अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४७२ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________
राज्यातील दष्ट्ु िाळग्रस्त शेतिऱयाांना िर्जमाफी दे ण्याबाबत
(१)

५३७१० (२२-०८-२०१६).

श्री.हनम
ु ांत ळोळस (माळरशरस), श्री.शरशिाांत रशांदे (िोरे गाव),

श्री.जर्तेंद्र आव्हाळ (मुांब्रा िळवा), श्री.भास्िर र्ाधव (गुहागर), श्री.सरु े श लाळ (िर्जत), श्री.वैभव

विचळ (अिोले), श्री.मिरां द र्ाधव-िाटील (वाई), श्री.मधस
ु ूदन िेंद्रे (गांगाखेळ), श्री.राहुल
र्गताि (श्रीगोंदा), श्रीमती ददवििा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.ववर्य

भाांबळे (जर्ांतरू ), श्री.िाांळुरां ग बरोरा (शहािरू ), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदािरू ), श्री.अजर्त िवार
(बारामती), श्री.राणार्गर्ीतरसांह िाटील (उस्मानाबाद), श्री.सांदीि नाईि (ऐरोली), श्री.ददिि

चव्हाण (फलटण), श्री.र्यांत िाटील (इस्लामिूर), ळॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) िाटील (एरां ळोल),

श्री.शामराव ऊफज बाळासाहे ब िाटील (िराळ उत्तर), श्री.राहूल िुल (दौंळ), श्री.ददलीि वळसेिाटील (आांबेगाव) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील दषु काळग्रस्त शेतकऱयाींना कर्जमाफी दे ण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर विचाराधीन बाबीींिरील शासनाचा विचार पर्
ू ज झाला आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यभरातील दषु काळग्रस्त शेतकऱयाींना कर्जमाफी दे र्ेबाबत शासनाने कोर्ती
कायजिाही केली िा करण्याींत येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमुख (२२-१०-२०१८) : (१), (२) ि (३) राज्य शासनाने राज्यातील शेतकऱयाींना

कर्जमाफीचा/प्रोत्साहनपर रकमेचा लाभ दे ण्यासाठी शासन ननर्जय दद. २८/०६/२०१७ अन्िये
छत्रपती शशिार्ी महारार् शेतकरी सन्मान योर्ना २०१७ र्ाहीर करुन त्यानींतर िेळोिेळी
त्यात सध
ु ारर्ा केल्या ज्यामळ
ु े र्ास्तीत र्ास्त शेतकऱयाींना लाभ शमळे ल. त्याअनष
ु ींगाने दद.
१०/०९/२०१८ अखेर एकूर् ३९.११ लाख खातेदाराींना रू. १६,०९१ को्ी रकमेचा लाभ दे ण्यात
आला आहे .

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________

वि.स. ४७२ (2)
मालेगाव (जर्.नारशि) येथे यांत्रमाग धारिाांिरीता वीर् दर एिच ठे वण्याबाबत
(२)

६७८३३ (२७-०१-२०१७).

श्री.आरसफ शेख (मालेगाांव मध्य), ळॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),

श्री.सांग्राम थोिटे (भोर), श्री.िुणाल िाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :
सन्माननीय ऊर्ाज मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाशशक जर्ल्हयातील मालेगाि येथे यींत्रमाग धारकाींकरीता िीर् दर मदहन्याला कमी-र्ास्त
प्रमार्ात िाढिन
ू येत असल्याने स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.उर्ाज मींत्री याींना माहे , डिसेंबर,
२०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान याबाबत कायजिाही दर एकच ठे िण्याची मागर्ी केली, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती शासनाने या पत्राची दखल घेत यींत्रमागासाठी एकच दर ठे िण्यात
यािा या मागर्ी बाबत शासनाने कोर्ती कायजिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०४-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे.
(२) होय.

(३) ग्राहकाींचे िीर् दर ठरविण्याचे अधधकार महाराषर िीर् ननयामक आयोगास आहे त. ददनाींक
०७.११.२०१५ च्या शासन ननर्याजनुसार लघुदाब यींत्रमाग धारकाींना सिलतीच्या दरात िीर्
पुरिठा करण्याकररता महावितरर् कींपनीस दे ण्यात येर्ाऱया अनुदानाची मयाजदा कायम

ठे िण्यात आली असून ददनाींक ०१.११.२०१६ पासून िाढीि िीर् दर सींबींधधत यींत्रमाग धारकाींनी
भराियाचे आहे त.

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
राज्य शासनाने महानगरिारलिा क्षेत्रात प्राप्त वन हक्ि दावे तनिाली िाढण्यासाठी
उिववभागीय सरमती स्थािन िेल्याबाबत

(३)

६८३६५

(२७-०१-२०१७).

श्री.सांर्य

िेळिर

(ठाणे),

श्री.किसन

िथोरे

सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(मुरबाळ) :

(१) राज्य शासनाने िन हक्क कायदा लागू करण्यापूिी महानगरपाशलका क्षेत्रात प्राप्त िन
हक्क दािे ननकाली केली काढण्यासाठी उपविभागीय सशमती स्थापन केली होती, हे खरे आहे
काय,
(२) तसेच ठार्े, नाशशक, मुींबई महानगरपाशलकाींनी आपले अशभप्राय शासनास १ िषाजपूिीच
सादर केले आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर अशभप्राया बाबत तसेच िन हक्क कायदयाबाबत शासनाने कायजिाही केली
आहे काय, असल्यास, त्याबाबत शासनाने पररपत्रकादिारे नागरीकाींना ञातात केले आहे काय,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वि.स. ४७२ (3)
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०१-०९-२०१८) :(१) हे खरे नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) ि (४) आददिासी विकास विभाग, शासन ननर्जय क्र.िहका-२०१५/प्र क्र.६१/का.१४, दद. ८
सप््ें बर, २०१५ अन्िये अनस
ु धू चत र्माती ि इतर पारीं पाररक िन ननिासी (िनहक्काची
मान्यता) अधधननयम, २००६ आणर् ननयम, २००८ ि सुधाररत ननयम, २०१२ अींतगजत
नगरपररषदा/नगरपाशलका ि महानगरपाशलका

क्षेत्रामध्ये िॉिज सशमती, उप विभागीय स्तरीय

सशमती ि जर्ल्हास्तरीय सशमती स्थापन करण्याचे ननदे श दे ण्यात आले आहे त.
___________
वीर्दे यि भरण्यासाठी महाववतरण िांिनीने नेमलेल्या एर्न्सीने
आधथजि गैरव्यवहार िेल्याबाबत
(४)

८०९२८ (२८-११-२०१७).

श्रीमती सीमाताई दहरे (नारशि िजश्चम), श्रीमती दे वयानी

फराांदे (नारशि मध्य), श्री.रार्ु तोळसाम (अणी) : सन्माननीय ऊर्ाज मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) िीर्दे यक भरण्यासाठी महावितरर् प्रशासनाच्या ितीने कायजरत एर्न्सीच्या माध्यमातुन

लाखो रुपयाींचा गैरव्यिहार झाल्याची बाब माहे र्ानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदशजनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबतचा अहिाल िररषठ कायाजलयाला पाठविण्यात आला असन
या
ू

गैरव्यिहाराबाबत एर्न्सीला काळ्या यादीत ्ाकण्याची शशफारस िररषठ कायाजलयाला करण्यात
आले आहे, हे ही खरे आहे काय.
(३) असल्यास, या प्रकरर्ाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले,

(४) असल्यास, त्यानुसार शासनाने एर्न्सीिर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०४-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे . पुर्े, औरीं गाबाद ि कोल्हापूर या
पररमींिळामध्ये अननयशमतता झाल्याचे ननदशजनास आलेले आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) सींबींधधत एर्न्सीींचे करार रद्द करण्याची कायजिाही महावितरर्माफजत करण्यात आलेली
आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

मुदे (ता.िर्जत, जर्.रायगळ) येधथल नवीन रोदहत्र अदयािही सुरु िरण्यात आले नसल्याबाबत
(५)

८१२४२ (२८-११-२०१७). श्री.भरतशेठ गोगावले (महाळ) : सन्माननीय ऊर्ाज मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वि.स. ४७२ (4)
(१) मुदे (ता.कर्जत, जर्.रायगि) येथे मागील तीन मदहन्याींपूिी निीन रोदहत्र बसविण्यात आले

परीं तु अदयापही ते सुरु करण्यात आले नसल्याने येथील िीर् ग्राहकाींना कमी दाबाने िीर्

पुरिठा होत असून िीर् पुरिठा खींडित होण्यासारख्या समस्याींना सामोरे र्ािे लागत
असल्याची बाब नक
ु तीच माहे डिसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशजनास आली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(३) तदन
ु सार िीर् पुरिठा सुरशळत होण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोर्ती कायजिाही केली िा
करण्यात आली येत आहे , नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०४-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

(२) ि (३) रायगि जर्ल््यातील पनिेल ग्रामीर् विभागाींतगजत कर्जत तालुक्यातील मुद्रे

पररसरातील काही ग्राहकाींना सींध्याकाळी काही कालािधीसाठी कमी दाबाने विदयुतपुरिठा होत
असल्याच्या तोंिी तक्रारी ऑक््ोबर, २०१६ च्या दरम्यान प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानस
ु ार
महावितरर् कींपनीने पायाभूत आराखिा-२ योर्नेतील तरतुदीनुसार १०० के.व्ही.ए. क्षमतेच्या

निीन रोदहत्राची उभारर्ी करण्याचे काम दद. २४.१०.२०१६ रोर्ी सुरु केले. सदर काम करत
असताना स्थाननक नागररकाींकिून अिथळा आल्याने काही ददिस काम रखिले होते. परीं त,ु

स्थाननकाींबरोबर चचाज करुन रोदहत्राची र्ागा ननजश्चत करुन सदर काम डिसेंबर, २०१६ अखेर
पूर्ज करण्यात आले. त्यानींतर विदयुत ननरीक्षक याींची परिानगी घेऊन सदर रोदहत्र ददनाींक

१०.०१.२०१७ रोर्ी कायाजजन्ित करण्यात आले. त्यानींतर मुद्रे पररसरात योग्य दाबाने िीर्
पुरिठा करण्यात येत आहे .

___________

राज्यातील इमारतीमांध्ये बसववण्यात येणाऱया उद्वाहनाची (रलप्ट) िरवानगी
दे ण्याचे अधधिार जर्ल्हा स्तरावर दे ण्याबाबत

(६)

८२५२६ (२८-०४-२०१७).

श्री.अमल महाळीि (िोल्हािूर दक्षक्षण) : सन्माननीय ऊर्ाज मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :

( १) राज्यातील कोल्हापरू शहराचा विकास ददिसेंददिस िाढत असन
ू त्या दठकार्ी शासनाच्या
(

ननयमानूसार नव्याने इमारती बाींधकामाची सींख्या िाढत आहे परीं तू, अर्ूनही इमारतीमध्ये

बसविण्यात येर्ाऱया उदिाहनाची (शलप््) परिानगी ही मख्
ु य विदयूत ननररक्षक, मुींबई याींचे
किून घ्यािी लागत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामळ
ू े नागररकाींचा ि विकासकाींचा िेळ ि पैसा याींचा अपव्यय होत आहे , हे
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, हा अपव्यय ्ाळण्यासाठी सदरचे अधधकार स्थाननक जर्ल्हयाच्या दठकार्ी
दे ण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे ?
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे.

(२) ि (३) ददनाींक ०२.१०.२०१६ पासून मुख्य विदयुत ननरीक्षक कायाजलयातफे उदिाहन

उभारर्ीस परिानगी ि उदिाहन चालविण्याची अनुञातप्ती या दोन्ही सेिा, महाराषर लोकसेिा

हक्क अधधननयम, २०१५ अींतगजत “ऑनलाईन प्रर्ालीिर कायाजजन्ित झालेल्या आहे त. त्यामळ
ु े
नागररक ि विकासक त्याींच्या सोयीने उदिाहन उभारर्ीसाठी अथिा अनुञातप्तीसाठी कुठुनही
ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करुन परिानगी िा अनुञातप्ती प्राप्त करु शकतात.
___________

िराांळा (जर्.उस्मानाबाद) ववभागात शेतीसाठी ८ तासाांऐवर्ी २४ तास ववद्युत िुरवठा िरणेबाबत
(७)

८३४६३ (२८-११-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहुल मोटे

(िराांळा) : सन्माननीय ऊर्ाज मांत्री पुढील

(१) पराींिा (जर्.उस्मानाबाद) विभागात मागील िषी समाधानकारक पाऊस झाल्यामळ
ु े सिज
शसींचन प्रकल्प पूर्ज क्षमतेने भरलेले असतानाही शेतीसाठी फक्त ८ तासच विदयुत पुरिठा सुरु
आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

भागात

शेतीसाठी

२४

तास

विदयुतपुरिठा

करािा

अशी

विनींती

लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २० फेब्रि
ु ारी, २०१७ रोर्ी िा त्यादरम्यान मा.मुख्यमींत्री ि मा.ऊर्ाज
मींत्री याींच्याकिे लेखी ननिेदनादिारे केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने यासींदभाजत कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०४-०९-२०१८) : (१) सदयजस्थतीत पराींिा, जर्.उस्मानाबाद येथील सिज

कृषी ग्राहकाींना शेतीसाठी मा. िीर् ननयामक आयोगाच्या मागजदशजक तत्िानुसार ददिसा ८ तास
ि रात्री १० तास असे चक्राकार पध्दतीने ३ फेर् िीर् पुरिठा करण्यात येत आहे.

