
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि १७ जुल,ै २०१८ / आषाढ २६, १९४० (शिे) 
  
(१) आददिासी वििास मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) उद्योग, खननिमम मांत्री 
(३) ऊजाम, निीन ि निीिरणीय ऊजाम,  

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४९ 
------------------------------------- 

  
नाणार (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) येथे उभारण्यात येणाऱ् या 

तेलशुध्दीिरण ि पेरोिेममिल्स प्रिल्पाबाबत 
  

(१) * ४१९४६ श्रीमती हुस्त्नबान ूखमलफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफम  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.जनादमन चाांदरूिर, श्री.हररमस ांग राठोड, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सभुाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, आकिम .अनांत गाडगीळ, श्री.सतजे ऊफम  बांटी पाटील, 
प्रा.जोगेन्र ििाड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनुनल तटिरे, श्री.अमरमसांह पांडडत, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ मशांदे, 
श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) भारत पटे्रोललयम, इींडियन ऑईल आणि ह ींदसु्थान पेट्रोललयम या तीन 
भारतीय तले कीं पन्याींनी एकत्र येऊन स्थापन केलले्या रत्नागगरी ररफायनरी 
ॲण् ि पेट्रोकेलमकल्स लललम्ेि या कीं पनी्या मा्यमातनन रााापनर 
(जा.रत्नागगरी) तालकु्यातील नािार पररसरात रुपये तीन लाख को्ी 
गुींतविनकी्या उभारण्यात येिाऱ्या तलेशु् दीकरि आणि पेट्रोकेलमकल्स 
प्रकल्पा्या अींमलबााविी सींदभाात हदनाींक ११ एप्रप्रल, २०१८ रोाी वा 
त्यासमुारास नािारस  १४ गावातील ग्रामस्थाींचा या ररफायनरी प्रकल्पाला 
प्रवरोध असताना ी सौदी अरेबबयाची प्रमखु तले उत्पादन कीं पनी “अरामको” शी 
सामींास्य करार करण्यात आलेला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त सामींास्य कराराच े स्वरुप काय आ े, नािार 
तलेशु् दीकरि व पेट्रोकेलमकल्स प्रकल्पासाठी शासनाने देवगि व रााापनर 
(जा.रत्नागगरी) तालकु्यातील कोित्या गावातील ककती ालमनीींचे सींपादन 
करण्यात आले आ ेत, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्प सरुु  ोण्याआधीच परप्राींितयाींनी दोन व्ाापनववीचच 
येथील ालमनी खरेदी केल्याबाबतची सत्यता तपासनन उक्त प्रकल्पाम्ये 
स्थािनक ानतलेा लाभ लमळण्याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोिती 
कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) असल्यास, नािार प्रकल्पाला स्थािनक ानतचेा असलेला प्रवरोध कें द्र 
शासनाला कळवनन ररफायनरी प्रकल्प रद्द करण्यात येईल असे आश्वासन 
मा.मखु्यमींत्री म ोदयाींनी हदले  ोत,े तसेच मा.उद्योग मींत्री म ोदयाींनी या 
प्रकल्पा्या भनसींपादनाची अगधसनचना रद्द करण्याची घो्िा केली  ोती. परींत,ु 
मा.मखु्यमींत्री म ोदयाींनी सदर अगधसनचना रद्द करण्याचा अगधकार 
मींबत्र मींिळाचा असल्याचे स्पष् केल्याने नािार प्रकल्पाबाबत सद्य:जस्थती 
काय आ े, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशी्या 
अनु् ींगाने सदर प्रकल्पास असलेला स्थािनक ानतचेा प्रवरोध लक्षात घेता 
ररफायनरी ॲण्ि पेट्रोकेलमकल्स प्रकल्प रद्द करण्याबाबत कोिती कायावा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
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श्री.सभुाष देसाई : (१) राज्य शासनस्तरावर सदर सामींास्य करार झालेला 
ना ी.  
(२) रााापनर तालकु्यातील १४ गावातील ५४६१.४६.०५  े. आर व लसींधुदगुा 
जाल््यातील देवगि तालकु्यातील ४०५.५५.९  े. आर इतक्या क्षते्राची 
अगधसनचना शासन राापत्रात हदनाींक १८/०५/२०१७ रोाी प्रलस्द झाली आ े व 
सदरचे क्षेत्र औद्योगगक क्षेत्र म् िनन घोप्र्त करण्यात आले आ े. 
(३) मा.उ्च न्यायालयाकिील रर् प्रप्ीशन क्र. ३८००/२००८, ५९९२/२००८ व 
६३००/२००८ मधील न्याय िनिायानसुार म ाराषट्र औद्योगगक प्रवकास 
अगधिनयम १९६१ च ेकलम ३२(१) ची कायावा ी पनिा  ोईपयतं खरेदी-प्रवक्री 
दस्ताींची नोंदिी करण्यावर कोित ेी िनबधं ना ीत. 
(४), (५) व (६) कायद्यातील तरतनदीनसुार भनधारकाीं्या सींमतीनेच भनसींपादन 
करण्याचे धोरि शासनाने मान्य केले असल्याने ररफायनरी प्रकल्पाच े
भनसींपादन भनधारका्या सींमतीखेरीा करण्यात येिार ना ी. ानतचेा सदर 
प्रकल्पास प्रवरोध कायम असल्यास ानतवेर शासन प्रकल्प लादिार ना ी. 
सदर ामीन प्रवनाअगधसनगचत करण्या्या िनदेशा्या अनु् ींगाने प्रस्ताव 
मा.मखु्यमींत्री म ोदयाीं्या मान्यतसेाठी सादर करण्यात आला आ े. 

