
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, हदनाांि १९ माचच, २०१८ / फाल्गनु २८, १९३९ (शिे) 
  
(१) आहदिासी वििास मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) उद्योग, खननिमच मांत्री 
(३) ऊर्ाच, निीन ि निीिरणीय ऊर्ाच,     

राज्य उत्पादन शलु्ि मांत्री 
(४) सामाजर्ि न्याय ि विशषे सहाय्य मांत्री 
(५) सहिार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग मांत्री 

  
------------------------------------- 

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ३० 
------------------------------------- 

  
िसनतगहृाांच ेबांद पररपोषण अनुदान सुरु िरुन  

रक्िमेत िाढ िरण्याबाबत 
  

(१) * ३७७३५ डॉ.अपिूच हहरे, प्रा.अननल सोले, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.र्यिांतराि 
र्ाधि, श्री.हेमांत टिल,े श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाज र्गताप, श्रीमती 
हुस्त्नबान ूखसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभुाष झाांबड, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.र्गन्नाथ सशांदे, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.हररसस ांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम, 
श्री.र्नादचन चाांदरूिर : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
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(१) सामाजिक न्याय विभागाींतगगत स्ियींसेिी सींस्थामार्ग त चालविण्यात 
येणाऱ्या दिवयाींग ि इतर अशा एकूण २ हिार ३८८ अनिुाननत िसनतगहृाींपकैी 
७८५ िसनतगहृाींकड े मळू मान्यता आिेश नसल्याचे तसेच कागिपत्र 
पडताळणीच ेकारण िाखिनू समािकल्याण आयकुताींनी दिनाींक २१ सप् े्ंबर, 
२०१५ च्या आिेशानसूार मागील १ िर्ागपासनू अनिुान बींि केले असल्याने 
८०० अनिुाननत िसनतगहृातील १ लाख विियार्थयागिर उपासमारीची पाळी 
आली असल्याचे माहे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विियार्थयागच्या पालनपोर्णासाठी शासनाकडून प्रनत विियाथी 
िरमहा रुपये ९००/- अनिुान दिले िात असनू प्रत्येक विियार्थयागला        
३० रुपयाींमध्ये एक दििस नाश्ता, िपुार ि सींध्याकाळी सकस आहार िेणे 
अपेक्ष त असल ेतरी सिर रककम अत्यींत कमी असल्याने सींबींितत सींस्था ि 
विियार्थयागची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सध्या िेण्यात येत असलेली अनिुानाची रककम रुपये ९००/- 
इतकी अपरुी पडत असल्याने अनिुानात ककमान प्रनत विद्याथी रुपये १५००/- 
प्रनत माह िाढ करण्याची मागणी वयिस्थापनाकडून करण्यात येत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानरु्ींगाने सिर पररपोर्ण अनिुानाच्या रककमेत िाढ 
करण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) अनिुाननत िसनतगहृाींकडील काही िसनतगहृाींकड े
मान्यता नसतानाींही सिर िसनतगहेृ अनिुान घेत असल्याचे दिसनू 
आल्यामळेु शासनाने अशा िसनतगहृाींची तपासणी करण्याचा ननणगय घेतला 
होता. 
(२) अनिुाननत िसनतगहृाींच्या पररपोर्ण अनिुानात िाढ करण्याच ेशासनाच्या 
विचारातीन आहे. 
(३) होय. 
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(४) अनिुाननत िसनतगहृाचे पररपोर्णासींिभागत मा.मखु्य सिचि याींच्या 
अध्यषतखेाली अभ्यासग् स्थापन करण्यात आललेा असनू, अनिुाननत 
िसनतगहृाच्या पररपोर्ण अनिुानात िाढ करण्यासींिभागत बठैका घेण्यात 
आल्या असनू त्यासींिभागतील प्रस्ताि तयार करण्याची कायगिाही सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  

राज्यातील र्ात पडताळणीची प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(२) * ३८७३२ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरससांह पांडडत, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४८६० ला हदनाांि      
१५ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ३६ जिल्हयाींमतील िात पडताळणीच्या कामाींसाठी केिळ चार 
अध्यष कायगरत असल्याने समुारे तीन लाखाहून अितक प्रकरणे प्रलींबबत 
असल्याचे शासनाच्या ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िात पडताळणी प्रमाणपत्राअभािी हिारो विद्याथाांना तसेच 
शासकीय नोकरीत रुिू होणाऱ् या उमेििाराींना त्रास सहन करािा लागत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अध्यषाींची ररकत पिे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 
 राज्यातील ३६ जिल्हा िात प्रमाणपत्र पडताळणी सममत्याींपकैी     
१८ सममत्याींच्या अध्यष पिािर ननयममत अितकारी कायगरत आहेत. ररकत 
असलेल्या पिाींचा अनतररकत कायगभार अन्य अितकाऱ्याींकड ेसोपविण्यात आला 
असनू सममत्याींचे कामकाि सरुळीत सरुू आहे आणण तीन मदहन्याींपेषा िास्त 
कालाितीची ४६६८९ प्रकरणे प्रलींबबत आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) अध्यषाींच्या ररकत पिािर पिोन्नतीने अितकाऱ्याींची ननयकुती करण्याची 
कायगिाही महसलू ि िन विभागामार्ग त करण्यात येत.े तसेच, उिगररत ररकत 
पिे भरण्याच्या अनरु्ींगाने सामान्य प्रशासन विभागामार्ग त अध्यषाींच्या 
पिाींच्या समकष पिािरील अितकाऱ्याींकडून इच्छुकता मागविण्यात आलेली 
आहे. त्याद्िारे अितकारी उपलब्त झाल्यानींतर सिर पिाींिर प्रातान्याने 
अितकाऱ्याींची ननयकुती करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  

राज्यात सामाजर्ि न्याय विभागाच्या साहहत्य खरेदीत 
 गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(३) * ३८२३७ अॅड.र्यदेि गायििाड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२४१५ ला 
हदनाांि २७ र्ुल,ै २०१७ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सामाजिक न्याय विभागाने केलले्या सादहत्य खरेिीत गरैवयिहार 
झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ च्या शिे्च्या सप्ताहात ननिशगनास आल ेआहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तद्नसुार सिर गरैवयिहारास िबाबिार असणाऱ्या 
अितकारी/कमगचारी याींचेिर कारिाई करुन रककम िसलू करणेबाबत कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् भित नाही. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
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रत्नाधगरी ि ससांधदुगुच जर्ल््यातील महाराष्ट्र औद्योधगि वििास 
महामांडळाच्या भूखांडाांच ेननयमबा्यररत्या िाटप िेल्याबाबत 

  

(४) * ३९०९४ प्रा.र्ोगने्द्र ििाड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सनतश 
चव्हाण, अॅड.ननरांर्न डािखरे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नािगरी ि मसींतिुगुग जिल्हयातील महाराषर औद्योिगक विकास 
महामींडळाच्या (एम.आय.डी.सी.) १७८ भखूींडाींचे ननयमबाहयररत्या िा्प 
केल्याचे ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रथम येणाऱ्यास प्राथम्याने भखूींड िेणे बींतनकारक असताना 
तसेच भखूींडिा्पासाठी उच्चस्तरीय सममतीपढेु प्राथम्यक्रमाचा प्रस्ताि ठेिणे 
आिश्यक असताना विभागीय अितकारी याींनी परस्पर भखूींडाचे िा्प केल,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तद्नसुार सींबींितत िोर्ीींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाज : (१) ि (२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) सिर प्रकरणी महामींडळस्तरािर चौकशी करण्यात आलेली आहे. सिर 
चौकशीमध्ये भखूींड िा्पामध्ये अननयममतता झाल्याचे ननिशगनास आले. 
सींबींितत प्रािेमशक अितकारी याींची विभागीय चौकशी करणेकररता प्रस्ताि 
महसलू विभागास पढुील कायगिाहीसाठी पाठविलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही.  
 