(२) याबाबतचे ननिेदन महावितरर् कींपनीस ददनाींक ११.०६.२०१७ रोर्ी प्राप्त झाले आहे.
(३) पराींिा गाींि आणर् भूम-िाशी या गािातील सिज कृषीपींपाना मा. िीर् ननयामक आयोगाच्या

मागजदशजक तत्िानस
ु ार ददिसा ८ तास ि रात्री १० तास असे चक्राकार पध्दतीने ३ फेर् िीर्
पुरिठा करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
ठाणे जर्ल््यातील ददवा ववभागात मीटरचे छायाधचत्र न घेता वीर्दे यि
िाठववण्यात येत असल्याबाबत
(८)

९००१३ (०९-०८-२०१७).

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) : सन्माननीय ऊर्ाज मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) ठार्े जर्ल््यातील ददिा विभागात मी्रचे छायाधचत्र न घेता हर्ारो रुपयाींचे िीर् दे यक
महावितरर्किून

पाठविण्यात आल्याचे ददनाींक १९ र्ुन, २०१७ रोर्ी िा त्यासुमारास

ननदशजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याविषयी तक्रार करण्यास र्ार्ाऱया

नागररकाींना ननम्मे िीर् दे यक भरण्याची

सक्ती केली र्ात आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत िीर् मी्रची छायाधचत्रे न घेता िीर् दे यक पाठिर्ाऱयाींिर कोर्ती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०४-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.

(३) महावितरर् कींपनीच्या ठार्े -३ विभागाअींतगजत शशळ उपविभागात ददिा-१ ि ददिा-२ शाखा
कायाजलयाअींतगजत एकूर् ५१,७०४ िीर् ग्राहक आहे त. मे.रुद्रा शसस््ीम, नाशशक या एर्न्सीला
महावितरर् कींपनीमाफजत मी्र िाचनाचे काम दे ण्यात आले होते. त्याींच्याविरुध्द मी्र

िाचनाच्या कामाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. प्रथम त्याींचेविरुध्द कींत्रा्ाच्या अ्ी ि
शतीनुसार रु. ७२,८७४/- ची दीं िात्मक कारिाई करण्यात आली आहे. कायजकारी अशभयींता

ठार्े-

३ विभाग याींनी मे.रुद्रा शसस््ीम नाशशक याींचे मी्र िाचनाचे काम बींद केलेले आहे . तसेच मे.
रुद्रा शसस््ीम नाशशक या एर्न्सीला महावितरर् कींपनीतन
ू ३ िषाजसाठी बींदी करर्े ककीं िा बॅन
करण्याबाबत खुलासा विचारण्यात आला असून त्याबाबत पुढील कायजिाही चालू आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
सहयोग इांळस्रीयल िो.ऑि.सोसायटी (ता.तनलांगा, जर्.लातूर) या सांस्थेची
मान्यता रद्द िरण्यात आल्याबाबत

(९)

९५१०५ (१०-०१-२०१८).

श्री.र्यप्रिाश मुांदळा (बसमत) : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सहयोग इींिस्रीयल को.ऑप.सोसाय्ी (ता.ननलींगा, जर्.लातूर) या सींस्थेस सामाजर्क न्याय
ि विशेष सहाय्य विभागाकिून मौ.दगििािी (ता.ननलींगा, जर्.लातरू ) या दठकार्ी र्ैविक

कोळसा प्रकल्पासाठी एकूर् ४७५.५८ लक्ष इतके अथजसहाय्य मींर्ूर करुन पदहला हप्ता
रु.१५०.०० लक्ष ददनाींक २३ र्ानेिारी, २०१२ रोर्ी िा त्यासुमारास दे ण्यात आला आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर सींस्थेने इमारत बाींधकाम पूर्ज न करता, अपूर्ज ठे िून उपयोधगता

प्रमार्पत्र सादर न केल्याने सींस्थेची मान्यता रद्द करण्यासाठी आयक्
ु त, समार्कल्यार्, पर्
ु े

याींना ददनाींक ३ मे, २०१७ रोर्ी सहाय्यक आयक्
ु त समार्कल्यार् लातूर याींना पत्र ददले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
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(३) तसेच जर्ल्हा उपननबींधक लातूर याींनी या सींस्थेचे लेखापररक्षर् करुन गैरव्यिहार
आढळल्यास

सींस्थेविरुध्द

फौर्दारी

कायजिाही

करािी,

असे

पत्र

सहाय्यक

समार्कल्यार्, लातरू याींना ददनाींक ३ मे, २०१७ रोर्ी ददले आहे हे ही खरे आहे काय,

आयुक्त

(४) असल्यास, याबाबत कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बळोले (१९-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

(४) जर्ल्हा उप ननबींधक सहकारी सींस्था, लातूर याींनी ननयुक्त केलेल्या चौकशी सशमतीच्या
अहिालानस
ु ार

सदर सींस्थेने रुपये १४७.०० लक्ष खचज केलेला आहे . तर उप लेखा परीक्षक

सहकारी सींस्था (पर्न), लातरू ि लेखा परीक्षक श्रेर्ी-१, सहकारी सींस्था, लातरू याींनी अनक्र
ु मे
लेखा परीक्षर् ि चाळर्ी लेखा पररक्षर् केलेले असन
त्यात सदर सींस्थेने सकृतदशजनी
ू
अपहार/गैरव्यिहार केल्याचे आढळून आलेले नाही.
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
लाळ-िागे सरमतीच्या रशफारसीनुसार सफाई िामगाराांच्या तनयुक्तीिररता
वारसा हक्िाची अांमलबर्ावणी िरण्याबाबत

(१०)

९७४१६ (३०-१२-२०१७).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामिूर), श्री.अरमन िटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाळ िजश्चम) : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१)

राज्यात

अींमलबर्ािर्ी

सन

१९७५

करण्याबाबत

च्या

सफाई

लाि-पागे

कामगाराींच्या

सशमतीच्या

ननयक्
ु तीकररता

शशफारस

करुनही

िारसा

हक्काची

याबाबत

अदयापी

कोर्तीही कायजिाही करण्यात आली नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान
आढळून आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लाि-पागे सशमतीच्या शशफारसीनुसार सफाई कामगाराींच्या ननयुक्तीकररता
िारसा हक्काची अींमलबर्ािर्ी करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.

रार्िुमार

बळोले

(२९-०८-२०१८)

:

(१)

ते

(३)

राज्यात

लाि-पागे

सशमतीच्या

शशफारसीनुसार सफाई कामगाराींच्या ननयुक्तीबाबत िारसा हक्काची अींमलबर्ािर्ी करण्याबाबत

लाि पागे सशमतीच्या शशफारशी आणर् शासनाचे प्रचशलत सिजप्रकारचे दस्तऐिर् र्से की,
शासन पत्र, पररपत्रक, ननर्जय, ननयम, अधधननयम, अधधसूचना िगैरे यानस
ु ार सफाई
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कामगाराींच्या

ननयुक्तीबाबत

लाि-पागे

सशमतीच्या

शशफारसीनस
ु ार

सफाई

कामगाराींच्या

ननयुक्तीबाबत िारसा हक्काची अींमलबर्ािर्ी करण्याची कायजिाही करण्यात यािी, असे ननदे श
सींबींधधताींना दे ण्यात आलेले आहे त.

___________
आरे िॉलनीमध्ये सिजदांशाने मुलाचा मत्् यू
(११)

९९२५० (२९-१२-२०१७).

ाल्याबाबत

श्री.योगेश सागर (चारिोि) : सन्माननीय आददवासी वविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आरे कॉलनी (गोरे गाि, मुींबई) मधील िर्ीचा पािा येथे रार् झोप या ७ िषज िय असलेल्या

मुलाला सपजदींश झाल्याने ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१७ रोर्ी मत्ृ यू झाला असल्याचे ननदशजनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आरे कॉलनीत २७ आददिासी पाड्यात ५० ते ६० हर्ार लोक राहत असून येथे
यापूिीही सपजदींशाने १० ते १२ नागररकाींचा मत्ृ यू झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने त्िररत इलार् होण्यासाठी कोर्ती उपाययोर्ना केली िा
करण्यात येत आहे ,
(४) तसेच मत
ृ ाींच्या पररिारास शासन कोर्ती आधथजक मदत दे र्ार आहे , नसल्यास विलींबाची
कारर्े काय आहे त ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (३०-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे .

(२) पोशलस ठार्े, गोरे गाि याींच्या अशभलेखानस
ु ार मागील ४ िषाजत सपजदींशाने एकूर् ११
व्यक्तीींचा मत्ृ यू झालेला आहे. त्यापैकी ३ व्यक्ती आददिासी आहे त.

(३) िररषठ पोशलस ननरीक्षक, आरे , गोरे गाि, पोशलस ठार्े याींनी मुख्य कायजकारी अधधकारी,
आरे कॉलनी, गोरे गाि याींच्या अधधनस्त दिाखान्यात सपजदींशािरील लस उपलब्ध करुन
दे ण्याबाबत पत्राने कळविले आहे .

(४) मत
ृ रार् रमेश झोप याच्या पररिारास

दद. १३/१२/२०१७ रोर्ी रु. ५०,०००/- तातिीची

आधथजक मदत दे ण्यात आली आहे .

___________
यवतमाळ जर्ल््यातील िाांढरिवळा आददवासी प्रिल्ि ववभागात
सुमारे ३२० िदे ररक्त असल्याबाबत
(१२)

१००१३२ (२९-१२-२०१७).

श्री.रार्ु तोळसाम (अणी) : सन्माननीय आददवासी वविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यितमाळ जर्ल््यातील पाींढरकििा आददिासी प्रकल्प विभागात सम
ु ारे ३२० पदे ररक्त
असल्याने आददिासीींच्या विकासात अिथळे येत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदशजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. ४७२ (9)
(२) असल्यास, सदरहू पदे ररक्त असण्याची कारर्े काय आहे त,
(३) असल्यास, सदर पदे तातिीने भरण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (३०-०८-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .

पाींढरकििा आददिासी विकास प्रकल्प कायजक्षेत्रात सदयजस्थतीत १०० पदे ररक्त आहे त.

(२) ि (३) विदयाथी सींख्या अभािी काही आश्रमशाळा बींद झाल्या आहे त. त्यामळ
ु े तेथील
पदाींचे समायोर्न अन्य आश्रमशाळे त करण्याची कायजिाही सुरु होती. अपर आयुक्त, अमरािती
कायजक्षेत्रातील अनस
ु ूचीत क्षेत्रातील शशक्षक सींिगाजची ४९ ि शशक्षकेतर ६ असे एकूर् ५५ पदे
भरण्यासाठी र्ाहीरात प्रशसध्द करण्यात आली आहे . तसेच पदोन्नतीची ि प्रनतननयुक्तीची पदे
भरण्याबाबत कायजिाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
वारशम जर्ल्हयातील ३३/११ िेव्हीच्या ववदयुत उििेंद्राची क्षमता ५ एमव्हीए
ियंत वाढववण्याबाबत

(१३)

१०२१८६ (०१-०१-२०१८).

श्री.अरमत

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

नि (ररसोळ) : सन्माननीय ऊर्ाज मांत्री पढ
ु ील

(१) िाशशम जर्ल्हयातील ३३/११ केव्हीच्या विदयुत उपकेंद्राची क्षमता ५ एमव्हीए पयंत
िाढविण्यात येईल असे आश्िासन मा.ऊर्ाज राज्यमींत्री याींनी माहे मे, २०१७ मध्ये िा
त्यासम
ु ारास ददले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िाशशमच्या अधीक्षक अशभयींता कायाजलयाकिून रीतसर प्रस्ताि तयार
करुन मुख्य अशभयींता कायाजलयाकिे पाठविण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने या प्रस्तािािर ननर्जय घेिून ि ननधीची तरतूद करुन येथील िीर्
उपकेंद्राचे काम पूर्ज करण्याबाबत कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०४-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे.
(२) हे खरे आहे .

(३) पीं.ददनदयाळ ग्राम ज्योती योर्नेअत
ीं गजत ३३/११ के.व्ही दापरू ा ि पोहरादे िी उपकेंद्राचे
क्षमतािाढीचे काम पूर्ज झाले आहे.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

वि.स. ४७२ (10)
तनांबोळे दाांळवाळी (ता.खालािूर, जर्.रायगळ) येथील आददवासी वाळीमधील जर्ल्हा िररषदे च्या
प्राथरमि शाळे ला स्वतांत्र वीर्मीटर नसल्याबाबत

(१४)

१०४७६७ (०४-०४-२०१८).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाज मांत्री पुढील

(१) ननींबोिे दाींििािी (ता.खालापूर, जर्.रायगि) येथील आददिासी िािीमधील जर्ल्हा पररषदे च्या

प्राथशमक शाळे ला स्ितींत्र िीर्मी्र नसल्यामळ
ु े र्िळ असलेल्या गह
ृ प्रकल्पातून बाींबूच्या

आधारे विदयुत पुरिठा करण्यात येत असल्याचे माहे र्ानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यासुमारास
ननदशजनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अशा प्रकारे धोकादायक पद्धतीने होत असलेल्या िीर् परु िठयामळ
ज ना
ु े दघ
ु ्
होण्याची शक्यता आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने पाहर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
त्यानुसार शासनाने पुढे कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०४-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ाित नाही.