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

राज्यातील आददिासी आश्रमशाळेतील  
 िेळापत्रिात बदल िरण्याबाबत 

  

(२) * ४२५०४ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
ऊफम  भाई जगताप, श्रीमती हुस्त्नबान ू खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आहदवासी आश्रमशाळेतील शाळाीं्या वेळा ११ त े ५ असावी 
अशी मागिी अनेक सींघ्नाींनी वारींवार शासनाकि ेकेलेली आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, स्या्या शाळे्या वेळापत्रकामळेु मलुाीं्या दोन ाेविातील 
अींतर ाास्त  ोत,े  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, शाळाीं्या वेळा पनवावत करण्याप्रव्यी शासनाचे धोरि काय 
आ े, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय व त्यात काय 
आढळनन आले, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१)  े खरे आ े.  
(२) शासनाने यापवुवीचच हदनाींक २२/१२/२०१६ रोाी्या आदेशान्वये 
आश्रमशाळेतील प्रवद्यार्थयाचंा सकाळचा नाश्ता, दपुारचे ाेवि, दपुारचा 
अल् ोप ार व सी्ं याकाळचे ाेवि यामधील अींतर कमी केलेले आ े.  
(३) सद्याची आश्रमशाळेची वेळ सकाळी ९.४५ त े सी्ं याकाळी ५.१० अशी 
आ े. 
 आश्रमशाळा या िनवासी शाळा असल्याने शाळेचे वेळापत्रक     
सकाळी ११ त ेसी्ं याकाळी ५ असे करिे प्रवचाराधीन ना ी. 
(४) प्रश् न उद् भवत ना ी. 

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

राज्यातील अनुसूधचत जाती, जमातीच्या विद्यार्थयाांना  
मशष्ट्यितृ्तीची रक्िम अदा िरण्याबाबत 

  

(३) * ४२०३७ अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.हेमांत टिले, श्री.सनुनल तटिरे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.नरेंर पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश 
गजमभये : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनसुनगचत ााती, ामाती्या म ाप्रवद्यालयात लशक्षि घेिाऱ्या 
प्रवद्यार्थयांना सन २०१७-१८ या शकै्षणिक व्ााची लशषयवतृ्तीची रक्कम 
लमळालेली ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त लशषयवतृ्तीची रक्कम हदनाींक १४ एप्रप्रल, २०१८ 
रोाीपयतं न लमळाल्यास राज्यव्यापी आींदोलन करण्याचा इशारा स््ुींि् 
फेिरेशन ऑफ इींडिया या प्रवद्याथवीच सींघ्नेने शासनाला हदला आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय, त्याननसार 
लशषयवतृ्तीची रक्कम सींबींगधत प्रवद्यार्थयांना देण्याचेदृष्ीने कोिती 
उपाययोाना केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले : (१)  े खरे ना ी. 
(२)  ोय. 
(३) व (४) म ाडिबी्ी पो ा्ल वरील ताींबत्रक अिचिीींमळेु व त े पनिात: 
कायााजन्वत  ोवन न शकल्याने सन २०१७-१८ मधील पात्र मागासवगवीचय 
प्रवद्यार्थयांना देय असलेले शकै्षणिक लाभ ऑफलाईन प्दतीने त्याीं्या 
आधारसींलग्न बॅंक खात्यावर अदा करण्याचा िनिाय हदनाींक २९/१/२०१८ ्या 
शासन िनिायान्वये घेण्यात आला. 
 दरम्यान, शकै्षणिक व्ा सींपषु्ात आल्याने व का ी सींस्थाींनी त्याींच े
अाा समााकल्याि कायाालयास सादर केलेले नसल्याचे आढळनन आले. 
त्याचबरोबर मा.उ्च न्यायालयातील यागचका क्र. ४०८/२०१८ मधील 
मा.न्यायालया्या िनदेशाीं्या अनु् ींगाने, लाभ हदलेले प्रवद्याथवीच वगळनन, सन 
२०१७-१८ मधील उवारीत पात्र प्रवद्यार्थयांची लशक्षि शलु्काची रक्कम सींबींगधत 
शकै्षणिक सींस्थाींना अ्ी व शतवीच्या अधीन रा नन अदा करण्याचा िनिाय 
हदनाींक १७/५/२०१८ ्या शासन िनिायान्वये घेण्यात आला असनन त्यानसुार 
अींमलबााविी क्षबेत्रयस्तरावर सरुु आ े. 

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

 “िृषी समधृ्दी” समन्ियीत िृषी वििास प्रिल्पात  
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(४) * ४२१७३ प्रा.जोगेन्र ििाड,े श्री.हररमस ांग राठोड, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.हेमांत टिल,े श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.नरेंर पाटील, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल 
सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.अननल 
भोसल,े श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
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ऊफम  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, आकिम .अनांत गाडगीळ, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्रीमती हुस्त्नबान ूखमलफे, श्री.अमरनाथ राजरूिर, श्री.सभुाष झाांबड, 
श्री.जनादमन चाांदरूिर, श्री.चांरिाांत रघिुांशी, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय 
पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्रवदभाातील यवतमाळ, अमरावती, वधाा, वालशम, बलुढािा आणि अकोला 
या जाल््यातील शतेकऱ्याींना आत्म त्येपासनन परावतृ्त करण्यासाठी 
शासना्या “कृ्ी समृ् दी” समन्वयीत कृ्ी प्रवकास प्रकल्पातील अमरावती व 
पिेु येथील प्रवभागात रुपये ८०० को्ीीं्या िनधीत गरैव्यव ार झाल्याचा 
ठपका लखेापररक्षि अ वालात असल्याचे मा े एप्रप्रल, २०१८ म्ये वा 
त्यादरम्यान िनदशानास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, “कृ्ी समृ् दी” समन्वयीत कृ्ी प्रवकास प्रकल्पा्या” प्रकल्प 
सींचालक याींनी आवश्यकतनेसुार सींस्था तयार करुन सोलास या सींस्थेद्वारे 
घेण्यात आलेली प्रलशक्षिे, त्यानु् ींगाने झालेला खचा, उवाररत देयक अदा 
करण्याची प्रवत्तीय प्रकक्रया आणि सींस्था िनविप्रकक्रयेत अिनयलमतता करुन 
गरैव्यव ार केला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर गरैव्यव ार करिाऱ्या शासकीय अगधकाऱ्याला 
मींत्रालयातील अितररक्त मखु्य सगचव पदावर असलेल्या अगधकाऱ्याींच ेस काया 
 ोत असल्याने प्रकरिाला एक व्ा  ोऊन ी दो्ी अगधकाऱ्यावर कारवाई 
झालेली ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशी्या अनु् ींगाने गरैव्यव ार करिाऱ्या कोिकोित्या सींस्था व दो्ी 
अगधकारी/कमाचारी याीं्यावर कारवाई करुन “कृ्ी समृ् दी” प्रवकास प्रकल्प 
पनिा करण्याबाबत कोिती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१)  े अींशत: खरे आ े 
(२) या सींदभाात तत्काललन प्रकल्प सींचालक याींचेवर हदनाींक २१/०६/२०१८ 
अन्वये कारिे दाखवा नो्ीस बाावण्यात आली आ े.  
(३)  े खरे ना ी. 
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(४) शासनाने एप्रप्रल, २०१८ म्ये प्रकल्प सींचालक, समन्वयीत कृ्ी प्रवकास 
प्रकल्प, अमरावती याींना अिनयलमतता झालेली असल्यास ाबाबदारी िनजश्चत 
करण्याबाबत कायावा ी करण्याचे आदेश हदले आ ेत. यासींदभाात चौकशीची 
कायावा ी सरुु आ े. 
(५) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