----------------- 
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परभणी जर्ल्हा मध्यिती बँिेतील महसूली अधधिारी ि  
सांबांधधताांची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(५) * ३८४६६ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.अमरससांह पांडडत : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५४५१ ला हदनाांि २२ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) परभणी जिल्हा मध्यिती सहकारी बँकेतील थकबाकीिाराींविरूध्ि कलम 
१५६ अन्िये मा.सहकार न्यायालय याींनी आिेश िेऊनही विदहत मिुतीत 
िसलुीची अींनतम कायगिाही न करता िेळ काढू तोरण राबविल्याबाबत िोर्ी 
विशरे् िसलुी अितकारी ि िररषठ अितकारी याींची चौकशी करून त्याींच्यािर 
कारिाई करण्याची मागणी पाथरी येथील सामाजिक कायगकत्याांनी प्रतान 
सिचि, सहकार याींच्याकड ेदिनाींक ३ माचग, २०१६ रोिी िा त्यासमुारास लेखी 
ननिेिनाविारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले ि तद्नरु्ींगाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२) होय. 
 परभणी जिल्हा मध्यिती सहकारी बँकेचे ३ विशरे् िसलूी अितकारी 
याींचे कामकाि समातानकारक नसल्याच ेआढळून आले. त्याींच्याविरूध्ि बँक 
स्तरािरून कायगिाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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इगतपुरी (जर्.नासशि) ऐिर्ी िाांबळगाांि (जर्.पालघर) येथे  
क्रीडा प्रबोधधनी उभारण्यात येणार असल्याबाबत 

  

(६) * ३७९५९ श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.अमरससांह पांडडत, 
श्री.नरेंद्र पाटील, डॉ.अपिूच हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४६९९ ला हदनाांि  
२२ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) इगतपरुी (जि.नामशक) क्रीडा प्रबोितनीच्या बाींतकामासाठी अथगसींकल्पीय 
तरतिू करून काम सरुु करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननतीींनी दिनाींक 
५ डडसेंबर, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास मा.आदििासी विकास मींत्री याींचेकड े
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इगतपरुी (जि.नामशक) येथे क्रीडा प्रबोितनीच्या बाींतकामास 
दिनाींक २९ मे, २०१४ रोिी प्रशासकीय मान्यता िेऊनही िळणिळणाची सातने 
ि तज्ञ प्रमशषकाींची उपलब्तता नसल्याने सिर क्रीडा प्रबोितनी काींबळगाींि 
(जि.पालघर) येथ ेसरुु करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नामशक जिल्हयातील लोकप्रनतननतीींनी काींबळगाींि येथे क्रीडा 
प्रबोितनी सरुु करण्यास माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान विरोत 
केला असनू सिर क्रीडा प्रबोितनीत अनसुिूचत िमातीची ३७ मलेु ि १९ मलुी 
प्रिेमशत असनू त्या विद्यार्थयाांना नामशक येथे प्रिास करणे शकय नसल्याने 
ि त्याींच्या िास्तवयाची होत असलेली गरैसोय विचारात घेता तात्परुत्या 
स्िरुपातील वयिस्थेऐििी इगतपरुी येथेच क्रीडा प्रबोितनीचे काम सत्िर सरुु 
करण्याची तसेच त्र्यींबकेश्िर (जि.नामशक) येथे मध्यिती क्रीडा कें द्र स्थापन 
करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) इगतपरुी (जि.नामशक) येथे क्रीडा प्रबोितनीच्या बाींतकामाकररता 
अथगसींकल्पीय तरतिू केली नसल्याने सिर क्रीडा प्रबोितनी सरुू करण्यात 
आलेली नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) सद्य:जस्थतीत आदििासी विभागाच्या चार अपर आयकुत कायागलयाींतगगत 
एक याप्रमाणे चार क्रीडा प्रबोितनी सरुू करण्याचा विभागाचा मानस आहे. 
त्यानरु्ींगाने काींबळगाि, जि.पालघर येथील क्रीडा प्रबोितनीबाबत कायगिाही 
प्रगतीपाथिर आहे. यावयनतररकत इगतपरुी, जि.नामशक येथे क्रीडा प्रबोितनीचे 
बाींतकाम सरुू करण्याच्यादृष्ीने ननवििा प्रकक्रया सरुू करण्यात येणार आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  

हहांगोली जर्ल््यातील रेशीम उत्पादि शतेिऱयाांच े 
नुिसान होत असल्याबाबत 

  

(७) * ३९१७८ श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय िस्त् त्रोद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जिल्हयातील रेशीम शतेीतील रेशीम ककड ेअज्ञात रोगाने मतृ होत 
असल्यामळेु शतेकऱ्याींच े नकुसान होत असल्याचे ननिशगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नसुार रेशीम उद्योग बाितत शतेकऱ्याींना मित 
ममळणेसाठी कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२) मौिे कडती, ता.जि.दहींगोली पररसरातील एकूण २७ शतेकऱ् याींना 
२०/११/२०१७ या उबिणी तारखचेी लॉ् नींबर ११३ मतील सी.एस.आर. 
िाणाची ३५०० अींडीपुींि वितरीत करण्यात आली होती. प्रस्ततु शतेकऱ् याींपकैी       
१४ शतेकऱ् याींच्या ततुी बागेच्या षेत्रातील कापसु, तरू ि हरभरा या वपकाींिर 
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झालेल्या विर्ारी कक्क नाशकाींच्या र्िारणीतील काही अींश ततुी पाल्यािर 
आल्याने, तो पाला रेशीम कक्काींच्या खाण्यात आल्यामळेु कक्काींना 
विर्बाता झाली आहे. कें द्र परुस्कृत CDP योिनेमध्ये रेशीम कक्काींचा विमा 
काढण्याची तरतिू होती. तथावप, प्रस्ततु योिना २०१५-१६ मध्ये बींि 
झाल्यामळेु त्याींना विमा िेता आलेला नाही.  
 त्यामळेु प्रस्ततु बाितत शतेकऱ् याींच्या षेत्राचा दिनाींक २९/१२/२०१७ 
रोिी पींचनामा करून अहिाल तहमसलिार, दहींगोली याींच्याकड ेसािर करण्यात 
आला. 
 त्यानसुार तहमसलिार, दहींगोली याींनी दिनाींक ०७/०३/२०१७ रोिी 
दिलले्या अहिालानसुार प्रचमलत शासन ननकर्ाप्रमाणे रेशीम कक्काच्या 
नकुसानी बाबत शासनातरे् कोणतीही आिथगक मित िेण्याची तरतिु ननयमात 
नाही, असे सींबींितत शतेकऱ् याींना कळविले आहे.  
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  

गोंहदया ग्रामीण उपविभागात िृषी पांप िीर् र्ोडणी 
 योर्नेंतगचत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(८) * ३७९३७ श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.समतशे 
भाांगडडया, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोंदिया ग्रामीण उपविभागात अमभयींत्याींनी कृर्ी पींप िीि िोडणी 
योिनेतनू आरएसी एसपीए अींतगगत एकाच ग्राहकाला एकाच ग्ात िोन िेळा 
कृर्ी िोडणी िाखविणे, एकच मींिूरी आिेश ि अींिािपत्रक तयार करणे, 
एकाच कामाच्या िेगिेगळ्या तारखाींना ननवििा मागिनू बनाि् ि खो्े िेयक 
तयार करुन त े कीं त्रा्िाराच्या नािे अिा करुन समुारे ३५ लाख रुपयाींचा 
गरैवयिहार केल्याप्रकरणी दिनाींक ३० डडसेंबर, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास 
रामनगर पोलीस स््ेशन येथे तक्रार िाखल करण्यात आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उकत गरैवयिहार हा दिनाींक १ एवप्रल, २०१० त े ३१ माचग, 
२०१३ या कालाितीत केलेला असनू याचे सींपणूग विभागीय अींकेषण झालेले 
असनूही उकत गरैवयिहार हा ऊिाग विभागाच्या विभागीय अींकेषणात 
ननिशगनास आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने सींबींितताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) सिर गनु्हा नोंिविल्याची बाब दिनाींक 
३०/१२/२०१७ रोिी ननिशगनास आली. परींत ु रुपये ३५ त े ४० लाखाींचा 
गरैवयिहार झाला आहे हे खरे नाही. चौकशीअींती अस ेननिशगनास आले आहे 
की, ९ ग्राहकाींपकैी ६ ग्राहकाींचे नविन कृर्ी पींप िोडणीबाबत िोनिा बबमल ींग 
झाल्याची रककम रुपये १,७१,१५८/- इतकी आहे.  
(२) िोनिा बबमल ींग होण्याची बाब ही कामाच्या प्रत्यषस्थळी होणाऱ्या 
मोिमापािर अिलींबनू असल्याने अींकेषण विभागाच्या ननिशगनास आली नाही. 
(३) िेिरी कायगकारी अमभयींता याींच्या अध्यषतखेाली नेमलेल्या बत्रसिस्यीय 
सममतीने सिगसातारण चौकशी करुन दिलेल्या अहिालािर तक्रारिार वििय 
महेश गपु्ता याींचे समातान न झाल्यामळेु तद्नींतर पररमींडळस्तरािर सींबींितत 
प्रकरणात अितषक अमभयींता (पायाभतू आराखडा) याींच्या अध्यषतखेाली 
सममती स्थापन करुन पनुग:चौकशी करण्यात आली.  
 िोन्ही सममतीच े अहिाल पडताळणीनींतर अनतररकत कारिाई 
करण्यासाठी कोणतीही बाब समोर आलेली नाही. सिर सममतीच्या 
अहिालानसुार ५ अितकारी िोर्ी असल्याच े आढळून आले. त्यापकैी        
१ अितकारी मतृ असल्यामळेु इतर ४ अितकाऱ्याींविरुध्ि िोर्ारोपपत्र िेऊन 
विभागीय चौकशीची कारिाई सरुु आहे. तसेच सींबींितत िोन कीं त्रा्िाराकडून 
िोनिा बबमल ींग झाल्याची रककम वयािासह िसलू करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
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रानिडी (ता.पोलादपूर, जर्.रायगड) येथील सावित्री धरणाच्या  
बुडीत क्षेत्रातील रस्त्त्याची दरुुस्त्ती िरण्याबाबत 