(३) दद. ०७.०२.२०१८ रोर्ी खालापूरचे महावितरर्चे उपविभागीय अधधकारी ि सहाय्यक

अशभयींता याींनी प्रत्यक्ष शाळे ला भे् ददली असता असे ननदशजनास आले की, सदर आददिासी
शाळे मध्ये कुठल्याही प्रकारचा अधधकृत/अनधधकृत िीर् पुरिठा नाही ि त्याींनी र्िळच्या गह
ृ

प्रकल्पातून अनधधकृत िीर् पुरिठा घेतलेला नाही. सदर शाळे स भे् ददली असता ि तेथील

मुख्याध्यापकाींशी चचाज केली असता असे ननदशजनास आले की, त्याींनी यापूिी शाळे च्य विदयुत
र्ोिर्ीसाठी महावितरर् कींपनीकिे अर्ज केलेला नाही ि त्याींची मागर्ी सध्
ु दा नव्हती. सदर
बाब लक्षात आल्यानींतर महावितरर् उपविभागीय अधधकारी याींनी त्याींना निीन विदयुत
र्ोिर्ीकररता आिश्यक मादहती ददली.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
धायरी (ता.हवेली, जर्.िुणे) येथील रोदहत्राच्या आर्ूबार्ूची र्ागा सुरक्षक्षत िरण्याबाबत
(१५)

१०५१९२ (०४-०४-२०१८).

श्री.रभमराव ताििीर (खळिवासला) : सन्माननीय ऊर्ाज मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धायरी (ता.हिेली, जर्.पुर्े) येथील अींतगजत भागात धोकादायक रोदहत्र असून त्याच्या

आर्ब
ू ार्च
ू ी र्ागा सरु क्षक्षत करण्यासाठी र्ाळी, कींु पर् िा पत्र्याचे आच्छादन या उपाययोर्ना
होत नसल्याचे माहे र्ानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशजनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

वि.स. ४७२ (11)
(२) असल्यास, रोदहत्राभोिती सुरक्षेच्या दृष्ीने आिश्यक कींु पर् िा र्ाळ्या नसर्े, बहुताींश
रोदहत्र रदहिाशी सींस्था ि रहदारीच्या रस्त्याींमध्ये असर्े, रोदहत्राभोिती लहान मुलाींचा िािर

असर्े, यामुळे दघ
ज ना घिण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सींबींधधत महावितरर् कायाजलयाकिे
ु ्
लेखी पत्रव्यिहार, बैठका घेऊन सद्ध
ु ा याबाबत कोर्तीही कायजिाही करण्यात आलेली नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने पाहर्ी केली आहे काय, त्यानुसार ददरीं गाई करर्ाऱया
सींबींधधत अधधकाऱयािर कारिाई करण्याबाबत तसेच रोदहत्रास सींरक्षक्षत करण्याबाबत शासनाने
कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३०-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.

महावितरर्च्या स्थाननक अधधकाऱयामाफजत धोकादायक विदयत
रोदहत्राींची (कींु पर् ि
ु

बसविलेले रोदहत्र, र्ाळी न बसविलेले रोदहत्र, पत्र्याींचे आच्छादन नसलेले रोदहत्र, जप्लींथ (ओ्ा)
खराब झालेले रोदहत्र) पाहर्ी करण्यात आली असून ४ धोकादायक विदयुत रोदहत्र सुरक्षक्षत

करण्यासाठीची कामे पूर्ज करण्यात आली असून ४ दठकार्ाींची रोदहत्रे सुरक्षक्षत करण्याची कामे
प्रगतीपथािर आहे .

(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
िनवेल (जर्.रायगळ) शहर िररसरातील अनेि भागात रस्त्याांच्या मध्यभागी
असणारे खाांब धोिादायि
(१६)

१०६१६२ (०४-०४-२०१८).

ाल्याबाबत

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

अॅळ.आरशष शेलार (वाांद्रे िजश्चम), श्री.अरमत साटम (अांधेरी िजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर
(िाांददवली

िूव)ज ,

श्रीमती

मतनषा

चौधरी

(ददहसर),

श्री.सांतोष

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

दानवे

(भोिरदन) :

(१) पनिेल (जर्.रायगि) शहर पररसरातील अनेक भागात रस्त्याींच्या मध्यभागी असर्ारे
मोिकळीस आलेले ि धोकादायक विर्ेचे खाींब तसेच र्ीर्ज झालेल्या विर्ेच्या ताराींमुळे
नागररकाींना रहदारी करताना अिचर्ीचे ि धोकादायक झाले असल्याचे माहे र्ानेिारी, २०१८
मध्ये िा त्यासम
ु ारास ननदशजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी पनिेल महानगरपाशलकेने महावितरर् कींपनीला नागररकाींना
रहदारी करताना अिचर्ीचे ि धोकादायक ब्रब्र्ीश कालीन विर्ेचे खाींब ि तारा बदलण्यासाठी
ननिेदन दे ऊनसुध्दा अदयापपयंत कोर्तीच कायजिाही महावितरर् कींपनीकिून करण्यात आली
नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, माहे ऑगस््, २०१७ च्या सुमारास मा.ऊर्ाज मींत्री याींनी विर् ग्राहकाींच्या
मेळाव्यात सगळे प्रश्न महावितरर्चे सींबींधधत अधधकारी तीन मदहन्यात सोिितील अशी

घोषर्ा केलेली असताना दे खील विर् खाींब ि विर् तारा काढण्यासाठी सुमारे २९ लाख ६५
हर्ार रूपये ककीं मतीच्या आराखियाला महावितरर् कींपनीच्या अधधका-याींनी मींर्रू ी ददली नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार शासनाने करून
रहदारीला अिचर्ीचे ठरर्ारे धोकादायक विर्ेचे खाींब ि तारा काढण्यासाठी तातिीने ननधी
उपलब्ध करण्याबाबत कोर्ती उपाययोर्ना केली

िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०४-०९-२०१८) : (१) शहराचे विकास प्राधधकरर्ाची कामे पनिेल

महानगर पाशलकेतफे केली र्ातात. पनिेल (जर्.रायगि) शहर पररसरातील िीर्ेचे खाींब पूिी
रस्त्याच्या किेला होते. पनिेल महानगर पाशलकेदिारे केलेल्या पनिेल शहर पररसरातील
रस्त्याींच्या रुीं दीकरर्ामळ
ु े काही दठकार्ी िीर्ेचे खाींब हे रस्त्यािर आले आहे त.
(२), (३) ि (४) हे खरे नाही.

पनिेल महानगरपाशलकेने महावितरर् कींपनीला रस्त्याींिर असलेले िीर्ेचे खाींब ि तारा
बदलण्यासाठी ददलेल्या यादीनस
ु ार सिेक्षर् करुन पनिेल (शहर) विभाग, महावितरर्तफे

रु.१२.१८ लाख रक्कमेचे अींदार्पत्रक तयार आले आहे . ददनाींक ३०.१०.२०१७ रोर्ीच्या पत्रानुसार
या कामाींची अींमलबर्ािर्ी होण्याकररता ि खचज करण्याबाबत सींमतीपत्र दे ण्याची विनींती
पनिेल महानगरपाशलकेस करण्यात आली आहे . महानगरपाशलकेने खचज करण्यासाठी सींमतीपत्र

न ददल्यामुळे अींदार्पत्रक मींर्ूर करण्यात आले नाही. तसेच पनिेल शहर भागातील ्पाल
नाका या भागात रस्त्यािरील असलेल्या उपरी लघद
ु ाब िादहनी भशू मगत करुन दे खभाल ि

दरु
ु स्तीचे काम करण्याकररता अींदार्पत्रक O & M या योर्नेत मींर्ूर करण्यात आले असून
या अींदार्पत्रकाची रक्कम रु.३२.९२ लाख इतकी आहे ि काम पूर्ज करण्यासाठी ननविदा

प्रसाररत करण्यात आली आहे . सदरचे काम पूर्ज झाल्यानींतर रस्त्यािर असलेले एकूर् १२ खाींब
काढण्यात येतील.

पनिेल महानगरपाशलका हद्दीतील उपरी तारमागज भूशमगत करण्यासाठी अींदार्पत्रक तयार

करण्यात आले असून सदरील अींदार्पत्रक कायजकारी अशभयींता, पनिेल याींनी उप आयुक्त,
पनिेल महानगरपाशलका याींना ददनाींक २२.०३.२०१८ रोर्ीच्या पत्रान्िये सादर केले आहे .
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
वरुळ (जर्.अमरावती) तालुक्यातील रशवार्ी गह
् तनमाजण सांस्थेत
(१७)

१०८०१३ (०५-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ालेला आधथजि गैरव्यवहार

ळॉ.अतनल बोंळे (मोशी) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील

वि.स. ४७२ (13)
(१) िरुि (जर्.अमरािती) तालुक्यातील शशिार्ी गह
ृ ननमाजर् सींस्थेच्या अध्यक्षाींनी सींस्थेच्या
मालमत्तेमध्ये तसेच पैशाींमध्ये गैरव्यिहार केल्याबाबतची तक्रार स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी
मा.सहकार मींत्री याींचेकिे ददनाींक १८ एवप्रल, २०१७ रोर्ी िा त्यासुमारास केली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त सींस्थेचे अध्यक्ष श्री.कारले याींच्यािर कारिाई करण्याचे आदे श जर्ल्हा
उपननबींधक, अमरािती याींना ददनाींक १४ डिसेंबर, २०१६ रोर्ी िा त्यासुमारास मा. सहकार मींत्री
याींनी ददले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि
त्यानुषींगाने दोषी असर्ाऱया सींबींधधताींिर शासनाने कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (०१-०९-२०१८) : (१) ि २) हे खरे आहे .

(३) सदर प्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली असन
ू सींस्थेचे अध्यक्ष श्री. युिरार् कराळे याींनी
सींस्थेच्या र्शमन विक्री व्यिहारात गैरव्यिहार ि अपहार केला असल्याचे आढळून आले आहे .

तसेच श्री. कराळे याींच्या विरुध्द पोलीस स््े शन िरुि येथे F.I.R / गुन्हा नोंद करण्याकररता
कफयाजद नोंदविलेली आहे . सदय:स्थीतीत सदर
येथे न्यायप्रविषठ आहे .

प्रकरर् मा. उच्च न्यायालय, खींिपीठ, नागपरू

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________

श्री समथज िो.ऑि.हौ.सो.रल., मालाळ (िूव)ज , मुांबई या सांस्थेत
(१८)

१०८४०४ (२३-०४-२०१८).

ालेल्या गैरव्यवहाराबाबत

श्री.र्यप्रिाश मुांदळा (बसमत), श्री.प्रताि सरनाईि (ओवळा

माजर्वळा) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) श्री समथज को.-ऑप.हौ.सो.शल., महाराषर हौशसींग बोिज कॉलनी, ददींिोशी नगर, मालाि (पूि)ज ,

मुींबई या सींस्थेच्या गैरव्यिहाराबाबत सींस्थेतील सदस्याींनी उपननबींधक, सहकारी सींस्था, म्हािा
याींच्याकिे तक्रार दाखल केल्याचे ददनाींक ३ मे, २०१२ रोर्ी िा त्यासुमारास ननदशजनास आले,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

तक्रारीच्या

अनुषींगाने

श्री

समथज को.ऑप.हौ.सो.शल.

प्रशासकाची नेमर्ूक करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

या

सींस्थेिर

(३) असल्यास, या सींस्थेतील कायजकारर्ीने प्रशासकाशी सींगनमत करुन गैरकारभार केल्याचे
ननदशजनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि
त्यानुषींगाने शासनाने कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वि.स. ४७२ (14)
श्री. सुभाष दे शमख
(०१-०९-२०१८) : (१) दद.२०.१२.२०११ ि दद.१८.६.२०१३ ि त्यानींतर
ु
उपननबींधक, सहकारी सींस्था, म्हािा याींच्याकिे या सींदभाजत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे त.
(२) नाही.
सींस्थेतील गैरव्यिहाराबाबतच्या तक्रारीस अनस
ु रुन नव्हे तर सींस्थेच्या सशमतीची मद
ु त

सींपल्याचे ननदशजनास आल्यािरुन प्राधधकृत अधधकारी ननयुक्त करण्याची कायजिाही करण्यात
आलेली आहे .

(३) अशी कोर्तीही तक्रार उपननबींधक, सहकारी सींस्था, म्हािा या कायाजलयाकिे प्राप्त झाल्याचे
ददसन
ू येत नाही.

(४) ि (५) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
नगरािरू व मळ
ु शी (ता.भोर, जर्.िण
ु े) या गावाांच्या उिववभागातील
िामे तातळीने सुरु िरण्याबाबत

(१९)

१०८८०४

श्री.र्यिुमार

गोरे

(०४-०४-२०१८).
(माण),

श्री.सांग्राम

श्री.अरमन

थोिटे

िटे ल

(भोर),

(मुांबादे वी),

श्री.भारत

भालिे

श्री.अरमत

नि

(िांढरिूर),

(ररसोळ) :

सन्माननीय ऊर्ाज मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नगरापूर ि मुळशी (ता.भोर, जर्.पुर्े) या गािाींच्या उपविभागातील कामे तातिीने सुरु

करण्याकरीता स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.कायजकारी अशभयीं ता, महावितरर्, मुळशी
विभाग पर्
ु े याींना ददनाींक ४ डिसेंबर, २०१७ रोर्ी िा त्यासम
ु ारास लेखी ननिेदन ददले आहे, हे
खरे आहे काय

(२) असल्यास, शासनाने सदरहू ननिेदनािर कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०४-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे.