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

बारिी (ता.मुरबाड, जज.ठाणे) धरणग्रस्त्ताांच्या  
पुनिमसनामध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(५) * ४१३४४ श्री.रवि ांर फाटि : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ठािे जाल््यात पािीपरुवठा करिाऱ् या बारवी धरिग्रस्ताीं्या (ता.मरुबाि, 
जा.ठािे) पनुवासना्या रकमेत गरैव्यव ार झाल्याच ेमा े एप्रप्रल, २०१८ म्ये 
वा त्यादरम्यान िनदशानास आल,े  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, बारवी धरिग्रस्ताीं्या लाभार्थयां्या यादीत बोगस लाभाथवीच 
बनवनन शासनाचे को्यवधी रुपयाींचा अप ार केल्याप्रकरिी चौकशी 
करण्याकरीता गहठत करण्यात आलले्या लशखर सलमतीने आपला चौकशी 
अ वाल शासनास सादर केला आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले व त्यानु् ींगाने सदर चौकशी अ वालात ाबाबदार 
असिाऱ् या दो्ीींप्रवरु्द कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१)  े खरे ना ी.  
 हदनाींक ०३/०४/२०१८ रोाी मा.मींत्री (उद्योग) याीं्या अ्यक्षतखेाली 
झालेल्या बठैकीत मा.स्थािनक लोकप्रितिनधीींनी बारवी प्रकल्पबागधताींना अदा 
केलेल्या घराीं्या मलु्याींकना्या रकमेत मोठ्या प्रमािावर अिनयलमतता 
असल्याकारिाने त्याची स्वतींत्र चौकशी करण्यात यावी असे नमनद केलेले 
 ोत.े 
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(२) लशखर सलमतीमाफा त बारवी प्रकल्पबागधताीं्या घराीं्या फेरमलु्याींकनाची 
कायावा ी अद्याप पनिा न झाल्यामळेु चौकशी अ वाल अद्याप शासनस्तरावर 
प्राप्त झालेला ना ी. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

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

राज्यातील शतेिऱ् याांची िृषी पांप ि पाणीपुरिठा  
योजनेची थिबािी माफ िरण्याबाबत 

  

(६) * ४२२४९ आकिम .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शतेकऱ् याींची कृ्ी पींप व पािीपरुवठा योानेची समुारे २२ 
 ाार को्ीची थकबाकी माफ करण्याचा िनिाय शासना्या प्रवचाराधीन आ े, 
 े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले व त्यानसुार कोिती कायावा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरशखेर बािनिुळे : (१)  े खरे ना ी. परींत ुशासन िनिाय, उद्योग, ऊााा 
व कामगार प्रवभाग क्र.प्रवदेव-२०१८/प्र.क्र.१०/ऊााा-५, हदनाींक १६/५/२०१८ 
अनसुार सावाािनक पािीपरुवठा योानाीं्या मळु थकबाकीपकैी ५०% रक्कम 
१४ व्या प्रवत्त आयोगा्या िनधीमधनन ग्रामप्रवकास प्रवभागाने व नगरप्रवकास 
प्रवभागाने थे् म ाप्रवतरि कीं पनीला अदा करावयाची आ े व उवाररत ५०% 
रक्कम सींबींगधत कायाालयाकिनन म ाप्रवतरि कीं पनीने भरिा करून घ्यावयाची 
आ े. कृ्ी पींप वीा देयकाींची मळु थकबाकीची रक्कम  प्त्याने भरण्याची 
सपु्रवधा “मखु्यमींत्री कृ्ी सींाीवनी योाना-२०१७” अन्वये उपलब्ध करून 
देण्यात आली आ े.  
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

----------------- 
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अनुसूधचत जाती ि जमाती अत्याचार प्रनतबांधि िायद्यासांदभामत 
(ॲरॉमसटी) मा.सिोच्च न्यायालयाने ददलेल्या ननणमयाबाबत 

  