  

(९) * ३८६७९ श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 

(१) रानबािीरे (ता.पोलािपरू, जि.रायगड) येथे समुारे २० िर्ागपिूी महाराषर 
औद्योिगक विकास महामींडळाने बाींतलेल्या सावित्री तरणाच्या बडुीत षेत्रात 
रानिडी येथील रस्ता पाण्याखाली गेल्यामळेु तथे े औद्योिगक विकास 
महामींडळाने पलु बाींतून रस्ता करून दिला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील १० िर्ागपासनू महाराषर औद्योिगक विकास 
महामींडळाकडून सिर रस्त्याच्या िरुूस्तीचे काम केले नसल्यामळेु रस्ता 
िाहतकुीस तोकािायक झालेला असनू सिर रस्त्याची िरुुस्ती न केल्यास 
रानिडी, घागरकोंड ि बोरािळे या नतन्ही गािाींचा सींपकग  तु् ण्याची शकयता 
ननमागण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाज : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) ि (४) औद्योिगक तोरण २०१३ अींतगांत उपलब्त होणाऱ्या ननतीतनू 
रस्ता बाींतण्याचा महामींडळाकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताि शासनाच्या 
विचारातीन आहे.  
 

----------------- 
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पाांढरििडा (जर्.यितमाळ) तालुक्याांतगचत आहदिासी वििास 
प्रिल्पाच्या िायापालट योर्नेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(१०) * ३९२५४ श्री.हररसस ांग राठोड : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाींढरकिडा (जि.यितमाळ) तालकुयाींतगगत आदििासी विकास प्रकल्पाच्या 
सन २०१७-१८ मतील कायापाल् योिनेमध्ये गरैवयिहार झाल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी प्रकल्प कायागलयाच्या सी.सी.डी. योिनेंतगगत 
सन २००७ मध्ये रुपये ८८ लाख इतके विशरे् कें दद्रय अनिुान प्राप्त झाले 
असताींना तत्कालीन पी.ओ. डाखोरे याींनी या कामासाठी ई-ननवििा प्रकक्रया   
न राबिता ठेकेिारामार्ग त सिर योिना राबिनू गरैवयिहार केला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर कामात अननयममतता झाली असल्याने जिल्हा कोर्ागार 
कायागलय, यितमाळ याींनी सींबींितत अितकाऱ्याींकडून खुलासा मागविण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िोर्ीींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय   
आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१), (२) ि (३) पाींढरकिडा (जि.यितमाळ) तालकुयाींतगगत 
आदििासी विकास प्रकल्पाच्या सन २०१७-१८ मतील कायापाल् योिनेमध्ये 
गरैवयिहार झाल्याची बाब खरी नाही. तसेच जिल्हा कोर्ागार अितकारी, 
यितमाळ याींचेकडील या सींिभागतील पत्र प्रकल्प अितकारी, एकाजत्मक 
आदििासी विकास प्रकल्प, पाींढरकिडा याींना प्राप्त झालेले नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील िीर् प्रिल्प बांद असताना निीन िीर् प्रिल्प  
सुरु िरणार असल्याबाबत 

  

(११) * ३९५४२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाज 
र्गताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबान ूखसलफे, 
श्री.हररसस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.र्नादचन 
चाांदरूिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सतरे् ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम, 
श्री.र्गन्नाथ सशांदे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.र्यांत पाटील : 
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील िीि ग्राहकाींिर महाग वििेचा भिुांड पडू नये म्हणून वििेची 
मागणी पणूग करताना िीि िराच्या ननकर्ािर सिागत स्िस्त िीि आती ि 
महाग िीि गरि पडली तर शिे्ी घ्यािी असा िींडक (मेरी् ऑडगर डीसपॅच) 
राज्य विद्यतु आयोगाने घालनू दिला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक िीि प्रकल्प सिरहू ननकर्ात बसत नसल्याने त्याींच े
िीि सींच बींि ठेिािे लागत असनू त्याींची एक यनुन्ही िीि न िापरता 
प्रकल्प उभारणीच्या खचागपो्ी जस्थर िीि आकार म्हणनू रुपये ३८०० को्ीचा 
भिुांड िीि ग्राहकाींिर पडत असतानाही महाननममगती निीन िीि प्रकल्प सरुु 
करण्याच्या विचारातीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, निीन प्रकल्प सरुु करण्याची कारणे काय आहेत, प्रस्तावित 
निीन प्रकल्पाींचे स्िरुप काय आहेत, 
(४) तसेच सध्या बींि असलेल्या प्रकल्पाींची सद्य:जस्थती काय आहे ि त्यामळेु 
ग्राहकाींिरील भार कमी होऊन बींि प्रकल्प सषमपणे कायागजन्ित होण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 मा.िीि ननयामक आयोगाने मींिूर केलेल्या िीि खरेिी करारातील 
तरतिूीनसुार ननममगती सींचाचे जस्थर आकार िेणे बींतनकारक आहे. िीि 
ननममगती सींच िीि मागणीच्या प्रमाणात मेरी् ऑडगर डीसपॅच (MOD) 
तत्िानसुार चालविले अथिा बींि केले िातात. 
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(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  

बदलापूर, अांबरनाथ (जर्.ठाणे) येथील सदोष िीर् मीटरमुळे  
ग्राहिाांच्या िीर् देयिात िाढ होत असल्याबाबत 

  

(१२) * ३९६४५ श्री.र्गन्नाथ सशांदे, अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांत टिल े: सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) बिलापरू, अींबरनाथ (जि.ठाणे) शहरात २० हिाराहून अितक िीि मी्र 
सिोर् असल्याचे िानेिारी, २०१८ च्या पदहल्या पींतरिड्यात ननिशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िीि मी्रचे यनुन् नोंिणी करणाऱ्या वयकतीींच्या 
ननषकाळिीपणामळेु बिलापरू पजश्चमेतील िाति कॉलनीत राहणाऱ् या ननमलमा 
िचींिरकर याींच े एका मदहन्याचे घरगतुी िापरासाठीचे िेयक ५६९३ यनुन् 
नोंिविले गेल्याने त्याींना महावितरणकडून रुपये ८२ हिारचे िीि िेयक 
िेण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि त्यानसुार सींबींितत िोर्ीींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) बिलापरू, अींबरनाथ (जि.ठाणे) शहरात एकूण 
१४५१९ िीि मी्र सिोर् असल्याचे िानेिारी, २०१८ च्या पदहल्या 
पींतरिड्यात ननिशगनास आले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) याबाबत महावितरण कीं पनीमार्ग त चौकशी करण्यात आली आहे. चौकशीत 
सिर ग्राहकास एवप्रल, २०१७ त े नोवहेंबर, २०१७ या िरम्यान सिोर् बबल े
प्राप्त झाली ि माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये योग्य ररडीींग प्राप्त झाल्यामळेु 
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ग्राहकाला एकूण ८ मदहन्याचे एकबत्रत घरगतुी िापरासाठीचे िेयक      
५६९३ यनुन् नोंिविले गेल्याने त्याींना महावितरणकडून रुपये ८२ हिाराचे 
िीि िेयक िेण्यात आले. एवप्रल त े नोवहेंबर, २०१७ या मदहन्याचे भरलेले 
िेयक ििा करुन रुपये ३१,१८०/- चे िरुुस्त िीि िेयक िेण्यात आले आहे. 
चौकशीत एिन्सीने सिोर् ि चुकीच ेररडीींग घेतल्याच ेआढळून आले. त्यामळेु 
सिर एिन्सीस डडसेंबर, २०१७ मध्ये घेतलेल्या चुकीच्या ररडीींगसाठी     
रुपये २७,८८२/- इतका िींड लािण्यात आला असनू सिरची रककम 
एिन्सीच्या िेय असलेल्या बबलातनू कपात करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  