ददनाींक ०५.११.२०१७ रोर्ी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींचे मुळशी तालुक्यातील मौर्े खान-ु िीगे
िस्ती, बींिे िस्ती, चाींदर-्ाकी या गािातील कामे सुरु करण्याबाबतचे पत्र महावितरर्च्या
मुळशी विभागास प्राप्त झाले आहे.

(२) सदर पत्रामध्ये नमूद केलेल्या गािाींपैकी मौर्े खान-ु िीगे िस्ती, बींिे िस्ती, चाींदर -्ाकी
िस्ती या गािातील कामे DPDC योर्नेअींतगजत पूर्ज करण्यात आलेली आहे त. यामध्ये िरील
गािाींकररता १.७२ कक.मी. उच्चदाब िादहनी उभी करुन ६३ के.व्ही.ए चे रोदहत्र उभारण्यात
आलेला आहे . तसेच रोदहत्रापासन
ू चाींदर गािाकररता ०.९६ कक.मी. ची लघुदाब िादहनी, ्ाकी
िस्ती गािाकररता ०.०६ कक.मी. लघुदाब िादहनी ि खान-ु िीगे िस्ती गािाकररता ०.४५
कक.मी.ची लघद
ु ाब िादहनी उभारण्यात आलेली आहे.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

वि.स. ४७२ (15)
मुांबई आणण ठाणे महानगर िररसरातील आददवासी िाडयाांमध्ये अद्यािही
वीर् िुरवठा सुरू न िेल्याबाबत

(२०)

१०९३९३

(०४-०४-२०१८).

श्री.जर्तेंद्र

आव्हाळ

(मुांब्रा

िळवा),

श्री.र्यांत

िाटील

(इस्लामिरू ), श्री.शरशिाांत रशांदे (िोरे गाव), श्री.िाांळुरां ग बरोरा (शहािरू ), श्री.वैभव विचळ

(अिोले), श्री.राणार्गर्ीतरसांह िाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल र्गताि (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय
भरणे (इांदािूर), श्रीमती ददवििा चव्हाण (बागलाण) : सन्माननीय ऊर्ाज मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई आणर् ठार्े महानगर पररसरात आददिासी पािे असन
ू पाड्याींिर स्िातींत्र्यानींतर

अदयापही िीर् पोहोचलेली नसल्याने सदर भागात िीर्परु िठा सरु
ु करण्यासाठी महावितरर्ने
सौभाग्य योर्नेतींगत
ज सदरचा उपक्रम राबविण्याचा दद.२ र्ानेिारी,२०१८ रोर्ी ननर्जय घेतलेला
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी घेतलेल्या ननर्जयाचे थोिक्यात स्िरुप काय आहे ि त्यानुसार
कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) उक्त प्रश्नी अदयाप कोर्तीही कायजिाही केलेली नसल्यास, त्याची

कारर्े काय आहे त,

तसेच िीर्ेपासून िींधचत रादहलेल्या आददिासी पाड्याींना िीर्पुरिठा करण्यासींदभाजत आतापयंत
कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३१-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे.

परीं तु मुींबई महावितरर् अींतगजत येर्ाऱया सिज आददिासी पाड्याींना विदयुत पुरिठा दे ण्यात

आलेला आहे . ठार्े जर्ल््यामध्ये िागळे इस््े ् विभागाींतगजत येऊन येथील िर्ीचा पािा ि
र्ाींभळ
ु पािा येथे अनक्र
ु मे ७० आणर् ३५ घरे असन
ू तेथे विदयत
ु परु िठा उपलब्ध नाही.

(२) िर्ीचा पािा ि र्ाींभुळ पािा या आददिासी पाड्याींच्या विदयुत पुरिठयासाठीचे प्रस्ताि

िी.पी.िी.सी योर्नेअींतगजत मींर्ूर करण्यात आले असून, त्याकररता लागर्ाऱया ननधीींची तरतूद

अदयापपयंत झालेली नाही. दरम्यान िनविभागाच्या परिानगीसाठी प्रस्ताि पूिीच पाठविला

असून, तो प्रलींब्रबत आहे . सदर पाियाींचे सौरऊर्ेमाफजत विदयुतीकरर् करण्यासाठी प्रस्ताि
महाऊर्ाज (MEDA) याींना पाठविण्यात आलेला आहे.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
नारशि जर्ल्हयात शेतीसाठीचा वीर् िुरवठा ददवसा सुरू िरण्याबाबत
(२१)

१०९५२९ (०४-०४-२०१८). श्रीमती तनमजला गाववत (इगतिूरी), श्री.ववर्य वळेट्टीवार

(ब्रम्हिूरी), श्री.िालीदास िोळां बिर (वळाळा), श्री.अरमन िटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख

(मालाळ िजश्चम), श्री.िुणाल िाटील (धुळे ग्रामीण), ळॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.भारत

वि.स. ४७२ (16)
भालिे (िांढरिूर), श्री.ळी.िी.सावांत (नाांदेळ उत्तर), प्रा.वषाज गायिवाळ (धारावी), अॅळ.यशोमती
ठािूर (ततवसा), श्री.हषजवधजन सििाळ (बल
ु ढाणा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाज मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) नाशशक जर्ल्हयात गत काही ददिसाींपासून गोदाकाठ भागात िीर् पुरिण्याच्या िेळाींत
महावितरर्ने कोर्तीही पूिज सूचना न दे ता बदल करुन रात्री िीर् पुरिठा सुरु केल्याने येथील
शेतक-याींना वपकाींना

पार्ी दे र्े जर्ककरीचे होत असल्याचे दद.१२ र्ानेिारी, २०१८ रोर्ी िा

त्यासुमारास ननदशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या भागात िन्यश्िापद असल्याने रात्री वपकाींना पार्ी दे ण्यास र्ाण्याने
शेतकऱयाींच्या जर्िीताला धोका असल्याचे ननदशजनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार ददिसा िीर्परु िठा
करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

िीर् ननयामक आयोगाच्या मान्यतेनस
ु ार कृषी ग्राहकाींना ददिसा ८ तास ककीं िा रात्री १०

तास िीर्पुरिठा करण्यात येत होता.
(२) प्रश्न उद्ाित नाही.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
मालेगाांव (ता.जर्.नारशि) येथे अतनयरमत भारतनयमन व उर्ाज िुरवठ्यासांबांधी
इतर समस्याांचे तनवारण होत नसल्याबाबत

(२२)

१०९५३७

(०४-०४-२०१८).

श्री.आरसफ

शेख

(मालेगाांव मध्य),

श्री.अरमन

िटे ल

(मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाळ िजश्चम) : सन्माननीय ऊर्ाज मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मालेगाींि (ता.जर्.नाशशक) येथे अननयशमत भारननयमन ि उर्ाज पुरिठ्यासींबींधी इतर
समस्याींचे ननिारर् होत नसल्याचे माहे र्ानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यासुमारास ननदशजनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये उक्त प्रकरर्ी धिक मोचाज, धरर्े आींदोलन
झाल्यानींतर ददलेल्या आश्िासन पत्राची अदयापही सींबींधधताींनी अींमलबर्ािर्ी न केल्याने
मालेगाींि शहरातील यींत्रमाग धारकाींची तसचे इतर नागररकाींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार समस्याींचे ननिारर्
करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वि.स. ४७२ (17)
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०४-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) ददनाींक ०५.१०.२०१७ रोर्ी मा. लोकप्रनतननधीींच्या नेतत्ृ िाखाली धिक मोचाज/धरर्े आींदोलन
मालेगाि विभागीय कायाजलयासमोर करण्यात आले होते. त्या दरम्यान उपजस्थत केलेल्या
समस्याींचे महावितरर् कींपनीकिून ननराकरर् करण्यात आले

आहे .

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

मालेगाांव (ता.जर्.नारशि) शहरातील रौनिाबाद कफळर वरुन होणारा
वीर् िुरवठा खांडळत होत असल्याबाबत
(२३) १०९५४१ (०४-०४-२०१८).

श्री.आरसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अरमन िटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अब्दल
ु सत्तार (रसल्लोळ), श्री.िुणाल िाटील (धळ
ु े ग्रामीण) :

सन्माननीय ऊर्ाज मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मालेगाींि (ता.जर्.नाशशक) शहरातील रौनकाबाद कफिर िरुन ज्या भागात विर् पुरिठा होत

आहे त्या भागातील रदहिाश्याींना िारीं िार विर् खींडित होत असल्यामुळे त्रास होत असल्याचे
माहे र्ानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्या सम
ु ारास ननदशजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी सींबींधधताींना िारीं िार तक्रारी करुनही अदयापही कायजिाही होत
नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार शासनाने कोर्ती
कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-०८-२०१८) : (१) मालेगाि (ता.जर्.नाशशक) शहरातील आझादनगर

उपकेंद्रामध्ये ताींब्रत्रक अिचर्ीमुळे १० एमव्हीएचा पॉिर रान्सफॉमजर दद. ३०.१२.२०१७ रोर्ी

२१.३० िार्ता नादरु
ु स्त झाला होता. या घ्नेमुळे रौनकाबाद, आर्ीमनगर, नर्माबाद
कफिरचा

परु िठा

खींिीत

झाला

होता.

यािर तात्काळ

उपाययोर्ना

म्हर्न
ू

६ तासाींचे

भारननयमन अींमलात आर्न
ू दस
ु -या कफिरिरती तात्पुरता भार ्ाकून विदयुत पुरिठा सुरु
करण्यात आला.

महावितरर् कींपनीकिून तातिीने नादरु
ु स्त पॉिर रान्सफॉमजर बदलून दद.

०४.०१.२०१८ रोर्ी सकाळी २.०० िार्ता सदर िादहनीचा विदयुत पुरिठा सुरळीत करण्यात
आला.

(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________

वि.स. ४७२ (18)
राज्यातील शेती िांिाच्या वीर् र्ोळण्या दे ण्यासाठी िालबद्ध
िायजक्रम राबववण्याच्या प्रस्तावाबाबत
(२४)

१०९७५० (०४-०४-२०१८).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां र्ी) : सन्माननीय ऊर्ाज मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जर्ल््यासह राज्यातील शेती पींपाच्या िीर् र्ोिण्या दे ण्यासाठी कालबद्ध कायजक्रम
राबिून माहे र्ुल,ै २०१८ पयंत प्रलींब्रबत िीर् र्ोिण्या दे ण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात ककती कृषी पींप प्रलींब्रबत आहे त ि त्याींना िीर् र्ोिर्ी दे ण्यासाठी
शासनाने कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात ये त आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३०-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे.

(२) राज्यात माचज, २०१८ अखेर २४९३५७ कृषीपींप पैसे भरुन प्रलींब्रबत आहे त. राज्यात पैसे
भरुन प्रलींब्रबत असर्ाऱया कृषीपींप ग्राहकाींना उच्चदाब प्रर्ालीदिारे (HVDS) िीर् पुरिठा

करण्यासाठी लागर्ारा रु.५०४८ को्ीच्या प्रस्तािास मान्यता दे ण्यात आली असून सदर
योर्नेअत
ीं गजत महावितरर् कींपनीकिून ननविदाप्रकक्रया प्रगतीपथािर आहे .
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
मालेगाांव (ता.जर्.नारशि) येथे गत दोन मदहन्याांिासून वीर् िुरवठा वारां वार
खांडळत होत असल्याबाबत

(२५)

१०९७९८

(०४-०४-२०१८).

श्री.आरसफ

(मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाळ िजश्चम) :
खुलासा करतील काय :-

शेख

(मालेगाांव मध्य),

श्री.अरमन

िटे ल

सन्माननीय ऊर्ाज मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) मालेगाींि (ता.जर्.नाशशक) येथे गत दोन मदहन्याींपासून सींिदगाींि गािठार्ातील रोदहत्र चार
िेळेस नादरु
ु स्त झाले असून काही ददिसाींपासून िीर् पुरिठाही िारीं िार खींडित होत असल्याने
तेथील ग्रामस्थाींनी विभागास ननिेदन ददले असल्याचे माहे र्ानेिारी, २०१८ मध्ये ननदशजनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त ननिेदनाच्या अनष
ु ींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
ननदशजनास आले, त्यानुसार शासनाने रोदहत्र दरु
ु स्त करण्याबाबत कोर्ती कायजिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०४-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे . तथावप अशा आशयाचे ननिेदन
महावितरर् कींपनीस प्राप्त झालेले नाही.