(७) * ४१६४७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफम  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबान ूखमलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.जनादमन चाांदरूिर, श्री.हररमस ांग राठोड, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सभुाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्र ििाड े: सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अनसुनगचत ााती व ामाती अत्याचार प्रितबींधक कायद्यासींदभाात 
(ॲट्रॉलस्ी) मा.सवो्च न्यायालयाने हदनाींक २० माचा, २०१८ रोाी वा 
त्यासमुारास हदलेल्या िनिाया्या सींदभाात प्रवचार करुन िनिाय घेण्यासाठी 
मा.सामाजाक न्याय मींत्री याीं्या अ्यक्षतखेाली मा े माचा, २०१८ म्ये वा 
त्यादरम्यान बठैक आयोजात करण्यात आली  ोती व सदर बठैकीत 
मा.सवो्च न्यायालयाने हदलेल्या िनिाया्या प्रवरोधात राज्य शासना्यावतीने 
त्याच न्यायालयात पनुप्रवाचार यागचका दाखल करण्याचा िनिाय घेण्यात 
आलेला असनन त्यानसुार कोिती कायावा ी करण्यात आली वा येत आ े, 
(२) असल्यास, अद्याप मा.सवो्च न्यायालयात पनुप्रवाचार यागचका दाखल 
करण्यात आली नसल्यास प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत व यासींदभाातील 
कायावा ी केव् ा करण्यात येिार आ े, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले : (१) मा.सवो्च न्यायालया्या हदनाींक २०/०३/२०१८ 
रोाी्या िनिाया्या प्रवरोधात कें द्र शासनाने यापवुवीचच पनुप्रवाचार यागचका 
दाखल केलेली असल्याने राज्य शासनाने पनु् ा या प्रकरिी पनुप्रवाचार यागचका 
दाखल करिे आवश्यक आ े ककीं वा कसे याबाबत म ागधवक्ता, म ाराषट्र 
राज्य याींचे अलभप्राय घेण्यात येत आ ेत. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
 

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



10 

मराठा समाजास आरक्षण देण्याबाबत 
  

(८) * ४१२३२ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनुनल तटिरे, श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफम  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.जनादमन चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.डॉ.तानाजी सािांत, श्री.नरेंर 
पाटील, श्री.हेमांत टिल,े अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अननल 
भोसल,े श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जगन्नाथ मशांदे, अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्री.ख्िाजा बेग : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३९०१५ ला ददनाांि १२ माचम, २०१८ 
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठा आरक्षिाबाबत मा.उ्च न्यायालयाने सनगचत केल्यानसुार सींग्र ीत 
माह ती राज्य मागासवगा आयोगाकि े पाठप्रवण्यात आली असनन मागासवगा 
आयोगाकिनन याबाबत कायावा ी करण्यात आलेली ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, हदनाींक ९ ऑगस््, २०१७ रोाी मा.मखु्यमींत्री याींनी मराठा 
समााातील प्रवशे् तः राज्यातील आगथाकदृष्या दबुाल घ्कातील प्रवद्यार्थयांना 
इतर मागास प्रवगाातील प्रवद्यार्थयााप्रमािे सवा शकै्षणिक लाभ देण्याची घो्िा 
प्रवधीमींिळा्या सभाग ृात केली, तसेच याबाबत हदनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१७ 
रोाी्या शासन िनिायाप्रमािे रााश्री छत्रपती शा न म ाराा लशक्षि शलु्क 
योाना राबप्रवण्याचा िनिाय िनगालमत करण्यात आला  ोता, सदर शासन 
िनिायातील ााचक अ्ी रद्द करण्याची मागिी लोकप्रितिनधीींनी केल्यानींतर 
शासनाने सवा ााचक अ्ी रद्द करण्याचे आश्वासन हदले असनन सदर्या 
ााचक अ्ी रद्द करण्याची कायावा ी पनिा झाली ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, एम.बी.बी.एस. व बी.िी.एस. यासारख्या अभ्यासक्रम 
लशकिाऱ्या प्रवद्यार्थयांना लशषयवतृ्तीचा लाभ लमळण्यासाठी इतर 
मागासप्रवगााप्रमािे रुपये आठ लाखापयतं कु न् ींब उत्पन्न मयाादा शासन 
वाढप्रविार आ े काय, तसेच उक्त प्रकरिी कायावा ी करून इतर 
मागासप्रवगााप्रमािे राज्यातील आगथाकदृष्या दबुाल घ्कातील प्रवद्यार्थयांना 
सवा लाभ देिेबाबत शासनाने चौकशी करुन कोिती कायावा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
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(४) असल्यास, ग्रामीि भागातनन श रात लशक्षिासाठी रा ण्यास आलेल्या 
परींत ु मराठा सेवा मींिळ ककीं वा मराठा सींघ्नाीं्या वसितग ृात प्रवेश 
घेतलेल्या मराठा समााातील मलुाींना प्रत्येकी रुपये १०  ाार देण्याबाबत 
शासनाने हदनाींक ८ मे, २०१८ रोाी वा त्यासमुारास िनिाय घेतला असनन या 
िनिायाचा ककती लाभार्थयांना फायदा झाला याबाबत शासनस्तरावरुन माह ती 
घेण्यात आली आ े काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले व त्यानसुार राज्यातील मराठा समाााला आरक्षि 
देण्याबाबत कोिती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले : (१) मराठा समाााच ेसामाजाक, शकै्षणिक व आगथाक 
मागासलेपिाबाबत सवा दस्तऐवा तपासनन स्वयींस्पष् अ वाल शासनास 
लवकरात लवकर सादर करण्याबाबत शासन पत्र हदनाींक ३०/०६/२०१७ अन्वये 
राज्य मागासवगा आयोगास कळप्रवण्यात आले आ े. राज्य मागासवगा 
आयोगाकिनन सदर प्रकरिी कामकाा चालन आ े. 
(२) राा्वीच छत्रपती शा न म ाराा लशक्षि शलु्क लशषयवतृ्ती योानेंतगात 
आगथाकदृष्या दबुाल घ्कातील पात्र प्रवद्यार्थयांसाठी लाभाची व्याप्ती वाढप्रविे 
व नवीन अभ्यासक्रमाींचा समावेश करिे याबाबत शासन िनिाय हदनाींक ०७ 
ऑक््ोबर, २०१७ अन्वये सप्रवस्तर आदेश िनगालमत करण्यात आले आ ेत. या 
शासन िनिायातील योानेंतगात लाभा्या पात्रतसेाठी अ्ी व शतवीच सधुाररत 
करण्याची बाब शासनस्तरावर प्रवचाराधीन आ े. 
(३) एम.बी.बी.एस. व बी.िी.एस. अभ्यासक्रमाीं्या पात्र प्रवद्यार्थयांना आरोग्य 
प्रवज्ञाना्या इतर व्यावसाियक अभ्यासक्रमाप्रमािे “राा्वीच छत्रपती शा न 
म ाराा लशषयवतृ्ती योानेंतगात” त्याीं्या लशक्षि शलु्का्या रकमेची ५०% 
लशषयवतृ्ती अदा करण्या्या अनु् ींगाने दोन् ी पालकाींची एकबत्रत वाप्र्ाक 
उत्पन्न मयाादा रुपये ६.०० लाखावरून रुपये ८.०० लाख करण्यास शासन 
िनिाय हदनाींक २८ ानन, २०१८ अन्वये मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आ े. 
सदर योानेचा लाभ  ा शकै्षणिक व्ा २०१८-१९ पासनन लागन रा ील. 
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(४) शासन िनिाय हदनाींक १८ ानन, २०१८ अन्वये व्यावसाियक 
अभ्यासक्रमाींम्ये कें द्रीभनत प्रवेश प्रकक्रयेद्वारे प्रवेश घेिाऱ्या आगथाकदृष्या 
दबुाल घ्कातील प्रवद्यार्थयां्या कु न् ींबाचे वाप्र्ाक उत्पन्न मयाादा रुपये ६.०० 
लाखावरून रुपये ८.०० लाखापयतं वाढप्रवण्यात आली आ े. ज्या प्रवद्यार्थयााच े
पालक अल्पभनधारक शतेकरी ककीं वा नोंदिीकृत मानर ना ीत अशा 
प्रवद्यार्थयां्या कु न् ींबाचे वाप्र्ाक उत्पन्न रुपये ६.०० लाखापयतं असल्यास 
अशा प्रवद्यार्थयांना म ानगरासाठी रुपये १०,०००/- तर इतर श रे व ग्रामीि 
भागासाठी रुपये ८०००/- प्रितव्ा इतका िनवाा  भत्ता या योानेंतगात देण्यात 
येिार आ े. िॉ.पींााबराव देशमखु वसितग ृ िनवाा  भत्ता प्रवस्ताररत योाना 
शकै्षणिक व्ा २०१८-१९ पासनन लागन करण्यात आलेली आ े. त्यामळेु ा े
प्रवद्याथवीच व्यावसाियक अभ्यासक्रमासाठी शकै्षणिक व्ा २०१८-१९ म्ये प्रवेश 
घेतील अशा पात्र प्रवद्यार्थयानंा िनवाा  भत्ता लमळेल. चालन शकै्षणिक व्ाातील 
लाभाथवीच सींख्या अद्याप िनजश्चत झालेली ना ी. 
(५) मराठा समाााच े सामाजाक, शकै्षणिक व आगथाक मागासलेपि स्पष् 
करिारे ऐित ालसक परुावे, सींदभा इत्यादी सवा दस्तऐवा तपासनन स्वयींस्पष् 
अ वाल शासनास लवकरात लवकर सादर करण्याबाबत शासन पत्र हदनाींक 
३०/०६/२०१७ अन्वये राज्य मागासवगा आयोगास कळप्रवण्यात आले आ े. 
राज्य मागासवगा आयोगाचा अ वाल प्राप्त झाल्यावर उगचत कायावा ी 
करण्यात येईल. सद्य:जस्थतीत मराठा आरक्षि प्रकरि न्यायप्रप्रवष् आ े. 
(६) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