मुांबज रे्ट एअरिेर् एम्प्लॉजर् िो. ऑप के्रडडट सोसायटी सल.  
सांस्त्थेच्या गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(१३) * ४०१७८ श्री.किरण पािसिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५७७६ ला 
हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई िे् एअरिेि एम्प्लॉईि को. ऑप के्रडड् सोसाय्ी मल. या 
सींस्थेच्या गरैवयिहाराची आिथगक ि प्रशासकीय चौकशी करणेकररता महाराषर 
सहकारी सींस्था अितननयम १९६० चे कलम ८३ अन्िये चौकशी अहिालाचे 
अिलोकन करणे, उपननबींतक याींनी सींबींितताींिर आिथगक िबाबिारी ननजश्चत 
करणे, सहकारी अितननयम १९६० चे कलम ८८ अन्िये चौकशी अितकारी 
ननयकुत करणे आणण याबाबतचा अहिाल कायागलयास सािर करण्याचे आिेश 
दिले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सहकारी अितननयम कलम ८३ अन्िये अहिाल प्राप्त होण्यास 
विलींब झाल्याने गरैवयिहार करणाऱ्या मािी सींचालकाींना त्याचा र्ायिा 
झाल्याचे ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सहकारी अितननयम कलम ८८ अन्िये अहिाल प्राप्त झाला 
आहे काय िा ककती कालाितीत प्राप्त होणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२) ि (३) िे् एअरिेि एम्प्लॉईि को. ऑप के्रडड् सोसाय्ी मल. या 
सींस्थेतील गरैवयिहार ि ग्राहक किाांची चौकशी करण्यासाठी उपननबींतक, 
सहकारी सींस्था, के-पिूग विभाग, मुींबई याींनी महाराषर सहकारी सींस्था 
अितननयम, १९६० चे कलम ८३ अन्िये चौकशी करण्यासाठी दिनाींक 
०७/०६/२०१७ रोिीच्या आिेशान्िये श्री.मशिािी मश ींिे, सनिी लेखापररषक याींना 
प्राितकृत केले आहे. सींबींितत प्राितकृत अितकाऱ्याींनी त्याींच्या दिनाींक 
२१/१२/२०१७ रोिीच्या पत्रान्िये चौकशी अहिाल उपननबींतक, सहकारी सींस्था, 
के-पिूग विभाग, मुींबई याींना सािर केला आहे. 
 िरील चौकशी अहिालात नमिू करण्यात आलेल्या सचूनाींच्या 
अनरु्ींगाने सींस्थेच्या सींबींितत पिाितकाऱ्याींिर आिथगक िबाबिारी ननजश्चत 
करण्यासाठी उपननबींतक, सहकारी सींस्था, के-पिूग विभाग, मुींबई याींनी 
महाराषर सहकारी सींस्था अितननयम, १९६० चे कलम ८८ नसुार श्री.वििय 
गिळी, सहाय्यक ननबींतक, सहकारी सींस्था, मुींबई-४ याींची दिनाींक 
३०/१२/२०१७ रोिीच्या आिेशान्िये प्राितकृत अितकारी म्हणून नेमणूक केली 
असनू कायद्यातील तरतिूीींप्रमाणे पढुील कायगिाही सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  

मुांबजतील िरळी येथील बी.डी.डी. चाळीतील  
िसनतगहृाांच्या दरुिस्त्थेबाबत 

  

(१४) * ४०४६९ श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाज 
र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.रामराि 
िडिुत,े श्री.सनुनल तटिरे, श्री.र्गन्नाथ सशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.र्यदेि गायििाड, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िार्ा बेग : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील िरळी येथील बी.डी.डी. चाळ क्रमाींक ११८ या इमारतीमध्ये 
शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाींतगगत डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मलुाींचे 
िसनतगहृ, सींत ममराबाई मलुीींचे िसनतगहृ ि मागासिगीय शासकीय मलुाींच े
िसनतगहृ अशी तीन मागासिगीय िसनतगहेृ आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या िसनतगहृाींतील स्िच्छतागहेृ, स्नानगहेृ ि स्िच्छतागहृाच्या 
स्लॅबमतून होणारी गळती, उघड ेवििेचे मम्र, लोंबकळणाऱ्या विद्यतु तारा, 
िसनतगहृ इमारतीच्या पररसरातील अितै पाककां ग, िसनतगहृातील अस्िच्छता, 
साींडपाण्याची समस्या, िसनतगहृाींच्या इमारतीींच्या िारे-णखडकयाींची झालेली 
िरुिस्था इत्यािी अनेक कारणाींमळेु विद्यार्थयाांची गरैसोय होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर िसनतगहृातील काही खोल्याींमध्ये घसुखोरी करुन काही 
लोक बेकायिेशीर िास्तवय करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले ि त्यानसुार िसनतगहृातील गरैसोई िरू करण्याच्यादृष्ीने 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) होय. 
(२) या िसनतगहृाींच्या िेखभाल ि िरुूस्तीची कामे िेळोिेळी करण्यात आललेी 
असनू, सिर िसनतगहृ सजुस्थतीत आहेत. 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  

धचपळूण (जर्.रत्नाधगरी) येथील सेिाभािी ब्राम्पहण नागरी  
सहिारी पत सांस्त्थेत अपहार झाल्याबाबत 

  

(१५) * ४०७५७ श्री.हेमांत टिले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सनुनल तटिरे, अॅड.र्यदेि 
गायििाड, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.रामराि िडिुत,े 
अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.र्गन्नाथ सशांदे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िचपळूण (जि.रत्नािगरी) येथील सेिाभािी ब्राम्हण नागरी सहकारी पत 
सींस्थेत रुपये १६ को्ीचा अपहार झाल्याचे ननिशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि त्यानसुार कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय. 
 सन २०१६-१७ च्या लेखापररषण अहिालानसुार रुपये १५.४६ को्ी 
रककमेचा अपहार झाल्याचे आढळून आले आहे. 
(२) या सींस्थेच्या सन २०११-१२ त े २०१५-१६ या ५ िर्ागच्या ितैाननक 
लेखापररषण अहिालाची छाननी करण्यात आली.  
 त्याप्रमाणे लखेापरीषकाींनी सींस्थेच ेमागील ५ िर्ागच े रे्रलेखापररषण 
करण्याची मशर्ारस केली आहे. त्यानरु्ींगाने सन २०११-१२ त े २०१५-१६ या    
५ िर्ागच े रे्रलेखापररषण करणेसाठी श्री.एस. वही. सासिडकर, लेखापररषक 
शे्रणी-१, सहकारी सींस्था, िचपळूण याींची ननयकुती केली आहे. त्यानसुार पढुील 
कायगिाही सरुु आहे. 
 िरम्यान सींस्थेच्या सन २०१६-१७ या कालाितीच्या लेखापररषण 
अहिालानसुार पत सींस्थेच्या अध्यषाींनी सींस्थेच े सींचालक, वयिस्थापक ि 
अल्पबचत एिीं् याींचेिर दिनाींक ३१/०१/२०१८ रोिी पोलीस स््ेशन, िचपळूण 
येथे गनु्हा िाखल केलेला आहे.  
(३) प्रश्न उद् भित नाही.  