वि.स. ४७२ (19)
(२) सिींद गािातील रोदहत्र गेल्या दोन मदहन्यात तीन िेळा नादरु
ु स्त झाल्याने सदर पररसराची

पाहर्ी करण्यात आली तेव्हा सिींद गािातील बहुताींश घराींमध्ये अनधधकृतपर्े िीर् िापर
ददसून आला. तसेच गािार्िळ असलेले कृषीपींप ग्राहक दे खील सिींदगाि गािठार्ाच्या

लघद
ु ाब िादहनीिर रात्रीच्या िेळी आकिे ्ाकून अनधधकृत िीर् िापर करीत असल्याचे
ननदशजनास आल्याने लघुदाब िादहनीच्या गाळयाींमध्ये १० स्क्िे. एम.एम. आकाराची सिीस

िायर ्ाकून हा अनधधकृत िीर् िापर रोखण्यात आला. त्यामळ
ु े या रोदहत्रािर अनधधकृत
िीर्ेचा िापर बींद होऊन दद.२६.९.२०१७ रोर्ी बदलण्यात आलेल्या रोदहत्रािरुन सिींद गािास
ननयशमत िीर्परु िठा चालू आहे.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
नाांदेळ जर्ल्हयातील ददव्याांगाांच्या मागण्याांबाबत
(२६)

११०१४३ (२१-०४-२०१८).

श्री.प्रतािराव िाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

सामाजर्ि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाींदेि जर्ल्हयात ददव्यागाींना तीन ्क्के ननधी वितररत करािा, व्यिसायासाठी २०० फू्
र्ागा उपलब्ध करुन दयािी तसेच शासकीय नोकरीत १० ्क्के आरक्षर् दयािे, यासह अनेक

मागण्याींकररता ददनाींक १८ र्ानेिारी, २०१८ रोर्ी िा त्यासुमारास जर्ल्हाधधकारी कायाजलयासमोर
धरर्े आींदोलन करण्यात आले,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ददव्याींगाींच्या उपरोक्त मागण्याींसींदभाजत शासनाने कोर्ती कायजिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बळोले (३०-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे .

(२) अपींग व्यक्तीींच्या हक्काींचा कायदा, २०१६ च्या अनष
ु ींगाने विविध कलमान्िये सींबींधधत
प्रशासकीय विभागाींमध्ये कायजिाही सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

दहांगणघाट शहर व तालक्
ु यात (जर्.वधाज) तनवत्् तीवेतन धारिाांना बँि खात्याांवर िमीत
िमी रशल्लि रक्िम ठे वण्याच्या अटीतून सवलत दे ण्याबाबत

(२७)

११०८२० (२०-०४-२०१८).

श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट) :

सन्माननीय ववशेष

सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दहींगर्घा् (जर्.िधाज) शहर ि तालुक्यात पेन्शन धारकाींचे बँकाींमध्ये खाते असून या

खात्याींिर कमीत कमी २ हर्ार रुपये ठे िािे लागत असल्याने ननित्ृ तीिेतन धारक ग्राहकाींना
आधथजक त्रास सोसािा लागत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशजनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, िद्ध
ृ ाींना ५०० ते ७०० रुपये ननित्ृ तीिेतन येत असून कमीत कमी २ हर्ार
खात्यािर शशल्लक ठे िण्याबाबतचा प्रश्न त्याींच्या समोर ननमाजर् झाला आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, उक्त िद्ध
ृ ननित्ृ तीिेतन धारकाींना कमीत-कमी रक्कम शशल्लक ठे िण्याच्या
अ्ीतून सिलत दे ण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. रार्िुमार बळोले (३०-०८-२०१८) : (१) होय.

(२) सींर्य गाींधी ननराधार अनुदान योर्नेतींगत
ज पात्र लाभार्थयांना दरमहा रु.६००/-

इतके

अनुदान दे ण्यात येते.

(३) सींर्य गाींधी ननराधार अनुदान योर्नेच्या लाभार्थयांना शमननमम बॅलन्सची मुभा दे ण्याबाबत
जर्ल्हास्तरािर बॅंकेशी चचाज करुन शासकीय योर्नेचा लाभ घेर्ाऱया सुक्ष्म खातेदाराचे बँक
खाते

हे

साधारर्

खात्यामध्ये

न

ठे िता

र्नधन

खात्यामध्ये

िळती

करण्याबाबत

जर्ल्हास्तरािरुन जर्ल्हा अग्रर्ी बँकेस ननदे श दे ण्यात आलेले आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
िांढरिूर व मांगळवेढा (जर्.सोलािूर) तालुक्यातील शासनाच्या सौभाग्य वीर्
योर्नेतांगत
ज लाभार्थयांना र्ोळणी दे ण्याबाबत

(२८)

११०९४३ (०४-०४-२०१८).

श्री.भारत भालिे (िांढरिूर), श्री.अतनल बाबर (खानािूर) :

सन्माननीय ऊर्ाज मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपूर ि मींगळिेढा (जर्.सोलापूर) तालुक्यातील शासनाच्या सौभाग्य िीर् योर्नेतींगत
ज

उक्त तालक्
ु याींतील सुमारे ५५० कु्ूींब्रबयाींची यादी मींगळिेढा महावितरर् विभागाला प्राप्त
झाल्याचे ददनाींक १८ डिसेंबर, २०१७ रोर्ी ननदशजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मींगळिेढा तालुक्यातील ५५० कु्ूींब्रबयाींना िीर् र्ोिर्ी दे ण्यात येर्ार असल्याचे
आश्िाशसत करण्यात

आले परीं तू अदयापही िीर् वितरर् कींपनीने र्ोिर्ी ददली नसल्याचे

आढळून आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत योर्ना प्रभािीपर्े ि तातिीने राबविर्ेबाबत शासनाने कोर्ती
कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे.
(२) ि (३) हे खरे नाही.

माहे र्ानेिारी, २०१८ पासन
ू पींढरपूर तालुक्याच्या ग्रामीर् भागातील ५४१ घराींना ि

मींगळिेढा तालुक्याच्या ग्रामीर् भागातील २२८ घराींना असे एकूर् पींढरपूर ि मींगळिेढा

तालुक्यातील ७६९ घराींना िीर् पुरिठा करण्यात आला आहे . उिजररत घराींना सौभाग्य
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योर्नेअत
ीं गजत िीर् पुरिठा करण्याचे काम सुरु असून डिसेंबर, २०१८ पयंत िीर् पुरिठा
करण्याचे महावितरर् कींपनीकिून ननयोर्न करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
िवठा िेर् (ता.औसा, जर्.लातूर) येथील िथददव्याांचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत
(२९)

११११७८ (०४-०४-२०१८).

श्री.त्र्यांबिराव रभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय ऊर्ाज

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) किठा केर् (ता.औसा, जर्.लातूर) येथील पथददव्याींचे खाींब ि लाईन पिल्यामुळे गािातील

विदयुत पुरिठा गत दोन िषाजपासून बींद असल्याची बाब सन २०१७ मध्ये ननदशजनास आली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि सदर खाींब उभे करून
विदयुत पुरिठा
आहे ,

सुरळीत करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायजिाही केली आहे िा करण्यात येत

(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०४-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
किठा केर् (ता.औसा, जर्.लातूर)

या गािात पथददव्याींचे खाींब ि लाईन पिल्यामुळे

गािातील विदयुत पुरिठा गेल्या दोन िषाजपासून बींद असल्याची बाब सन २०१७ मध्ये

ननदशजनास आली नाही. पथददव्याींचे खाींब पिल्यामळ
ु े गािातील विदयत
ु परु िठा कुठे ही खींिीत

झालेला नाही अथिा कोर्त्याही ग्राहकाचा विदयुत पुरिठा पथददव्याचे खाींब पिल्यामुळे बींद
नाही. सदयजस्थतीत तेथील िीर्परु िठा सुरळीत चालू आहे .
(२) ि (३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

राज्यातील सवज सहिारी सांस्थाांच्या िामिार्ाचे मूल्यमािन िरुन त्यात गुणात्मि
सुधारणा िरण्यासाठी सरमती गठीत िरण्याबाबत

(३०)

१११७४६ (२१-०४-२०१८).

ळॉ.सुजर्त रमणचेिर (हातिणांगले) : सन्माननीय सहिार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सिज सहकारी सींस्थाींच्या कामकार्ाचे मूल्यमापन करुन त्यात गुर्ात्मक

सध
ु ारर्ा करण्यासाठी अप्पर ननबींधक, सहकारी सींस्था, सहकार आयक्
ु त कायाजलय याींच्या
अध्यक्षतेखाली चार र्र्ाींची सशमती माहे डिसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननयुक्त
करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी सशमतीने अहिाल सादर करण्याबाबत कोर्ती कायजिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. सुभाष दे शमख
ु (१८-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सशमतीचे कामकार् चालू असन
ू मादहती मागविण्याचे कामकार् सुरु आहे .
(३) लागू नाही.

___________

िुणे जर्ल््यातील भ-ू वविास बँिेच्या सभासदाांच्या मालिी हक्िाची र्ागा
सभासदाांच्या ताब्यात राहण्याबाबत

(३१)

११२१४४

(२१-०४-२०१८).

श्री.सांग्राम

थोिटे

(भोर),

श्री.भारत

भालिे

(िांढरिरू ),

श्री.र्यिुमार गोरे (माण), श्री.राहूल िुल (दौंळ) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१) पुर्े जर्ल््यातील भ-ू विकास बँकेच्या सभासदाींच्या मालकी हक्काची र्ागा सभासदाींच्या
ताब्यात राहण्याबाबत ि हिेली शाखा स्थलाींतरीत न करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी मा.सहकार
मींत्री याींना ददनाींक १४ र्ुल,ै २०१७ रोर्ी िा त्यासुमारास लेखी ननिेदन ददले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (३१-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे .

(२) पुर्े जर्ल्हा ग्राशमर् ि बहुउद्देशीय विकास सह. बँक मयाज., पुर्े या बँकेचे ददनाींक
२७.११.२०१७ रोर्ी अिसायनाचे अींतीम आदे श ननगजशमत करण्यात आले आहे त. ज्या शाखाींचे
िसल
ु ीचे कामकार् बींद होते अशा शाखा बींद करुन त्याींचे विशलननकरर् करण्यात आले. भ-ू
विकास बँकेची हिेली शाखा बींद करण्यात येऊन प्रशासकीय कारर्ास्ति सदर शाखेचे स्थलाींतर

बँकेच्या मख्
ु य शाखेत ददनाींक ०९.०८.२०१७ रोर्ीच्या कायाजलयीन आदे शान्िये करण्यात आले
आहे .

(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

ऐनघर ग्रामिांचायत (जर्.रायगळ) हद्दीमध्ये येणा-या बाळसई गावामध्ये बसववण्यात
आलेल्या खाांबाांची दरु वस्था
(३२)

११२६८४ (०४-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

ाली असल्याबाबत

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय ऊर्ाज मांत्री पुढील

(१) ऐनघर ग्रामपींचायत (जर्.रायगि) हद्दीमध्ये येर्ा-या बाळसई गािामध्ये बसविण्यात
आलेल्या

खाींबाींची दरु िस्था झाली असून सदरचे खाींब बदलण्याबाबत तेथील ग्रामस्थाींनी

महावितरर्किे माहे डिसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्या सुमारास तक्रार केली आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे शासनाने कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०४-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे.

(२) सहाय्यक अशभयींता, महावितरर्, नागोठर्े याींनी सदर गािामध्ये र्ाऊन पाहर्ी केली
असता गािातील लघद
ु ाब िादहनीचा एक लोखींिी पोल ि त्याचा स््े गींर्लेल्या जस्थतीत
आढळून आला.

(३) ददनाींक ०५.०१.२०१८ रोर्ी ठे केदारामाफजत तातिीने सदरील पोल बदली करुन सुजस्थतीत
करण्यात आला आहे .

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
लोणार शहरालगत असलेल्या (जर्.बुलढाण) िाांग्रा ळोळे येथील गावामध्ये
वीर् िुरवठा बांद असल्याबाबत

(३३)

११२८९९ (०४-०४-२०१८).

ळॉ.सांर्य रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय ऊर्ाज मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लोर्ार शहरालगत असलेल्या (जर्.बुलढार्ा) पाींग्रा िोळे येथील गािामध्ये रोदहत्र र्ळाल्याने

गत तीन मदहन्याींपासन
ू िीर् परु िठा बींद असल्याचे माहे र्ानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्या
सुमारास ननदशजनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या गािाला तातिीने विदयुत पुरिठा सुरु करर्ेबाबत शासनाने कोर्ती
कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ि याबाबतची सदयःजस्थती काय आहे ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०४-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

(२) मौर्े पाींग्रा िोळे गािातील िीर् पुरिठा करर्ारे रोदहत्र ताींब्रत्रक कारर्ास्ति नादरु
ु स्त झाले

होते. परीं तु पयाजयी (Double Supply) िीर् पुरिठा करर्ाऱया यींत्रर्ेव्दारे येथील विदयुत
ग्राहकाींना इतर रोदहत्रािरुन विदयत
ु परु िठा करण्यात आला.

(३) मौर्े पाींग्रा िोळे गािातील विदयुत रोदहत्राींचे नादरु
ु स्तीचे प्रमार् कमी करण्यासाठी
गािातील लघुदाब िादहनी िरील िीर् र्ोिण्याींची समान भारामध्ये विभागर्ी करण्यात आली
ि यींत्रर्ेची तपासर्ी करून पन
ु श्च: दे खभाल दरु
ु स्ती करण्यात आली आहे .
___________

वि.स. ४७२ (24)
बुलढाणा जर्ल्हयात अवैध साविारीचा व्यवसाय मोठया प्रमाणात वाढल्याबाबत
(३४)

११२९४३ (२०-०४-२०१८).