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

बीड जजल्हा मध्यिती सहिारी बँिेतील आधथमि  
गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(९) * ४१६२५ श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनुनल तटिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४००१५ ला 
ददनाांि ५ माचम, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बीि जाल् ा म्यवतवीच स कारी बँक लल. बीि ्या प्रशासकीय मींिळाच े
तत्काललन अ्यक्ष तथा तत्काललन अप्पर जाल् ागधकारी, बीि याींनी केलेल्या 
गरैव्यव ाराबत मा.सभापती, म ाराषट्र प्रवधानपरर्द याीं्या अ्यक्षतखेाली 
हदनाींक २० डिसेंबर, २०१७ रोाी झालले्या बठैकीतील इितवतृ्ता्या अनु् ींगाने 
स कार आयकु्त, पिेु याींच ेहदनाींक १४ माचा, २०१८ ्या आदेशान्वये स्वतींत्र 
चौकशी करण्यात येत आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरिी चौकशी सलमतीने हदनाींक २५ त े २७ एप्रप्रल, 
२०१८ या कालावधीत बीि येथे चौकशी करीत असताना प्रशासकीय मींिळाच े
तत्काललन अ्यक्ष याींनी जाल् ा बँक प्रशासनातील अगधकाऱ्याींना 
वकीलामाफा त नो्ीस बाावनन चौकशी कामी स काया न करिेबाबत दबाव 
िनमााि केला,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त अगधकाऱ्याप्रवरुद्ध सरुु असलेली चौकशी पनिा झाली आ े 
काय, चौकशीम्ये काय आढळनन आल,े तद्नसुार दो्ीींप्रवरुद्ध कोिती कारवाई 
प्रस्ताप्रवत करण्यात आली आ े, 
(४) असल्यास, बीि जाल् ा म्यवतवीच स कारी बँके्या तत्काललन प्रशासकीय 
मींिळा्या अ्यक्षाने केलेल्या गरैव्यव ारा्या चौकशीबाबत नेमलेल्या चौगलेु 
सलमती्या अ वालातील िनषक्ा, यावरील प्रवभागीय स िनबींधक, लातनर याींच े
अलभप्राय आणि स कार आयकु्त, पिेु याींचे अलभप्राय याींचा तपशील काय 
आ े, 
(५) असल्यास, बँके्या ठेवी वा्पात तत्काललन अ्यक्षाींनी केलेला  स्तक्षेप 
आणि िनयमाींचे व िनक्ाींचे केलेले उल्लींघन या मा्यमातनन केलेल्या 
लाचखोरीबाबत दो्ीप्रवरुद्ध कोिती कारवाई करण्यात येिार आ े, उक्त 
प्रकरिी सरुु असलेल्या प्रवप्रवध चौकशी, प्रवभागीय चौकशी प्रवह त मदुतीत 
पनिा करण्यासाठी शासन ठोस कालावधी िनधााररत करिार आ े काय, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१)  ोय. 
(२) सदर चौकशी सलमतीने हदनाींक २५/०४/२०१८ त े २७/०४/२०१८ या 
कालावधीत बीि जाल् ा म्यवतवीच स कारी बँक लल.बीि येथे उपजस्थत रा नन 
चौकशीच ेकामकाा केले आ े. चौकशी सलमतीचे कामकाा सरुू असताना बीि 
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जाल् ा म्यवतवीच स कारी बँक लल. बीि ्या प्रशासकीय मींिळाचे तत्काललन 
अ्यक्ष याींनी म ाराषट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरि, मुींबई येथे मळु अाा 
दाखल केला. तसेच मा.न्यायाधीकरिा्या हदनाींक ३०/०९/२०१५ रोाी्या 
आदेशा्या अनु् ींगाने अवमान यागचका दाखल केली आ े. 
(३) उपरोक्त भाग १) व भाग २) मधील चौकशी सरुू आ े. अ वाल प्राप्त 
झालेला ना ी. 
(४), (५) व (६) याबाबत चौगलेु सलमतीचा अ वाल, त्यावरील प्रवभागीय 
स िनबींधक, स.सीं लातनर व स कार आयकु्त, पिेु याीं्या अलभप्राया्या 
अनु् ींगाने प्रवभागीय चौकशीची कायावा ी प्रादेलशक प्रवभागीय चौकशी 
अगधकारी, औरींगाबाद याींचसे्तरावर सरुू असनन ती लवकरात लवकर पनिा 
करण्यासाठी कायावा ी करण्यात येत आ े. 