----------------- 
  

साांगली जर्ल््यातील शतेिरी िर्चमाफीपासून िांधचत असल्याबाबत 
  

(१६) * ४०८९२ श्री.मोहनराि िदम, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर : 
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जिल्हयातील शतेकऱ् याींची किगमार्ी आणण प्रोत्साहन अनिुानाच्या 
४ याद्या प्रमसध्ि झाल्या परींत ू पात्र-अपात्रतबेाबतची प्रकक्रया अद्यापही 
प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या किगमार्ी योिनेमतील िाचक अ्ीींमळेु 
जिल्हयातील समुारे ७५ हिार शतेकरी किगमार्ीपासनू िींिचत रादहले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, साींगली जिल्हयातील किगमार्ीच्या पात्र-अपात्रतच्या प्रलींबबत 
याद्याींना मींिूरी िेऊन तातडीने शतेकऱ् याींना किगमार्ीचा लाभ िेणे तसेच   
७५ हिार शतेकऱ् याींना किगमार्ीच्या कषेत आणण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) अींशत: खरे आहे. शतेकऱ्याींच्या अिागिर योिनेतील 
ननकर्ानसुार लाभ िेण्याबाबतची प्रकक्रया अींनतम ्प्प्यात आहे. 
(२) नाही. 
(३) साींगली जिल्हयामध्ये दिनाींक ०७/०३/२०१८ पयांत एकूण १,०८,५५७ 
खातिेाराींना रूपये २२५.४० को्ीचा लाभ िेण्यात आला आहे. उिगरीत पात्र 
अिगिाराींना योिनेच्या ननकर्ाींप्रमाणे लाभ िेण्याची प्रकक्रया अींनतम ्प्प्यात 
आहे. 
 योिनेच्या ननकर्ाींनसुार अिग करण्यास िींिचत रादहलेल्या 
शतेकऱ्याींसाठी ऑनलाईन पध्ितीने दिनाींक १ माचग, २०१८ त े३१ माचग, २०१८ 
पयांत अिग भरण्याची सवुिता उपलब्त करून िेण्यात आली असनू त्याप्रमाणे 
अिग प्राप्त होण्यास सरुूिात झाली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  

मुखेड (जर्.नाांदेड) िृषी उत्पन्न बार्ार ससमतीच्या सांचालि मांडळाने 
ननयमबा्यररत्या भूखांडाच ेनुतनीिरण ि हस्त्ताांतर िेल्याबाबत 

  

(१७) * ४०९०२ श्री.अमरनाथ रार्ूरिर : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मखुेड (जि.नाींिेड) कृर्ी उत्पन बािार सममतीच्या सींचालक मींडळाने 
मा.उच्च न्यायालयाच्या आिेशाची पायमल्ली करुन भखूींडाचे नतुनीकरण ि 
हस्ताींतर केले असल्याचे दिनाींक १० िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास 
ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या भ्रष्ाचाराविरोतात बािार सममतीसमोर तरणे आींिोलन 
केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर सींचालक 
मींडळािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) ि (२) कृर्ी उत्पन्न बािार सममतीच्या भखूींड 
िा्पाबाबत दिनाींक ९/१/२०१८ रोिी तक्रार प्राप्त झाली असनू त्याबाबत 
चौकशी करण्यात येत आहे. 
 काही वयकतीींनी भाडपेटे्ट मिुतिाढ ि िमाखचग ि ताळेबींिाच्या 
सत्यप्रती ममळण्याबाबत बािार सममतीकड ेअिग दिला होता. बािार सममतीने 
सिर मादहती िेण्याचे नाकारल्याने त्या वयकतीींनी कृर्ी उत्पन्न बािार 
सममती, मखुेड याींच्या कायागलयासमोर दिनाींक ६ िानेिारी, २०१८ रोिी तरणे 
आींिोलन केले होत.े 
(३) सद्य:जस्थतीत चौकशी करण्यात येत आहे. चौकशी पणूग झाल्यानींतर 
पढुील कायगिाही करण्यात येईल.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  

साखर िारखानदार ऊसाला भाि देण्यास  
टाळाटाळ िरीत असल्याबाबत 

  

(१८) * ४०९४७ श्री.प्रिाश गर्सभये : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात साखरेच े भाि कमी असल्याचे कारण िेत साखर कारखानिार 
ऊसाला शासनाने मान्य केलेला भाि िेण्यास ्ाळा्ाळ करीत असनू काही 
कारखान्याींची एर्आरपी सधु्िा िेता येत नसल्याने आींिोलन करण्याचा इशारा 
ऊस उत्पािक सींघर्ग सममतीने दिला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, साखरेच्या भािािरुन ऊसाचा भाि ठरविण्याऐििी ऊसाच्या 
भािािरुन साखरेचा भाि ठरिािा ि ऊसाला उत्पािन खचागिर आतारीत 
ककमान समान पदहली उचल िेण्याचे तोरण स्िीकारण्यासींिभागत सममती 
स्थापना करण्याचा ननणगय मा.मखु्यमींत्री ि मा.सहकार मींत्री याींच्या 
उपजस्थतीत नागपरू येथ े सींघर्ग सममती सोबत झालेल्या बठैकीत घेण्यात 
आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, त्यानसुार सममती गठीत करण्यात आली आहे काय, 
असल्यास कें वहा ि सममतीमध्ये सिस्य म्हणून कोणाची ननयकुती करण्यात 
आली आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 याबाबत उच्चस्तरीय सममती गठीत करणेची बाब शासनस्तरािर 
विचारातीन आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  

पाचगणी येथील ब्लुसमांगडेल स्त्िूल अ ॅण्ड िॉलेर्मध्ये  
सशिणाऱ या विद्याथीनीचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(१९) * ४०९५७ श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल्हयातील डहाणूच्या एकाजत्मक आदििासी विकास 
प्रकल्पामार्ग त मशषणासाठी पाचगणीतील ब्लमुम ींगडले स्कूल अ ॅण्ड कॉलेिमध्ये 
सातिीत मशकणाऱ् या श्रध्िा सभुार् गिळी या विद्याथीनीचा राहत्या घरी 
आिारपणाने मतृ्य ू झाल्याचे दिनाींक ३१ िानेिारी, २०१८ रोिी िा 
त्यासमुारास ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्रध्िाचा मतृ्य ूहा शाळा आणण डहाण ूप्रकल्प अितकाऱ्याींच्या 
बेिबाबिारपणामळेु झाला असल्याने िोर्ी अितकाऱ् याींची सखोल चौकशी करुन 
कारिाई करािी, अन्यथा आमरण उपोर्ण करण्याचा इशारा आदििासी 
अजस्मता, पालघर या सींघ्नेने दिला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि तद्नसुार िोर्ीींविरुध्ि कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) अशा प्रकारचे ननिेिन शासनास प्राप्त झालेले नाही. 
(३) प्रस्ततु प्रकरणी प्रकल्प कायागलय, डहाणू तसेच घोडगेाि येथील सहायक 
प्रकल्प अितकारी (मशषण) याींच्यामार्ग त चौकशी करण्यात आलेली आहे. 
 अनसुिूचत िमातीच्या विद्यार्थयाांना इींग्रिी माध्यमाच्या नामाींककेत 
ननिासी शाळाींमध्ये मशषण िेणे या योिनेंतगगत श्रद्धा गिळी ही विद्याथीनी 
ब्लमुम ींगडले इींजग्लश मेडीयम स्कूल, पाचगणी येथ ेइयत्ता ७ िीमध्ये मशषण 
घेत होती. सिर विद्याथीनीस दिनाींक १९/०१/२०१८ रोिी सकाळी लघिीचा 
त्रास होत असल्याने शाळेच्या मखु्याध्यापकाींनी खािगी ििाखान्यात नेले. 
तथेे सिर विद्याथीनीिर उपचार करण्यात आल े तसेच नतचे रकताच े ि 
लघिीचे नमनेु तपासण्यात आले. सिर बाब सींबींितत मखु्याध्यापकाींनी प्रकल्प 
अितकारी, डहाणू याींना पत्रान्िये तसेच विद्याथीनीच्या पालकाींना 
िरूध्िनीिरून कळविली. 
 तद्नींतर दिनाींक २१/०१/२०१८ रोिी कु.श्रद्धाचे डोळे वपिळे दिस ू
लागल्याचे मखु्याध्यापकाींच्या ननिशगनास येताच त े नतला घेऊन िाई येथे 
ििाखान्यात घेऊन िात असताना त्याींना िा्ेत विद्याथीनीचे पालक भे्ले. 
मखु्याध्यापक नतच्या पालकाींसोबत ििाखान्यात गेल्यािर तथेील डॉक्राींनी 
कु.श्रद्धाला ॲडमी् करण्यास साींिगतले तथावप, नतच्या पालकाींनी श्रद्धाला 
ॲडमी् करण्यास नकार िेऊन डॉक्राींच्या सल्ल्याविरूध्ि स्ित:च्या 
िबाबिारीिर नतला दिनाींक २१/०१/२०१८ रोिी घरी घेऊन गेले. 
 त्यानींतर दिनाींक २६/०१/२०१८ रोिी पालकाींनी नतला डहाणू येथील 
खािगी रूग्णालयात िाखल केले. सिर विद्याथीनीस कािीळ झाल्याचे 
ननिशगनास आल ेहोत.े नतचा उपचाराचा खचग शाळेमार्ग त अिा करण्यात येईल, 
असे सींबींितत शाळेने प्रकल्प कायागलय, डहाणू याींना कळविले होत.े दिनाींक 
२९/०१/२०१८ ि दिनाींक ३०/०१/२०१८ रोिी नतच्या पालकाींकड े चौकशी केली 
असता, श्रद्धाची प्रकृती बरी असल्याचे त्याींनी साींिगतले. 
 त्यानींतर डहाणू येथील रूग्णालयातनूही नतच्या पालकाींनी िोन दििस 
घरगतुी उपचार करतो या कारणास्ति डॉक्राींच्या सल्ल्याविरूध्ि स्ित:च्या 
िबाबिारीिर नतला दिनाींक ३०/०१/२०१८ रोिी घरी नेले. 
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 तथावप, दिनाींक ३१/०१/२०१८ रोिी सिर विद्याथीनीचा मतृ्य ू
झाल्याबाबत विद्याथीनीच्या पालकाींनी सींबींितत शाळेच्या मखु्याध्यापकाींना 
कळविले. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  