ळॉ.सांर्य रायमुलिर (मेहिर) : सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बुलढार्ा जर्ल्हयात अिैध सािकारीचा व्यिसाय मोठया प्रमार्ात िाढल्याचे माहे र्ानेिारी,
२०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुषींगाने अिैध सािकाराींिर शासनाने
कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (३०-०८-२०१८) : (१) नाही.

(२) ि (३) प्राप्त झालेल्या अिैध सािकारी बाबतच्या तक्रारीची चौकशी महाराषर सािकारी
(ननयमन) अधधननयम, २०१४ अन्िये करण्यात येऊन प्रकरर् गुर्ित्तेनुसार ननकाली काढण्यात
येतात.

त्यानस
ु ार प्राप्त झालेल्या ४०४ तक्रारीींपैकी ३४३ प्रकरर्ात चौकशी पर्
ु ज झाली आहे . या

३४३ प्रकरर्ाींपैकी ३०८ प्रकरर्ात बेकायदे शीर सािकारी आढळून आलेली नसल्याने ही प्रकरर्े
ननकाली काढली आहे त. उिजरीत ३५ प्रकरर्ात बेकायदे शीर सािकारी आढळून आली असून
अधधननयमाच्या कलम १८ (१) नुसार कायजिाही सुरु आहे . सदर

३५ प्रकरर्ाींपैकी १४ प्रकरर्ी

अधधननयमाच्या कलम ३९ अींतगंत कायजिाही करण्यात येऊन सींबींधीत ४ र्र्ाींविरुध्द गुन्हे
दाखल करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

चांद्रिरू जर्ल्हयात महाववतरणच्या चांद्रिरू िररमांळळात गत वषाजत सम
ु ारे
दोन िोटी ४३ लाख रुियाांची वीर्चोरी

(३५)

११३०४६ (०४-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ाल्याबाबत

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) : सन्माननीय ऊर्ाज मांत्री पुढील

(१) चींद्रपूर जर्ल्हयात महावितरर्च्या चींद्रपूर पररमींिळात गत िषजभरात सम
ु ारे दोन को्ी ४३
लाख रुपयाींची िीर्चोरी करण्यात आल्याची मादहती महावितरर्च्या पाहर्ीत आढळून आली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िीर्चोरी प्रकरर्ात ककती र्र्ाींिर कारिाई करण्यात आली आहे िा दीं िात्मक
कारिाई करण्यात आली आहे ,
(३) नसल्यास,विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वि.स. ४७२ (25)
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०४-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे.

(२) सदर िीर् चोरी प्रकरर्ात एकूर् १५५० र्र्ाींिर महावितरर् माफजत दीं िात्मक कारिाई
करण्यात आली आहे .

(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
राज्य शासनाच्या िर्जमाफीची योर्नेतील एिरिमी िरतफेळ योर्नेअांतगजत
वसल
ू ी
(३६)

११४०१६ (२०-०४-२०१८).

ाली नसल्याबाबत

ळॉ.सजु र्त रमणचेिर (हातिणांगले) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने कर्जमाफीची घोषर्ा केल्यानींतर एकरकमी परतफेि योर्नेअींतगजत अपेक्षक्षत िसूली
झाली नसल्याने राज्यातील सिज जर्ल्हा भ-ू विकास बँकानी याबाबत तातिीने ननर्जय घेण्याची
मागर्ी माहे डिसेंबर, २०१७ च्या सुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभाजत शासनाने कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (३०-०८-२०१८) : (१) अींशत : खरे आहे.

(२) थकीत कर्ाजची िसुली होण्यासाठी ि शेतक-याींना व्यार्ामध्ये मोठया प्रमार्ात सिलत
शमळण्यासाठी शासनाने दद.२८/०९/२००७ रोर्ीच्या शासन ननर्जयान्िये एक रकमी कर्ज सिलत

(OTS) योर्ना लागू केली आहे. सदर योर्नेचा शेतक-याींना लाभ घेता यािा म्हर्न
ू या
योर्नेस िेळोिेळी ददनाींक ३१/३/२०१८ पयंत मुदतिाढ दे ण्यात आली आहे.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
िरळी (जर्.बीळ) तालुक्यातील ग्रामस्थाांना सांर्य गाांधी तनराधार अनुदान
योर्ने अांतगजत आधथजि सहाय्य रमळण्याबाबत.

(३७)

११४०५२ (०४-०४-२०१८).

श्री.लक्ष्मण िवार (गेवराई) :

सन्माननीय ववशेष सहाय्य

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) परळी (जर्.बीि) तालुक्यातील सींर्य गाींधी ननराधार अनुदान योर्नेअींतगजत ददनाींक १
र्ानेिारी, २०१७ ते ३१ र्ानेिारी, २०१८ या

कालािधीतील आधथजक सहाय्य शमळािे याकरीता

ग्रामस्थाींनी तहशसलदार, परळी याींच्याकिे ननिेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू योर्नेअत
ीं गजत आधथजक सहाय्य शमळािे म्हर्ून अर्ज केलेल्या ककती
ग्रामस्थाींचे अर्ज आर्शमतीस मींर्रू होऊन त्याींना सींर्य गाींधी ननराधार योर्ना लागू करण्यात
आली आहे िा करण्यात येत आहे ,

वि.स. ४७२ (26)
(३) असल्यास, उपरोक्त कालािधीत या योर्नेचा लाभ शमळािा म्हर्ून अर्ज केलेल्या
ननराधार ग्रामस्थाींना

एकाही

तहशसलदार, परळी याींचक
े िून लाभ शमळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने सींर्य
गाींधी ननराधार अनद
ु ान योर्नेसाठी अर्ज केलेल्या सिज ग्रामस्थाींना ननयमानस
ु ार विनाविलींब
सदर योर्नेचा लाभ शमळण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बळोले (३०-०८-२०१८) : (१) तहशसलदार परळी याींच्याकिे ग्रामस्थाींनी आधथजक
सहाय्य शमळण्यासाठी अर्ज केले आहे त.

(२) ि (३) परळी तालुक्यामध्ये १ र्ानेिारी, २०१७ ते ३१ र्ानेिारी, २०१८ या कालािधीत
सींर्य गाींधी ननराधार अनुदान योर्नेअत
ीं गजत ८३८ ि श्रािर्बाळ सेिा राज्यननित्ृ तीिेतन

योर्नेअत
ीं गजत ७१८ असे एकूर् १५५६ अर्ज ग्रामस्थाींनी केले आहे त. दद. २७/०३/२०१८ रोर्ी
सींर्य गाींधी ननराधार अनुदान योर्ना सशमतीची बैठक घेण्यात आली असून त्यामध्ये ९८५
अर्ज मींर्ुर, २०५ अर्ज नामींर्ुर ि ३६६ अर्ज त्रु्ी पुतत
ज ेसाठी प्रलींब्रबत ठे िण्यात आले आहे त.
(४) सींर्य गाींधी ननराधार अनुदान योर्ने अींतगजत प्राप्त झालेल्या अर्ांिर

तातिीने ननर्जय

घेण्याबाबत जर्ल्हा धकारी/ तहशसलदार याींना िेळोिेळी शासनामाफजत सच
ू ना ददल्या र्ातात.
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
सातारा जर्ल्हयातील शेतिऱयाांना सवलतीच्या दरातील िर्ज वाटि िरण्याबाबत
(३८)

११४३१५ (२३-०४-२०१८). श्री.र्यिुमार गोरे

(माण), श्री.अरमन िटे ल (मांब
ु ादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाळ िजश्चम), श्री.सांग्राम थोिटे (भोर), प्रा.वषाज गायिवाळ (धारावी),
श्रीमती तनमजला गाववत (इगतिूरी), अॅळ.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.भारत भालिे (िांढरिूर) :
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातारा जर्ल्हा बँकेने शेतकऱयाींना सिलतीच्या दरातील कर्ज िा्प करर्ार नाही असा
ठराि ददनाींक १६ डिसेंबर, २०१४ रोर्ीच्या बँकेच्या एका पररपत्रकाचा गैरिापर करुन मींर्ूर
केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ठरािामळ
ु े शेतकऱयाींचे सिलतीच्या दराचे पीक कर्ज बींद करुन ११ ते १३
्क्क्याींचे कॅश क्रेडि् कर्ज घेण्यास भाग पािले र्ात असल्याने दषु काळात असलेल्या
शेतकऱयाींना र्ादा दराने कर्ज ददले र्ात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन मनमानीपर्े शेतकऱयाींना लादण्यात आलेला ठराि रद्द
करुन शेतकऱयाींना सिलतीच्या दरातील कर्ज िा्प करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायजिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वि.स. ४७२ (27)
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२३-०८-२०१८) : (१) ि (२) नाही, हे खरे नाही.

शेतकरी कॅश क्रेिी् कर्ज योर्ना सक्तीची नसन
ू ऐच्छीक स्िरूपाची आहे. या योर्नेअींतगजत
शेतकऱयाींचे मागर्ीनस
ु ार ि त्याला हिे असेल तरच कर्ज पुरिठा केला र्ातो.
(३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
वाळवा तालक्
ु यातील (जर्.साांगली) शेतिऱयाांना ववदयुत र्ोळणी दे ण्याबाबत
(३९)

११४४७७ (०४-०४-२०१८).

श्री.र्यांत िाटील (इस्लामिूर) :

सन्माननीय ऊर्ाज मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िाळिा तालुक्यातील (जर्.साींगली) महावितरर् कींपनी

कायाजलयाकिे तेथील शेतकऱयाींनी

शेतीपींपाना विदयुत र्ोिर्ी दे ण्याकरीता ददनाींक १ एवप्रल, २०१३ पासून ते डिसेंबर, २०१७ पयंत
ककती अर्ज केले आहे त,

(२) असल्यास, त्यापैकी आतापयंत ककती शेतीपींपाना विदयुत र्ोिर्ी दे ण्यात आली आहे ,

(३) असल्यास, अदयाप ज्या शेतकऱयाींच्या पींपाना िीर् र्ोिर्ी ददली नाही त्याची कारर्े काय
आहे त,
(४) असल्यास, ज्या शेतकऱयाींना िीर् र्ोिर्ी ददली नाही त्याींना ती त्िररत दे ण्याबाबत
शासनाने कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे , नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय
आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-०८-२०१८) : (१) िाळिा तालक्
ु यातील (जर्.साींगली) महावितरर्

कींपनी कायाजलयाकिे कृषीपींपाना विदयुत र्ोिर्ी दे ण्याकररता ददनाींक ०१.०४.२०१३ पासून ते
डिसेंबर, २०१७ पयंत ७०८५ शेतकऱयाींनी अर्ज केले आहे त.

(२) त्यापैकी ५,९३६ कृषीपींपाना विदयुत र्ोिर्ी दे ण्यात आली आहे .

(३) ि (४) राज्यातील माचज, २०१८ अखेर पैसे भरुन प्रलींब्रबत असर्ाऱया कृवषपींपाना उच्चदाब
वितरर् प्रर्ाली (HVDS) दिारे िीर् पुरिठा करण्याच्या योर्नेस शासनाने मान्यता ददली
असून सदर योर्नेअींतगजत प्रलींब्रबत कृषीपींपाना िीर् र्ोिण्या दे ण्यात येतील.
___________

राधानगरी, भद
ु रगळ, आर्रा (जर्.िोल्हािरू ) तालक्
ु यातील शेतिऱयाांना
िर्जमाफी योर्नेचे लाभ न रमळाल्याबाबत

(४०)

११५५१८ (१९-०४-२०१८).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राधानगरी, भुदरगि, आर्रा (जर्.कोल्हापूर) तालुक्यात शासनाने घोवषत केलेल्या कर्जमाफी
योर्नेमध्ये हर्ारो शेतकऱयाींना अदयाप कर्जमाफी योर्नेचा लाभ शमळाला नसल्याची बाब माहे
र्ानेिारी, २०१८ िा त्यादरम्यान ननदशजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. ४७२ (28)
(२) असल्यास, जर्ल्हा बँककेिून शेतकऱयाींच्या खात्यािर प्रोत्साहनपर अनुदानाची रक्कम
अदयाप र्मा करण्यात आली नसून यामध्ये कर्ज परतफेि करर्ाऱया भुदरगि तालुक्यातील
८०४६ शेतकऱयाींच्या खात्यािर अदयाप कर्जमाफीची रक्कम र्मा झाली नाही, हे खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, उक्त तालुक्यातील शेतकऱयाींच्या खात्यािर कर्जमाफी योर्नेची रक्कम तातिीने
र्मा करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायजिाही करण्यात आली आहे काय,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (१८-०८-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे , आपले सरकार पो्ज लिर अदयाप
कर्जमाफी शमळाली नसल्याबाबतचे ऑनलाईन पाच अर्ज प्राप्त झालेले आहे त.