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

शहापूर (जज.ठाणे) येथील आददिासी वििास प्रिल्पाच्या  
आश्रमशाळाांना शासिीय इमारती नसल्याबाबत 

  

(१०) * ४१९०३ श्री.आनांद ठािूर, श्री.सनुनल तटिरे, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.नरेंर पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) श ापनर (जा.ठािे) येथील आहदवासी प्रवकास प्रकल्पा्या स ा 
आश्रमशाळाींना  क्का्या शासकीय इमारती नसल्याने या शाळा भाितेत्वावर 
घेतलेल्या कोंद् घरात भरप्रवल्या ाात असल्याचे वास्तव मा े एप्रप्रल, २०१८ 
म्ये वा त्यादरम्यान शासना्या िनदशानास आल,े  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, नवीन आश्रमशाळा िनयोजात ाागेवर बाींधण्यासाठी 
शासनस्तरावर प्रशासकीय मान्यतसेाठीचा प्रस्ताव गेली अनेक व् े
मींत्रालयस्तरावर प्रलींबबत असनन याबाबतची सवासाधारि कारिे काय आ ेत 
तसेच सदर आश्रमशाळा ककती कालावधीत बाींधनन पनिा करण्यात येतील, 



15 

(३) असल्यास, भाितेत्वावर घेतलेल्या घराींतील कोंद् वगा खोल्याींत प्रचींि 
असपु्रवधा असल्याने अशा हठकािी गरीब आहदवासी मलुाींना लशक्षि घ्यावे 
लागत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, त्यात 
काय आढळनन आले, त्यानसुार कोिती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१), (२), (३) व (४) श ापनर आहदवासी प्रवकास प्रकल्पातील 
शासकीय आश्रमशाळा कोठारे, आींबीवली, प्रपस,े े्ंभ,े सावरोली व मढ या स ा 
आश्रमशाळा सद्य:जस्थतीत भाड्या्या इमारतीत सरुू असनन प्रवद्याथांना 
परेुशा सपु्रवधा उपलब्ध आ ेत. 
  एकाजत्मक आहदवासी प्रवकास प्रकल्प, श ापनर याीं्या कायाक्षते्रातील 
नवीन आश्रमशाळा इमारत बाींधकामाचे प्रस्ताव शासनाकि ेसादर केले आ ेत. 
त्याींची ताींबत्रक तपासिी करून शासकीय आश्रमशाळा े्ंभे, पेंढरघोळ, प्रपसे व 
सासिे येथील मलुीीं्या वसितग ृा्या इमारत बाींधकामास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली असनन इतर प्रस्तावाची ताींबत्रक तपासिी करून 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची कायावा ी सरुू आ े. सदर कामाींना प्रशासकीय 
मान्यता देऊन िनधी्या उपलब्धेतनेसुार सदर कामे  ाती घेण्याचे िनयोान 
आ े. 
(५) प्रश् न उद् भवत ना ी. 