आहदिासी वििास महामांडळािड ेननधी सशल्लि असल्याबाबत 
  

(२०) * ४०९८३ श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आदििासी समािाचे िीिनमान उींचविण्यासाठी तलेपींप, 
एस.डी.पी.आर.पाईप आणण अनरु्ींिगक गोष्ी िेण्यासाठी आदििासी विकास 
महामींडळामार्ग त लाभाथी आदििासीींना ननती उपलब्त करुन िेण्यात येतो, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील ३ िर्ागपासनू रुपये ५० को्ी पेषा िास्त रककम 
लाभाथी आदििासीींना वितरणाविना आदििासी विकास महामींडळाकड ेमशल्लक 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच े
ननषकर्ग काय आहेत ि त्यानरु्ींगाने या प्रकरणात िोर्ी असलेल्याींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
 तलेपींप, िीि पींप ि एच.डी.पी.ई.पाईप या योिनाींसाठी आदििासी 
विकास महामींडळामार्ग त लाभार्थयाांना थे् ननती कतीही उपलब्त करुन 
िेण्यात आलेला नाही. तसेच कृर्ी विभागाच्या शासन ननणगय दिनाींक 
३०/१२/२०१७ नसुार सिर योिना आता कृर्ी विभागामार्ग त राबविण्यात येणार 
असनू त्या विभागाकडूनच आदििासी लाभार्थयाांना थे् लाभ हस्ताींतरणाद्िारे 
ननती िेण्यात येणार आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) तलेपींप, िीि पींप ि एच.डी.पी.ई.पाईप खरेिीसाठी प्रमसध्ि झालले्या 
ननवििेस काही ताींबत्रक ि प्रशासकीय कारणास्ति विलींब झालेला असनू 
तद्नींतर ननवििा रद्द करण्यात आल्या आहेत. यास्ति या प्रकरणी चौकशीचा 
प्रश्न उद् भित नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  

राज्यात शतेिऱयाांिडून हमी भािापेक्षा िमी दराने शतेमाल  
खरेदी िरणाऱया व्यापाऱयाांिर िारिाज िरण्याबाबत 

  

(२१) * ३७७३७ डॉ.अपिूच हहरे, प्रा.अननल सोले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३०९६७ ला हदनाांि ३ ऑगस्त्ट, २०१७ रोर्ी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शतेकऱ्याींकडून हमी भािापेषा कमी ककींमतीत एर्.ए.कय.ू 
ििागचा शतेमाल खरेिी केल्यास तो गनु्हा ठरविण्यासाठी पणन अितननयमात 
सतुारणा करण्याबाबत पणन सींचालकाकडून शासनास प्राप्त झालेल्या 
प्रस्तािािरील कायगिाही पणूग झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनामार्ग त कोणता ननणगय घेण्यात आला आहे, 
त्याचे स्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, शतेकऱ्याींकडून हमी भािापेषा कमी िराने खरेिी करणाऱ्या 
वयापाऱ्याींिर कारिाई करण्याच्या अनरु्ींगाने सिरील अितननयमातील सतुारणा 
केवहापयांत होणे अपके्षत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१), (२), (३) ि (४) राज्यातील शतेकऱ्याींकडून हमी 
भािापेषा कमी ककींमतीत शतेमाल खरेिी केल्यास तो गनु्हा ठरविण्यासाठी 
प्रस्ताि प्राप्त झालेला आहे. कें द्र शासनाने यासींिभागत सिग राज्य शासनाींना 
पाठविलेल्या प्रारुपाप्रमाणे सिग समािेशक सतुारणा महाराषर कृर्ी पणन 
(विकास ि विननयमन) अितननयम, १९६३ मध्ये करण्यात येत आहे. यासाठी 
सींबींितत विभागाचे अमभप्राय घेऊन प्रस्ताि सािर करण्याची कायगिाही सरुु 
आहे. प्रस्ताि शासनाच्या विचारातीन आहे.  

----------------- 
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महावितरणने िीर् ग्राहिाांिडून िसूल िेलेली अनतररक्त रक्िम 
व्यार्ासह परत देण्याबाबत 

  

(२२) * ३९०९६ प्रा.र्ोगेन्द्र ििाड,े श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाज र्गताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबान ू खसलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.र्नादचन 
चाांदरूिर, श्री.सतरे् ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम, श्री.सभुाष झाांबड, 
श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, 
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल 
सोले, श्री.समतशे भाांगडडया, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात महावितरणने िीि ग्राहकाींकडून िसलू केलेल्या रुपये ३७७ को्ी 
८० लाख रकमेचा परतािा हा वयािासह रुपये ७०० को्ी इतका झाला असनू 
एक िर्ग होऊनही परतािा िेण्याबाबतच्या मा.सिोच्च न्यायालयाच्या आिेशाची 
अींमलबिािणी झाली नसल्याचे माहे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यािरम्यान 
ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच यितमाळ जिल्हयात िीि वितरण कीं पनीने िीि िेयकात 
अनतररकत आकारणी करुन ग्राहकाींची र्सिणूक केल्याचे माहे िुल,ै २०१७ 
च्या िसुऱ्या सप्ताहात ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २००५ त े २००७ या िरम्यान सजवहगस लाईन चािेस 
(एसएलसी) रुपये १७८ को्ी २० लाख, आऊ्राई् कॉजन्रब्यशुन चािेस 
(ओआरसी) रुपये ७२ को्ी ८९ लाख ि मी्रसाठी िसलू केलेले रुपये    
१२५ को्ी ७२ लाख अशी एकूण रुपये ३७६ को्ी ८१ लाख रककम िीि 
महावितरणने ग्राहकाींकडून िसलू केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मा.सिोच्च न्यायालयाने महावितरणचे अवपल रे््ाळले 
असल्याने िीि िेयके उमशराने भरल्यास िीि ग्राहकाींकडून िसे वयाि 
आकारण्यात येत े तसे परतािा न केलेल्या रककमेिर महावितरण ग्राहकाींना 
वयाि िेणार आहे काय, असल्यास, कतीपयांत िेण्यात येणार आहे, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) माहे िानेिारी, २००५ त ेएवप्रल, २००७ या कालाितीतील सजवहगस लाईन 
चािेसपो्ी रुपये १७२.७८ को्ी, आऊ्राई् कॉजन्रब्यशुन चािेस रककम 
रुपये ७१.१९ को्ी ि मी्रची ककींमतीपो्ी रुपये १२२.९२ को्ी महावितरण 
कीं पनीकड ेिमा आहेत. 
(४) सिर रककमेचा परतािा प्रचमलत बँक वयाििराप्रमाणे, वयािासह 
करण्यात येणार आहे. यासाठी महावितरण कीं पनीने विशरे् िेबबेस प्रोग्राम 
बनविले आहे. ज्या ग्राहकाींना परतािा कराियाचा आहे. अशा ग्राहकाींच्या 
नोंिीची पडताळणी झाल्यानींतर लेखापररषीत रककमेचा िेय बबलामतून 
परस्पर परतािा करण्यात येणार आहे. 
(५) अद्यापपािेतो ७२५ उच्चिाब ग्राहकाींच्या सजवहगस लाईन आकार, आऊ् 
राई् कॉजन्रब्यशुन ि मी्र ककींमतीपो्ी िमा रककमेच्या नोंिीच्या 
पडताळणीअींती लेखापररषीत एकूण रककम रुपये ६६६.०५ लाख ननजश्चत 
करण्यात आली आहे. सिर रककमेचा परतािा सींबींितत ग्राहकाींना माहे माचग, 
२०१८ च्या िीि िेयकाद्िारे अिा करण्यात येणार आहे. उिगरीत सिग 
ग्राहकाींच्या रककमेचा परतािा करण्यासाठी तपासणीची कामे सरुु आहेत. 