(२) नाही, पो्ज लिरून ननगजशमत झालेल्या ग्रीन शलस््मधील कोर्ताही पात्र लाभाथी लाभापासून
िींधचत ठे िलेला नाही. तसेच जर्ल््यात अदयाप अपात्र ठरविण्यात आलेले शेतकरी ननजश्चत
करर्ेत आलेले नाहीत.
जर्ल्हा मध्यिती सहकारी बँकेकिून सदर योर्नेअींतगजत एकूर् १,६८,६८१ लाभार्थयांना

रु.३०५.६२ को्ीचा लाभ दे ण्यात आलेला आहे ि भुदरगि तालुक्यातील ११,९२० लाभाथीच्या
खात्यािर रु.१८.८५ को्ी इतकी रक्कम र्मा करण्यात आलेली आहे .
(३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

मुस्लीम मेहतर समार्ास लाळिागे सरमतीच्या रशफारशी लागू िरण्याबाबत
(४१)

११५७१३

(१९-०४-२०१८). श्री.इम्तीयार्

सय्यद

(औरां गाबाद

मध्य) : सन्माननीय

सामाजर्ि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अल्पसींख्याक मुस्लीम मेहतर समार् गत काही िषाजपासून िोक्यािर मैला िाहून नेण्याचे
काम करीत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने उक्त समार्ातील मैला िाहून नेण्याचे काम करर्ाऱयाींस सफाई
कामगार म्हर्न
ू ननयक्
ु ती दे ण्यासींदभाजत लािपागे सशमती गठीत केली होती, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदय:जस्थतीत या सशमतीच्या शशफारशीींिर शासनाकिून सींथगतीने कायजिाही

होत असल्याने, या समार्ािर अन्याय होत असून शासनाने उक्त शशफारशी कायाजजन्ित
करण्याबाबत कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बळोले (२७-०८-२०१८) : (१) नाही.

(२) सफाई कामगाराींच्या विविध बाबीींसींदभाजत लाि-पागे सशमती गठीत करण्यात आली होती.
(३) ि (४) यासींदभाजत सामाजर्क न्याय विभागाकिून दद.२१/१०/२०११, दद.२६/२/२०१४ ि

दद.११/३/२०१६ चे शासन ननर्जय ननगजशमत करण्यात आले असन
ू शासन स्तरािर सींबींधधत
विभागाींकिून कायजिाही सुरु असून त्याचे पालन सिज विभागाींकिून होत आहे .
___________

वि.स. ४७२ (29)
तेलांगणा राज्याच्या धतीवर राज्यात अनुसूधचत र्ाती व अनुसूधचत र्मातीच्या समार्ाच्या
वविासासाठी ववशेष वविास तनधी अधधतनयम िरण्याबाबत

(४२)

११६२३९ (२७-०४-२०१८).

अॅळ.गौतम चाबुिस्वार (विांिरी) :

सन्माननीय सामाजर्ि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तेलींगर्ा राज्याच्या धतीिर महाराषर राज्यात अनुसूधचत र्ाती, अनुसूधचत र्मातीच्या
लोकाींच्या विकासासाठी विशेष विकास ननधी अधधननयम करण्यासाठी लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक
२० डिसेंबर, २०१७ रोर्ी िा त्यासुमारास मा. मख्
ु यमींत्री याींना सविस्तर ननिेदन ददले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननिेदनाच्या सींदभाजत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, सदर ननिेदनािर शासनाने कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. रार्िुमार बळोले (२६-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) ि (३) तेलींगर्ा राज्याच्या धतीिर राज्यात अनुसूधचत.र्ाती घ्क कायजक्रमासींदभाजत
“महाराषर अनस
ु धू चत र्ाती आणर् अनस
ु धू चत र्माती विशेष विकास ननधी (ननयोर्न, िा्प
आणर् वित्तीय साधन सींपत्तीचा िापर) अधधननयम, २०१७” तयार करून वित्त, विधी ि न्याय
विभागाचे अशभप्राय विचारात घेऊन, प्रारूप अधधननयम मींब्रत्रमींिळाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी
सादर करण्याची कायजिाही प्रस्तावित आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
आददवासी वविास ववभागाांतगजत राबववण्यात आलेल्या ववववध योर्नाांमध्ये
(४३)

११९५२७ (२६-०७-२०१८).

ालेला गैरव्यवहार

श्री.ळी.िी.सावांत (नाांदेळ उत्तर), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा),

श्री.अतनल िदम (तनफाळ), श्री.महेश चौघुले (रभवांळी िजश्चम), श्रीमती दे वयानी फराांदे (नारशि

मध्य), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददवली िव
ू )ज , श्री.वैभव नाईि (िुळाळ), ळॉ.बालार्ी किणीिर
(अांबरनाथ), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.गणित गायिवाळ (िल्याण िूव)ज ,

श्री.वविास िांु भारे (नागिूर मध्य), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीर् ठािूर (नालासोिारा),
श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.अरमन िटे ल (मुांबादे वी), श्री.राधाि्ष्ट्ण ववखे-िाटील (रशळी),

श्री.िर्थ
् वीरार् चव्हाण (िराळ दक्षक्षण), श्री.ववर्य वळेट्टीवार (ब्रम्हिरू ी), श्री.िालीदास िोळां बिर
(वळाळा), श्री.अस्लम शेख (मालाळ िजश्चम), प्रा.वषाज गायिवाळ (धारावी), श्री.नसीम खान

(चाांददवली), श्री.िुणाल िाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), ळॉ.सांतोष टारफे
(िळमनुरी), श्रीमती तनमजला गाववत (इगतिूरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (रसल्लोळ), श्री.अमर िाळे

(आवी), श्री.अरमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.भारत भालिे (िांढरिूर), श्री.बसवरार्

िाटील (औसा), श्री.सांग्राम थोिटे (भोर), श्री.सतु नल िेदार (सावनेर), अॅळ.यशोमती ठािूर
(ततवसा), प्रा.ववरें द्र र्गताि (धामणगाव रे ल्वे), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.हषजवधजन सििाळ

वि.स. ४७२ (30)
(बुलढाणा), श्री.अरमत

नि (ररसोळ), श्री.त्र्यांबिराव रभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.नरें द्र िवार

(िल्याण िजश्चम), श्री.रशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), ळॉ.राहूल िाटील (िरभणी), श्री.मांगेश
िुळाळिर (िुलाज), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोिळा), श्री.सुधािर िोहळे (नागिूर दक्षक्षण), श्रीमती
माधरु ी रमसाळ (िवजती), श्री.रभमराव ताििीर (खळिवासला), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन),

श्री.नारायण िुचे (बदनािूर) : सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) आददिासी विकास विभागाींतगजत समार्ाच्या शैक्षणर्क ि आधथजक विकासासाठी सन २००४
ते २००९ या कालािधीत राबविण्यात आलेल्या विविध योर्नाींमध्ये गैरव्यिहाराची चौकशी
करण्यासाठी राज्य शासनाने मुींबई उच्च न्यायालयाचे ननित्ृ त न्यायमुती एम.र्ी.गायकिाि
याींच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या सशमतीने राज्य शासनास आधथजक गैरव्यिहाराींचा

सखोल अ्यास करुन अहिाल सादर केल्यानींतर राज्य शासनाने न्यायमुती गायकिाि
सशमतीने केलेल्या शशफारशीींचा अ्यास करुन दोषीिर काय कारिाई करािी याबाबतचा अहिाल

शासनास सादर करण्यासाठी मार्ी सनदी अधधकारी श्री.पी.िी.करीं दीकर याींच्या अध्यक्षतेखाली
आर्खी एक सशमती नेमली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर सशमतीने न्यायमुती गायकिाि सशमतीने शशफारस केल्याप्रमार्े अहिाल
सादर केला आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार सम
ु ारे १०४ को्ी रुपयाींच्या गैरव्यिहाराप्रकरर्ी ककती अधधका-याींिर

कारिाई केली आहे ि त्याींच्यािर गुन्हे दाखल करुन अींनतम कारिाईची सदयःजस्थती काय
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (३०-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

तथावप, न्या.गायकिाि सशमतीने सादर केलेल्या चौकशी अहिालाचा अ्यास करून,

शासनामाफजत

कराियाच्या

कायजिाहीसींदभाजत

शासनास

मागजदशजन

करण्याकरीता

श्री.पी.िी.

करीं दीकर, सेिाननित्ृ त भा.प्र.से. या िरीषठ अधधकाऱयाची ननयुक्ती करण्यात आली आहे .
(२) होय.

श्री.पी.िी.करीं दीकर, सेिाननित्ृ त भा.प्र.से. याींनी आपला अींतरीम अहिाल शासनास सादर

केला आहे . त्यामध्ये, न्यायमूती गायकिाि सशमतीच्या चौकशी अहिालामध्ये कायजिाही
शशफारस करण्यात आलेल्या बाबीींचे पथ
ृ :क्करर् करून दे ण्यात आले आहे .
(३)

गायकिाि

सशमतीने

सादर केलेल्या

रु.७२,७४,७४,८९१/- इतकी आहे .

चौकशी

अहिालामध्ये

अननयशमततेची

रक्कम

प्रस्तत
ु प्रकरर्ी ददनाींक ३१.०७.२०१८ अखेर ६९ गन्
ु हे दाखल

करण्यात आले आहे त (यामध्ये ४९ अधधकारी ि ८ सींस्थाींचा समािेश आहे ).
प्रकरर्ी विभागीय चौकशीची कायजिाही सरू
ु करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

तसेच, ९६

वि.स. ४७२ (31)
अिोले (जर्.अहमदनगर) येथील मॉळजन हायस्िूल समोरील दारूचे दि
ु ान हटववण्याबाबत
(४४)

१२०५६८ (२७-०७-२०१८).

िाटील (िेण) :
काय :-

श्री.सभ
ज ील
ु ाष उफज िांडळतशेठ िाटील (अरलबाग), श्री.धैयश

सन्माननीय राज्य उत्िादन शुल्ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) मॉिजनज हायस्कूल, अकोले शहर (जर्. अहमदनगर) या शाळे र्िळ असलेले दारुचे दक
ु ान
ह्विण्यासाठी सींस्थेच्या सिज विभागातील शशक्षक, शशक्षकेत्तर कमजचारी, पदाधधकारी याींनी
ददनाींक १५ एवप्रल, २०१८ रोर्ी िा त्यासम
ु ारास रास्तारोको आींदोलन केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर शाळे र्िळ असलेल्या दारुच्या दक
ु ानामळ
ु े शाळे तील विदयाथी ि
पररसरातील नागररक त्रस्त झाले असन
ू त्याचा विपरीत पररर्ाम मल
ु ाींच्या मनािर होत

असतानाही सदर दक
ु ान बींद करण्याबाबत प्रशासनाकिून कोर्तीच कायजिाही होत नसल्यामुळे
रास्तारोको आींदोलन करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे , त्यात काय ननदशजनास आले, त्यानुसार

सदरचे दारूचे दक
ु ान ह्विण्यासाठी शासनाने कोर्ती उपाययोर्ना केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२१-०८-२०१८) : (१) होय.

(२) ि (३) हे खरे नाही. सदर दक
ु ान हे महाराषर दे शी दारु ननयम, १९७३ ि महाराषर दारुबींदी

कायदा, १९४९ च्या अ्ी, ननयम ि शती यानस
ु ार मागील ३५ िषज सदर र्ागी सुरु असन
ू या
मदय विक्री दक
ु ानाबाबत अशा प्रकारची तक्रार यापूिी प्राप्त झालेली नाही. तथावप, सदर

आींदोलनाच्या अनुषींगाने चौकशी केली असता, सदर दक
ु ानाच्या पररसरात अींिी विक्रीची गािी
उभी राहात असल्यामळ
ु े मदय वपर्ारे लोक तेथे थाींबतात. त्यामळ
ु े मल
ु ाींना शाळे त र्ाण्यास

त्रास होत असल्याचा र्बाब शाळे च्या मुख्याध्यापकाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकिे
नोंदविला आहे . त्यानुसार, अींिी विक्रीची गािी ह्विण्यात आली असून विदयार्थयांना मदयपीींचा
त्रास होऊ नये यासाठी अनुञातप्तीधारकाच्या ितीने एका नोकराची व्यिस्था करण्यात आली
आहे .

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
नागिूर येथील िोराळी महातनरमजती, महािारे षण व महाववतरण िांिनीत िाम िरणा-या तसेच
सेवेतन
ू तनवत्् त

(४५)

ालेल्या िमजचा-याांना तनवत्् ती वेतन योर्ना लागू िरणेबाबत

१२०९०७ (२८-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे) :

सन्माननीय ऊर्ाज मांत्री पढ
ु ील

(१) नागपरू येथील कोरािी महाननशमजती, महापारे षर् ि महावितरर् कींपनीत काम करर्ा-या

तसेच सेिेतून ननित्ृ त झालेल्या कमजचा-याींना शासनाची १ नोव्हें बर २००५ पूिीची ननित्ृ ती िेतन

वि.स. ४७२ (32)
योर्ना लागू करा ि शासनाने यासींबधी ददनाींक ३१ डिसेंबर १९९६ ला घेतलेल्या ठराि क्र.६२४
ची अींमलबर्ािर्ी करा या मागर्ीसाठी सेिाननित्ृ त कमजचारी सींघ्ना ि सेिेतील िीर्
कमजचारी सींघ्नानी आींदोलन करण्याचा इशारा माहे मे, २०१८ च्या पदहल्या आठिड्यात िा
त्या सम
ु ारास ददल्याचे उघकीस आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास या अनुषींगाने शासनाने कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे काय,
(३) नसल्यास, विलींबाची करर्े काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३१-०८-२०१८) : (१) महाराषर शासनाच्या धतीिर िीर् कमजचाऱयाींना
ननित्ृ तीिेतन

योर्ना

लागू

करण्याबाबत

महाराषर

विदयुत

मींिळाचा

ठराि

क्र.