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

राज्यातील शतेिऱ् याांच्या िृषी पांपाची िीज जोडणी  
प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(११) * ४१५११ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरमसांह पांडडत : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८०२३ ला ददनाांि १२ माचम, २०१८ रोजी ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) राज्यात २ लाख ५०  ाार शतेकऱ् याीं्या कृ्ी पींपा्या वीा ाोिण्या 
प्रलींबबत असल्याचे मा े मे, २०१८ ्या पह ल्या सप्ता ात िनदशानास आल े
असनन मराठवािा प्रवभागात सन २०११ पासनन ६४  ाार कृ्ी पींप वीा 
ाोििी प्रलींबबत आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, शतेकऱ् याींनी को्ेशन्या रकमाींस  कागदपत्राची पतुाता करुन 
सु् दा वीा ाोििीसाठी वा् प ावी लागत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, कृ्ी पींपाना मी्र नसल्याचा फायदा उचलत म ाप्रवतरिने 
शतेकऱ् याींना सरसक् दोन एचपी पींपाचे बबल वाढवनन हदल्याने शतेकऱ् याींकि े
म ाप्रवतरिची थकबाकी ाास्त हदसत,े  े खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले व त्यानसुार प्रलींबबत ाोिण्या व गाव पातळीवर 
शतेीसाठी ककमान १२ तास प्रवद्यतु परुवठा करिेबाबत कोिती कायावा ी 
केली वा करण्यात येत आ े. 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरशखेर बािनिुळे : (१)  े खरे आ े. राज्यात म,े २०१८ अखेर २,५०,८९९ 
कृ्ी पींप वीा ाोििीसाठी पसेै भरून अाा प्रलींबबत असनन त्यापकैी मराठवािा 
प्रवभागात ६७२९२ कृ्ी पींप पसै भरून अाा प्रलींबबत आ ेत.  
(२)  े खरे आ े. 
(३)  े खरे ना ी. म ाप्रवतरितफे मळु वीा बबलाम्ये वाढीव ाोि भार 
लावनन वाढीव बबले हदलेली ना ीत. ग्रा काींचा ाो मींानर ाोि भार आ े, 
त्याचप्रमािे बबले हदली ाातात. का ी हठकािी तपासिीम्ये अितररक्त ाोि 
भार आढळनन आलेला आ े. तथेे ाो वास्तप्रवक ाोि भार आ े, त्याप्रमािे 
वीा बबले देण्यासाठी तसेच ग्रा काींचा प्रत्यक्ष भार कमी असेल तर त्यानसुार 
देयके दरुूस्त करून देण्यासाठी कफिरिन ाय वीा देयक दरुूस्ती लशबबराचे 
आयोान करण्याबाबतचे िनदेश म ाप्रवतरि कीं पनीने त्याीं्या वाणिज्य 
पररपत्रक हदनाींक २८/१२/२०१७ अन्वये सवा क्षबेत्रय कायाालयाींना हदलेले आ ेत. 
त्यानसुार राज्यात २,४४४ लशबबरे आयोजात करण्यात आली असनन त्याम्ये 
कृ्ी पींप वीा देयकाीं्या दरुुस्तीसाठी प्राप्त ५५,४१२ अााापकैी आातागायत 
५३,११२ कृ्ी ग्रा काीं्या वीा बबलाची दरुुस्ती करण्यात आली आ े. 
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(४) भनलमगत पािीसाठ्याचे योग्य िनयोान करण्यासाठी तसेच कृ्ी पींपाींसाठी 
आवश्यक असलेला प्रवद्यतु परुवठा लक्षात घेऊन, म ाराषट्र प्रवद्यतु िनयामक 
आयोगा्या मागादशाक तत्वानसुार, राज्यातील कृ्ी वाह न्याींवरील कृ्ी 
ग्रा काींना हदवसा ८ तास ककीं वा रात्री्या काळात १० तास थ्री फेा प्रवाेची 
उपलब्धता चक्राकार प्दतीने देण्यात येत आ े. 
(५) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

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

िीज व्यिसाय विक्री सांबांधी ररलायन्स, अदाणी 
 या दोन्ही िां पन्याांमध्ये िरार झाल्याबाबत 

  

(१२) * ४१७५० श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफम  भाई 
जगताप, श्री.जनादमन चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.अननल परब : 
सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अदानी ट्रान्सलमशन कीं पनी तो्याम्ये असनन या कीं पनीवर ४७  ाार 
को्ी रुपयाींचे काा असताना ी ५७७५ को्ी रुपयाींची ररलायन्स इन्रास्ट्रक्चर 
 ी तो्यात असलेली वीा कीं पनी अदानीने १८  ाार ८०० को्ीींना प्रवकत 
घेतली असल्याचे मा े एप्रप्रल, २०१८ वा त्यादरम्यान िनदशानास आल,े  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल्यास, अींबानी-अदानी वीा कीं पनी्या व्यव ारामळेु मुींबई 
उपनगरातील वीािनलमाती, प्रवतरि आणि पारे्ि  े ितन् ी व्यवसाय 
अदािीकि ेाािार असल्याने वीा ग्रा काींवर वीा दरवाढीचे सींक् ओढविार 
असनन शासनाने सदरील व्यव ाराची चौकशी करुन वाढिाऱ् या वीा दराला 
आळा बसण्यासाठी कोिती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े,  
(३) असल्यास, शासनाची अींितम मींानरी न लमळाल्याने  ा करार स्या 
प्रलींबबत असनन या कराराला अींितम मींानरी न देण्याची कारिे काय आ ेत व 
यासाठी कोित्या उपाययोाना केल्या आ ेत, 
(४) असल्यास, अींबानी-अदानी याीं्यावर असलेल्या काााची वसनली 
करण्याबाबत कोिती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, त्यात 
काय आढळनन आले व त्यानसुार कोिती कायावा ी केली वा करण्यात येत 
आ े 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरशखेर बािनिुळे : (१) म ाराषट्र वीा िनयामक आयोगाने हदनाींक 
२८/०६/२०१८ ्या आदेशान्वये ररलायन्स इन्रास्ट्रक्चर लललम्ेि व ररलायन्स 
इलेक्ट्रीक ानरेशन ॲण्ि सप्लाय प्रायव् े् लललम्ेि या कीं पनीींच े मुींबई 
श रातील वीा व्यवसायाचे अदानी ट्रान्सलमशन कीं पनीला  स्ताींतरि 
करण्याबाबत त्याींची अनजु्ञयेता पा नन का ी अ्ीींवर मान्यता हदली आ े. या 
आदेशात ररलायन्स इन्रास्ट्रक्चर लललम्ेि्या अखत्याररतील मुींबई वीा 
व्यवसायची मालकीचे  स्ताींतरि प्रस्ताप्रवत असिाऱ्या ररलायन्स इलेक्ट्रीक 
ॲण्ि ानरेशन सप्लाय प्रायव् े् लललम्ेि या कीं पनीचे १०० ्क्के समभाग 
अदानी ट्रान्सलमशन लललम्ेि कीं पनीने रुपये १३,२५१ को्ी इतकी ककमींत 
देऊन खरेदी करिार असल्याचे नमनद आ े.  
(२) प्रवद्यतु अगधिनयम, २००३ नसुार म ाराषट्र प्रवद्यतु िनयामक 
आयोगाव्दारे राज्यातील वीा प्रवतरि कीं पन्याींचे वीा दर िनजश्चत केल े
ाातात. आयोगाने  स्ताींतरासींदभाात ्ाकलले्या अ्ीींम्ये, अशा करारामळेु 
ररलायन्स इन्रास्ट्रक्चर कीं पनी व ग्रा काींदरम्यान वीा दरासींदभाातील अ्ी व 
शतवीचम्ये बदल न करण्याची अ् ्ाकण्यात आली आ े. 
(३), (४), (५) व (६) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