----------------- 
येिला ि नाांदगाि (जर्.नासशि) येथे नासशि ि िळिण  

प्रिल्पाच ेउपिायाचलय स्त्थापन िरण्याबाबत  

(२३) * ३९३८६ श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४६९७ ला हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) येिला (जि.नामशक) येथे आदििासी विकास विभागाच्या नामशक प्रकल्पाच े
तर नाींिगाि येथे कळिण प्रकल्पाच े उपकायागलय ननमागण करण्यासाठी 
स्थाननक लोकप्रनतननतीींनी दिनाींक १ ऑगस््, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास 
दिलेल्या ननिेिनाच्या अनरु्ींगाने तपासनू प्रस्ताि सािर करािा असे 
मा.आदििासी विकास मींत्री याींनी ननिेश दिले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, प्रश्न भाग (१) नसुार शासनास प्रस्ताि सािर करण्यात आला 
आहे काय, त्यानरु्ींगाने शासनामार्ग त कोणती कायगिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) येिला ि नाींिगाि (जि.नामशक) ही िोन्ही दठकाणे आदििासी उपयोिना 
बाहयषेत्रात येतात. बाहयषते्रामध्ये र्कत ियैजकतक लाभाच्या योिना अनजु्ञेय 
आहेत. त्यामळेु निीन कायागलयासाठी परेुसा कायगभार (Workload) उपलब्त 
होत नाही. सिर दठकाणी निीन उपकायागलय सरुु करण्याविर्यी वयिहायगता 
तपासनू पाहण्याची बाब प्रगतीपथािर आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  

विक्रोळी (पूिच) येथील मे.गोल्ड िॉजन फॅसमली बार  
अॅण्ड रेस्त्टॅारांटचा परिाना रद्द िरणेबाबत 

  

(२४) * ३९२२७ श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.सनुनल तटिरे, 
श्री.हेमांत टिले, अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.किरण पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.अमरससांह पांडडत : सन्माननीय राज् य उत् पादन शलु् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) विक्रोळी (पिूग) येथील मे.गोल्ड कॉईन रॅ्ममली बार अॅण्ड रेस््ॅारीं्   
एर्एल-३ परिाना रद्द करणेबाबत माहे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यािरम्यान 
मा.विरोती पषनेता याींनी पत्र दिल ेहोत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर हॉ्ेल मालकाने राज्य उत्पािन शलु्क विभागाने मींिूर 
केलेल्या नकाशा वयनतररकत प्रत्यषात िागेिर अनितकृत बाींतकाम करुन 
अजग्नशमन विभागाने दिलले्या ना-हरकत प्रमाणपत्र मतील अ्ीींचा भींग केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ च्या अनरु्ींगाने महानगरपामलकेने अनितकृत 
बाींतकाम ि सींबींितत बारचा परिाना रद्द करण्यासाठी वयिस्थापनाविरोतात 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे, तथावप, सिर आस्थापनेस   
एर्एल-३ अनजु्ञप्ती प्रत्यष प्रिान करण्यात आली नवहती. 
(२) राज्य उत्पािन शलु्क विभागाने अनजु्ञप्ती मींिूर केलेली नाही. त्यामळेु 
नकाशा मींिूर केलेला नाही. सहाय्यक आयकुत एस िाडग, बहृन्मुींबई 
महानगरपामलका याींनी दिनाींक २३/०१/२०१८ च्या पत्रान्िये सिर आस्थापनेच े
अजग्नशमन विभागाच े ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द केल्याचे कळविले असनू 
अजग्नशमन विभागाच े ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द केल्यामळेु खाद्यगहृ 
अनजु्ञप्तीही रद्द केली आहे. त्यामळेु एर्एल-३ अनजु्ञप्ती िेण्याचा प्रश्न 
उद् भित नाही. 
(३) महानगरपामलकेने अजग्नशमन परिाना ि खाद्यगहृ परिाना रद्द केला 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  

राज्यात िस्त्त्रोद्योग धोरणाची अांमलबर्ािणी िरण्याबाबत 
  

(२५) * ४०४७० श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि ऊफच  भाज र्गताप, श्री.हेमांत टिल,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरण पािसिर, अॅड.र्यदेि गायििाड, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सनुनल तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.ननरांर्न 
डािखरे, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.र्गन्नाथ सशांदे, श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय 
िस्त् त्रोद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात िस्त्रोद्योग तोरणाची मिुत सींपल्यानींतर नवया तोरणाला आकार 
िेण्यासाठी अजस्तत्िातील उद्योग घ्काींना सोयी सिलती िेण्याबरोबरच 
कापसु त े गारमें् अशी उत्पािन साखळी ननमागण करण्यासाठी सन्माननीय 
श्री.सरेुश हळिणकर, वितानसभा सिस्य याींच्या अध्यषतखेाली स्थापन 
करण्यात आलले्या सममतीने माहे िानेिारी, २०१५ मध्ये मा.मखु्यमींत्री याींना 
अहिाल सािर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अहिाल सािर करुन तीन िर् े होऊनही अींमलबिािणी 
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२), (३) ि (४) राज्य शासनाने िस्त्रोद्योग षेत्राच्या िाढीसाठी उपाययोिना 
सचुविण्यासाठी दिनाींक १३ नोवहेंबर, २०१४ च्या शासन ननणगयान्िये श्री.सरेुश 
हळिणकर, वितानसभा सिस्य याींच्या अध्यषतखेाली सममती स्थापन केली 
होती. सिर सममतीच्या सचूना विचारात घेऊन तसेच राज्यातील 
िस्त्रोद्योगाच्या विकासासाठी विवित गरिा लषात घेऊन शासनाने 
सिगसमािेशक असे महाराषर राज्याचे नविन िस्त्रोद्योग तोरण २०१८-२३ 
दिनाींक १५/०२/२०१८ रोिी िाहीर केले आहे. 

----------------- 
  

साांगली जर्ल््यातील शतेिऱ याांना ररडीांग न घेता  
िीर् देयिे हदल्याबाबत 

  

(२६) * ४०८९७ श्री.मोहनराि िदम, श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपसे : 
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जिल्हयातील शतेकऱ् याींना शतेी पींपाची ८० ्क कयाहून अितक िीि 
िेयके ररडीींग न घेता रुपये ६० ऐििी रुपये १०० इतके िीि िेयक िेण्यात 
येत असल्याच ेमाहे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िीि िेयके ननयममत ररडीींग घेऊन िेणे आणण सींिीिनी 
योिनेतनू ५० ्कके सिलत िेण्यास मान्यता िेण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
 साींगली जिल्हयाींतगगत एकूण १,८२,१२३ कृर्ीपींपाना मी्र बसविण्यात 
आले असनू त्यापकैी १,३४,४७७ कृर्ी पींप ग्राहकाींच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१७ अखेर 
महावितरण मोबाईल ॲपद्िारे ररडीींग घेऊन ररडीींगप्रमाणे बबल ेिेण्यात आली 
आहेत. 
(२) ग्राहकाींना ननयममत मोबाईल ॲपद्िारे ररडीींग घेऊन मी्र िाचनाप्रमाणे 
िीि िेयके िेण्यात येतात. मखु्यमींत्री कृर्ी सींिीिनी योिना-२०१७ अींतगगत 
कृर्ीपींपाच्या िीि िेयकाच्या मळु थकबाकीची रककम सलुभ हप्त्यामध्ये 
भरण्याची सवुिता िेण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  

एिां बी ताांडा (ता.औसा, जर्.लातूर) येथील अल्पभूधारि शतेिऱयाला 
अिास्त्ति िीर् देयि देणाऱयाांिर िारिाज िरण्याबाबत 

  