६२४,

दद.३१.१२.१९९६ ची अींमलबर्ािर्ी करर्े या मागर्ीसाठी महाराषर राज्य विदयुत मींिळ

सूत्रधारी कींपनी मयाजददत अींतगजत नतन्ही कींपन्याींतील कायजरत कमजचारी सींघ्नाींच्या सींयुक्त
कृती

सशमतीने

दद.०७.०३.२०१८

च्या

पत्रान्िये

ननित्ृ तीिेतन

योर्ना

लागू

करण्याच्या

मागर्ीसाठी ४८ तासाींच्या सींपाची नो्ीस ददली होती. तसेच, िीर् क्षेत्र बचाि सींयक्
ु त कृती
सशमतीने दद.२६.०२.२०१८ रोर्ीच्या पत्रान्िये एक ददिसीय धरर्े आींदोलन नो्ीस ददली होती.

(२) ि (३) या सींदभाजत मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खींिपीठाने दद.१६.११.२०१७ रोर्ी
ननित्ृ तीिेतन योर्नेबाबत महाराषर राज्य विदयुत

मींिळ ठराि क्र. ६२४, दद. ३१.११.१९९६

बाबत योग्य तो ननर्जय तीन मदहन्याींच्या आत घेण्याबाबतचे आदे श ददले होते. त्यास
अनुसरुन महाराषर राज्य विदयत
ु

मींिळ सूत्रधारी कींपनीच्या सींचालक मींिळाने “नतन्ही

कींपन्याींची सध्याची आधथजक जस्थती पाहता ननित्ृ तीिेतन योर्ना लागू करता येर्ार नाही.
सबब, तत्कालीन महाराषर राज्य विदयुत मींिळाचा ननित्ृ तीिेतन योर्नेसींदभाजतील मींिळ ठराि

क्र. ६२४, दद.३१.१२.१९९६ याची अींमलबर्ािर्ी करर्े शक्य होर्ार नाही” असा मींिळ ठराि
क्र.७१८/२०१८ दद.०६.०२.२०१८ रोर्ी पाररत केला आहे .
___________
आददवासी वविास ववभागाच्या खार्गी नामाांकित इांग्रर्ी माध्यमाच्या शाळे त ववद्यार्थयांचा
मत्् यू
(४६)

ाल्यास िालिाांना आधथजि मदत रमळण्याबाबत

१२१०९३ (२६-०७-२०१८).

श्री.वैभव विचळ (अिोले) :

सन्माननीय आददवासी वविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आददिासी विकास विभागाच्या मान्यतेने राज्यातील खार्गी नामाींककत इींग्रर्ी माध्यम
शाळे मधील विदयार्थयाजचा मत्ृ यू झाल्यास शासनाकिून पालकाींना मदत शमळत नाही मात्र
आददिासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळे त विदयार्थयाजचा मूत्यू झाल्यास पालकाींना
मदत शमळते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार शासनाने खार्गी

नामाींककत इींग्रर्ी माध्यम शाळे मधील विदयार्थयाजचा मत्ृ यू झाल्यास शासनाकिून पालकाींना
मदत शमळण्याबाबत कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वि.स. ४७२ (33)
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०१-०९-२०१८) : (१) ि (२) शासकीय आश्रमशाळा ककीं िा नामाींककत शाळे त
अनुसूधचत र्मानतच्या विदयार्थयाजचा मत्ृ यू झाल्यास त्यास आददिासी विकास विभागाचा शासन
ननर्जय क्रमाींक शाआशा-२०१६/प्र.क्र.२०२/का-१३, ददनाींक १९.६.२०१८ अन्िये पालकाींना रुपये
२.०० लक्ष इतके सानग्र
ु ह अनद
ु ान दे ण्यात येते.

त्यापैकी नामाींककत शाळे साठी रुपये १.००

लक्ष शासनाकिून ि रुपये १.०० लक्ष सींबींधधत सींस्थेकिून दे ण्यात येते.

तर शासकीय

आश्रमशाळे तील विदयार्थयाजच्या पालकाींना सींपूर्ज रुपये २.०० लक्ष शासनाकिून दे ण्यात येतो.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
िालघर जर्ल््यातील ववमान तनरमजती प्रिल्िाबाबत
(४७)

१२२१०५ (२६-०७-२०१८). श्री.िास्िल धनारे (ळहाणू), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.दहतेंद्र

ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीर् ठािूर (नालासोिारा) : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दे शात प्रथम विमानाची ननशमजती करर्ाऱया श्री.अमोल यादि या तरुर्ाला पालघर
जर्ल््यात र्मीन ददल्याची घोषर्ा सरकारने केली होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मॅग्नेद्क महाराषर या गुींतिर्ूक पररषदे त अमोल यादिबरोबर राज्यशासनाने
करारही केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर विमान ननशमजतीचा प्रकल्प कायाजजन्ित करण्यासाठी शासनाने
कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (३०-०८-२०१८) : (१) नाही.

(२) मॅग्नेद्क महाराषर कॉव्हर्जन्स-२०१८ या औदयोधगक गुींतिर्ुक प्रदशजन कायजक्रमात
श्री.अमोल यादि याींच्या विमान ननशमजती प्रकल्पाबाबत राज्य सरकारकिून गींत
ु िर्क
ु हे तू करार
करण्यात आला आहे .

(३) प्रस्तुत प्रकल्प प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी घ्कासमेित पुढील पाठपुरािा महाराषर
औदयोधगक विकास महामींिळाकिून करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
िरभणी जर्ल््यातील िारधी आवास घरिुल योर्नेबाबत
(४८)

१२४६५० (२६-०७-२०१८).

श्री.ववर्य भाांबळे (जर्ांतूर) : सन्माननीय आददवासी वविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाचे ितीने प्रधानमींत्री आिास योर्नेसह पारधी समार्ातील लाभार्थयां कररता
पारधी आिास योर्ना राबविण्यात येते, हे खरे आहे काय,

वि.स. ४७२ (34)

(२) असल्यास, आददिासी प्रकल्प विभागाचे ितीने सन २०१७-१८ या िषाजसाठी परभर्ी
जर्ल््यात ककती घरकुल बाींधकामाींना मींर्ुरी दे ण्यात आलेली आहे ,

(३) असल्यास, एकाही लाभार्थयांना पदहला हप्ता सद्ध
ु ा दे ण्यात आलेला नसन
ू त्यास र्बाबदार
कोर् आहे ि त्याींचेविरुध्द शासनाने

कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२९-०८-२०१८) : (१) होय. पारधी विकास कायजक्रमाींतगजत पारधी र्मातीकरीता
घरकुल योर्ना राबविली र्ाते.

(२) आददिासी विकास विभागाचे ितीने सन २०१७-१८ या िषाजसाठी परभर्ी जर्ल्हयासाठी
पारधी घरकुल योर्नेअींतगजत १८ घरकुलाींचे उदद्दष् दे ण्यात आले होते. त्यानुसार १८ पात्र
लाभाथींना घरकुलाींची मींर्ुरी दे ण्यात आलेली आहे .
(३) हे, खरे नाही.

मींर्ुर सिज लाभाथींना प्रथम हप्त्याचे वितरर् करण्यात आले असून यापैकी ११ लाभाथींना

घराच्या बाींधकामाच्या प्रगतीनुसार जव्दतीय हप्त्याचे वितरर् करण्यात आले आहे ि ८
लाभाथींना तत
ृ ीय हप्त्याचे वितरर् करण्यात आले आहे . ही सिज बाींधकामे प्रगती पथािर
आहे त.

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
ळोंबबवली (जर्.ठाणे) येथील महाराष्ट्र औद्योधगि वविास महामांळळाच्या प्रिल्िातील
बाधधत शेति-यास मोबदला रमळण्याबाबत
(४९)

१२५०३४

(भोिरदन) :

(०२-०८-२०१८).

श्री.रशवार्ीराव

िडळजले

(राहुरी), श्री.सांतोष
सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

दानवे

(१) िोंब्रबिली (जर्.ठार्े) येथील महाराषर औदयोधगक विकास महामींिळ प्रकल्पात १९६२ साली
मानपािा येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी श्री.िामन िझे याींची २२ गठ
ींु े उदरननिाजहाची शेतर्मीन
भूसींपाददत करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाच्या धोरर्ानुसार सींपाददत र्शमनीच्या बदल्यात १२.५० ्क्के भूखींि
दे ण्यात आलेला नसल्याने त्याींनी आमरर् उपोषर्े केली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने सदरहू
भूखींि न दे ण्याची कारर्े काय आहे त तसेच शेतर्मीनीचा मोबदला तातिीने दे ण्याबाबत
शासनाने कोर्ती कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वि.स. ४७२ (35)
श्री. सुभाष दे साई (०१-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२)

हे खरे नाही.

(३) ि (४) श्री.िामन िझे याींना ददनाींक १९/०६/२०१५ रोर्ी १०० चौ.मी. भख
ू ींिासाठी दे कारपत्र
दे ण्यात आले आहे .त्याींना भख
ू ींिधारकाींनी आर्खी एक प्रकल्पग्रस्त भागीदार घेऊन भाधगदारी
सींस्थेच्या नािे मोकळी र्ागा

क्र. १६ मधून २०० चौ.मी. च्या भूखींि िा्पाची मागर्ी केली

होती. प्रकल्पग्रस्ताींना सुविधा क्षेत्रामधून भूखींिाचे िा्प करण्यात येते. तसेच मोकळया

र्ागेमधून सुविधा क्षेत्रामध्ये रुपाींतररत करण्यास ददनाींक २१/०६/२०१८ रोर्ीच्या M.M.C.
बैठकीमध्ये परिानगी दे ण्यात आली आहे . त्यानस
ु ार भख
ू ींि

आरे खन ि िा्पाची कायजिाही

करण्यात येत आहे.

___________
चांद्रिूर व नागिूर जर्ल्हयातील शेतिऱयाांच्या शेतात बाांधण्यात आलेल्या टॉवरच्या र्ागेचा
आधथजि मोबदला रमळण्याबाबत

(५०)

१२५९५१ (२८-०७-२०१८).

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.ववर्य वळेट्टीवार (ब्रम्हिूरी),

श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाळ िजश्चम), श्री.अरमन िटे ल (मुांबादे वी) :
सन्माननीय ऊर्ाज मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ६६ केव्ही ि त्यापेक्षाही अधधक क्षमतेच्या अनतउच्च दाब पारे षर् िादहन्याींसाठी
चींद्रपूर जर्ल्हयातील ब्रम्हपूरी, धचमूर ि नागपूर जर्ल्हयातील शभिापूर, सािनेर आणर्
कळमेश्िर या तालूक्यातील शेतकऱयाींच्या शेतात अदानी पॉिर कींपनी ि ररलायन्स पॉिर

कींपनीच्या ितीने सन २०१२ पासन
्ॉिर उभारून लाईन ्ाकण्याचे काम शेतकऱयाींच्या
ू
विनापरिानगीने ि र्बरदस्तीने कोर्ताही आधथजक मोबदला न दे ता करण्यात येत आहे ,

हे

खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ्ॉिरसाठी िापरण्यात आलेल्या शेत र्शमनीचा आधथजक मोबदला तातिीने
शमळािा याकररता गेल्या अनेक िषाजपासन
ू सींबधधत तालक्
ु यातील शेतकरी मागर्ी करत असन
ू
तहशसलदार आणर् कींपनीच्या अधधकाऱयाींकिे िारीं िार अर्ज करून सुध्दा त्या अर्ाजिर अदयापही
कायजिाही करण्यात आलेली नाही,

हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभाजत शासनाने
कायजिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार शासनाने

कोर्ती

(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०४-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

(२) चींद्रपूर ि नागपूर जर्ल्हाधधकाऱयाींकिून प्राप्त मादहतीनुसार, चींद्रपूर जर्ल्हयातील ब्रम्हपुरी,

धचमरू ि नागपरू जर्ल्हयातील शभिापरू , सािनेर आणर् कळमेश्िर या तालक्
ु यामध्ये ररलायन्स
कींपनीकिून िादहनी मनोरे उभारण्यात आले नाहीत.तसेच चींद्रपूर जर्ल्हयातील ब्रम्हपूरी,धचमूर

या तालुक्यात अदानी कींपनीकिून िादहनी मनोरा उभारण्याचे काम सुरु नाही. नागपूर

जर्ल्हयातील शभिापूर तालुक्यातील मौर्ा मार्कापूर, िर्ी, आलेसरू , नाींद, पाींर्रे पार, सालेभट्टी

वि.स. ४७२ (36)
ि उमरे ि तालुक्यातील मौर्ा शससी या गािातील शेतकऱयाींनी मोबदला न शमळाल्याबाबत अर्ज
सादर केले असून ते अदानी कींपनीकिे पाठविण्यात आले असन
ू त्याबाबत जर्ल्हाधधकारी,

नागपूर कायाजलयाकिून पाठपुरािा करण्यात येत आहे. तसेच कळमेश्िर ि सािनेर तालुक्यातील
भध
ू ारकाींना ननयमानस
ु ार मोबदला अदा करण्यात आला आहे.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________

ववधान भवन :
मुांबई.

ळॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मद्र
ु र्पि
ू ज सिज प्रकक्रया महाराषर विधानमींिळ सधचिालयाच्या सींगर्क यींत्रर्ेिर
मुद्रर्: शासकीय मध्यिती मुद्रर्ालय, मुींबई.