(२७) * ४०९०३ श्री.अमरनाथ रार्ूरिर : सन्माननीय निीन ि निीिरणीय 
ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एकीं बी ताींडा (ता.औसा, जि.लातरू) येथील अल्पभतूारक शतेकरी शहािी 
ितरु राठोड याींना महावितरणने रुपये ६० हिाराींच े अिास्ति िीि िेयक 
पाठिनू त्याींच्या शतेातील शतेीपींप ि घराचा िीि परुिठा मागील िोन 
मदहन्याींपासनू खींडीत केला असल्याचे दिनाींक १० िानेिारी, २०१८ रोिी िा 
त्यासमुारास ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर िीि िेयक िरुुस्त करुन िेण्याची मागणी िारींिार 
करुनही प्रशासनाने िलुगष केल्याने या शतेकऱ् याने उिनी येथील िीि वितरण 
कायागलयात विर् प्राशन करुन आत्महत्येचा प्रयत्न केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, यासींिभागत शासनाने चौकशी करुन या शतेकऱ् याींच्या िीि 
िेयकाची िरुुस्ती करुन िेऊन त्याींच्या शतेातील विद्यतुपींपाचा ि घराचा िीि 
परुिठा तातडीने सरुु करणे तसेच चुकीचे िीि िेयक िेणाऱ्या सींबींितत िोर्ीींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) सिर ग्राहकाची डडसेंबर, २०१३ पासनूची सप् े्ंबर, 
२०१७ अखेरपयांतची कृर्ीपींपाची थकबाकी रुपये ६४,४९०/- इतकी असनू सिर 
िेयकाचा आितागायत भरणा केलेला नाही. सिर ग्राहकाचा शतेीपींपाचा 
विद्यतुपरुिठा चाल ूजस्थतीत असनू तो खींडीत केलेला नाही. 
(२) सींबींितत वयकतीने दिनाींक ०९/०१/२०१८ रोिी काहीतरी प्राशन केल्याच े
शाखा अमभयींता, औसा याींना समिताच सिर घ्नेची मादहती त्याींनी भािा 
पोलीस स््ेशन, तालकुा औसा येथे लेखी स्िरुपात कळविली आहे. 
(३) याबाबत महावितरण कीं पनीमार्ग त चौकशी केली असता सिरील ग्राहकाचा 
िीि परुिठा खींडीत केललेा नवहता िा कोणत्याही प्रकारची िीि िेयक 
िरुुस्तीबाबत त्याींची तक्रार प्राप्त झालेली नवहती, असे ननिशगनास आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  

राज्यातील अनुदाननत िसनतगहृातील िमचचाऱयाांना  
मानधनाऐिर्ी िेतनशे्रणी लागू िरण्याबाबत 

  

(२८) * ३९३३० डॉ.अपिूच हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८३६५ ला हदनाांि   
२१ माचच, २०१७ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनिुाननत िसनतगहृातील कमगचाऱ्याींच्या िेतनशे्रणीबाबत 
शासनस्तरािर सरुु असलेली कायगिाही पणुग झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, िसनतगहृातील कमगचाऱ्याींच्या िेतनशे्रणीबाबत कोणता ननणगय 
घेण्यात आला आहे, सिर ननणगयाचे स्िरुप काय आहे, त्यासींबींतीचा शासन 
ननणगय ननगगममत करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर शासन ननणगयाची अींमलबिािणी केवहापासनू करण्यात 
येणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.रार्िुमार बडोले : (१), (२) ि (३) अनिुाननत िसनतगहृातील कमगचाऱ्याींना 
िेतनशे्रणी ऐििी त्याींच्या मानतनात िाढ करण्याच ेप्रस्तावित असनू अद्याप 
त्याबाबत शासनाचा अींनतम ननणगय झालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  

िेळिद (ता.धचखली, जर्.बुलढाणा) येथील िीर् पुरिठा खांडीत 
िेल्यामुळे शतेिऱयाांच ेनुिसान झाल्याबाबत 

  

(२९) * ३९३२५ श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.सनुनल तटिरे, 
श्री.हेमांत टिल,े श्री.अमरससांह पांडडत, अॅड.ननरांर्न डािखरे : सन्माननीय ऊर्ाच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) केळिि (ता.िचखली, जि.बलुढाणा) येथील िीि वितरण कायागलयाने सरुु 
हींगामात कोणत्याही प्रकारची पिूग सचूना न िेता या कायागलयाींतगगत असलेल्या 
केळिि, मशरपरू, ककन्होळी, िाडी, ब्रम्हपरूी, िगरोबा, हातणी या गािाींतील 
विद्यतु परुिठा पाच दििस खींडीत केल्यामळेु गहू, हरभरा, तरू, मका, काींिा 
ि भािीपाल्याींचे पाण्याअभािी नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोकत गािातील शतेकऱ्याींनी दिनाींक २६ डडसेंबर, २०१७ 
रोिी िा त्यासमुारास महावितरणच्या कायागलयािर मोचाग काढला असता 
कायागलयात एकही अितकारी अथिा कमगचारी उपजस्थत नवहता, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार िीि परुिठा खींडीत करणाऱ्या िीि 
वितरणाच्या अितकाऱ्याींिर कारिाई करुन सिर गािाींना ननयममत िीि परुिठा 
करण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
 दिनाींक २६ डडसेंबर, २०१७ रोिी महावितरणच्या केळिि शाखा 
कायागलयािर मोचाग काढण्यात आला होता. कननषठ अमभयींता, पाडळी िीि 
वितरण कें द्र याींचेकड ेकेळिि शाखा कायागलयाचा अनतररकत पिभार असल्याने 
सिर मोचाग आल्याच े त्याींनी प्रतान तींत्रज्ञ याींना कळविले ि कायागलयात 
उपजस्थत राहण्याच े आिेमशत केले. िरम्यान, अध्याग तासातच बलुढाणा 
विभागाचे कायगकारी अमभयींता हे घ्नास्थळी उपजस्थत झाले. 
(३) मखु्यमींत्री कृर्ी सींिीिनी योिनेची दिनाींक ३० नोवहेंबर, २०१७ पयांतची 
मिुतिाढ सींपल्यानींतर केळिि शाखेंतगगत येणाऱ्या एकूण ९० कृर्ी पींप िीि 
ग्राहकाींचा विद्यतु परुिठा खींडीत करण्यात आलेला होता ि त्याींची थकबाकी 
रककम रुपये १५.५० लाख एिढी होती. त्यापकैी सिर योिनेचा लाभ घेऊन 
६७ कृर्ी पींप िीि ग्राहकाींनी रुपये ३,२५,०००/- चा भरणा केललेा असल्याने 
त्याींचा िीि परुिठा िोडून िेण्यात आलेला आहे. 
 तसेच मलकापरू ग्रामीण-३ अींतगगत येणाऱ्या मौि े िाींभळु ताबा 
(ता.मलकापरु, जि.बलुढाणा) ि पररसरातील एकूण १५० कृर्ी पींप िीि 
ग्राहकाींचा विद्यतु परुिठा खींडीत करण्यात आलेला होता ि त्याींची थकबाकी 
रककम रुपये १५.०० लाख एिढी होती. त्यापकैी सिर योिनेचा लाभ घेऊन 
६२ कृर्ी पींप िीि ग्राहकाींनी रुपये १,२५,४८२/- चा भरणा केललेा असल्याने 
त्याींचा िीि परुिठा िोडून िेण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  

राज्यातील सहिारी पाणीपुरिठा सांस्त्था ि शतेी पांपाच्या  
िीर् देयिाची रक्िम िमी िरण्याबाबत 

  

(३०) * ४०८९८ श्री.मोहनराि िदम, श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपसे : 
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सहकारी पाणीपरुिठा सींस्था ि शतेी पींपाची िीि िेयके 
मी्रप्रमाणे प्रनत यनुन् २.२५ पसेै प्रमाणे िेण्यात येत असनू सिर िेयके 
सींस्था तसेच शतेकऱ् याींना भरणे शकय होत नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर िेयके कमी करुन प्रनत यनुन् १.१६ पसैे करािे यासाठी 
शतेकऱ् याींनी मोचे/आींिोलने केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
 सहकारी पाणीपरुिठा सींस्था (उपसा िलमसींचन योिना) ि शतेीपींप 
िीि ग्राहकाींचे िीि िेयकाींची आकारणी मा.विद्यतु ननयामक आयोगाच्या 
ननतागररत केलेल्या िरात शासन अनिुानाची रककम ििा करुन, २२/११ केवही 
उच्चिाब सहकारी पाणीपरुिठा ग्राहकाींना रुपये १.९७ पसै ेप्रनत यनुन् ि कृर्ी 
ग्राहकाींना रुपये २.१७ प्रनत यनुन् या िराने सन २०१७-१८ या िर्ागमध्ये 
आकारणी करण्यात येत आहे. 
(२) यासींबींती ननिेिन प्राप्त झाले आहे. 
(३) सिर ननिेिनाच्या अनरु्ींगाने केलेली मागणी विचारातीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबज.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
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