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

आददिासी योजनाांमधील गैरव्यिहाराची चौिशी िरणेबाबत 
  

(१३) * ४२५११ श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोल,े श्री.नागोराि गाणार, 
अॅड.अननल परब, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोि ऊफम  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हुस्त्नबान ू खमलफे, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.मोहनराि िदम, प्रा.जोगेन्र ििाड,े श्री.जनादमन चाांदरूिर : सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात आहदवासी समााा्या प्रवकासासाठी राबप्रवण्यात येिाऱ्या प्रवप्रवध 
योानाम्ये रुपये ७२ को्ी ७४ लाख ७४  ाार ८९१ चा गरैव्यव ार झाल्याच े
व त्याम्ये ६५० अगधकारी समाप्रवष् असल्याचे िनदशानास आले आ े,  े 
खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सन २००४ त े २००९ या काळात आहदवासी प्रवकास 
योानाींम्ये को्यवधी रुपयाींचा गरैव्यव ार झाल्याच े िनषपन्न झाल्यानींतर 
शासनाने याची चौकशी करण्याकरीता न्या.एम.ाी.गायकवाि याीं्या 
अ्यक्षतखेाली चौकशी सलमती िनयकु्त केली असनन सदर सलमतीने सन 
२०१४ त े२०१७ या कालावधीत प्रवप्रवध योानाीं्या अींमलबााविी व त्यातील 
आगथाक गरैव्यव ारबाबतचा अ वाल शासनाला सादर केला आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) असल्यास, िनयकु्त केलेल्या न्या.एम.ाी.गायकवाि चौकशी सलमती्या 
अ वालातनन सदरील गरैव्यव ारास ाबाबदार असिाऱ् या दो्ी अगधकाऱ् याींवर 
कोिती ी कारवाई झाली नसल् याचे हदनाींक १६ एप्रप्रल, २०१८ रोाी वा 
त्यासमुारास िनदशानास आले,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, गायकवाि सलमती्या अ वालाचा अभ्यास करुन या 
प्रकरिात सींबींगधतावर दो्ारोप िनजश्चत करिे व इतर कारवाई करिे 
याबाबत शासनाला मागादशान करण्यासाठी हदनाींक २९ सप् े्ंबर, २०१७ रोाी 
मााी सनदी अगधकारी पी.िी.करींदीकर याीं्या अ्यक्षतखेाली एक सदस्यीय 
सलमती नेमण्यात आली असनन उक्त सलमतीचा अ वाल शासनास प्राप्त झाला 
आ े काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय 
आढळनन आले व त्यानसुार कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) अींशत: खरे आ े. 
 सन २००४-२००९ या कालावधीत प्रवप्रवध आहदवासी प्रवकास 
योानाींम्ये झालेल्या अिनयलमतते् या अनु् ींगाने गठीत करण्यात आलेल्या 
चौकशी सलमतीने सादर केलेल्या अ वालाम्ये गरैव्यव ारासींदभाात आकिवेारी 
नमनद केली असनन, याबाबतची स्पष् आकिवेारी तपासिीअींती िनदशानास 
येिार आ े. 
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(२)  े खरे आ े. 
 सन २००४ त े २००९ या काळात आहदवासी प्रवकास योानाींम्ये 
को्यवधी रुपयाींचा गरैव्यव ार झाल्याच ेिनषपन्न झाल्यानींतर शासनाने याची 
चौकशी करण्याकरीता न्या.एम.ाी.गायकवाि याीं्या अ्यक्षतखेाली िनयकु्त 
केलेल्या चौकशी सलमतीने आपला चौकशी अ वाल सन २०१७ म्ये 
शासनाला सादर केला आ े. 
(३)  े खरे ना ी. 
 न्या.एम.ाी.गायकवाि सलमतीने सादर केलले्या चौकशी अ वालावर 
शासनस्तरावरुन कायावा ी करण्यासींदभाात सरुुवात करण्यात आलेली आ े. 
(४)  े अींशत: खरे आ े. 
 गायकवाि सलमती्या अ वालाचा अभ्यास करुन शासनामाफा त 
करावया्या कायावा ीबाबत शासनास मागादशान करण्याकरीता िनयकु्त 
करण्यात आलेल्या श्री.पी.िी.करींदीकर याींनी आपला प्रथम अ वाल शासनास 
सादर केला असनन, त्याम्ये गायकवाि सलमतीने सचुप्रवलेल्या कारवाईंचा 
समावेश करण्यात आलेला आ े. दसुरा अ वाल अद्याप सादर व् ावयाचा 
असनन, याम्ये आहदवासी प्रवकास प्रवभागामाफा त राबप्रवण्यात येिाऱ्या प्रवप्रवध 
उपाययोानाींचा समावेश असिार आ े. 
(५) गायकवाि सलमतीने आपल्या चौकशी अ वालाम्ये एफ.आय.आर. दाखल 
करण्यासींदभांत ज्याीं्या नावाचा समावेश केला आ े. त्याीं्याप्रवरु्द प्रथम 
एफ.आय.आर. दाखल करण्याची कायावा ी करण्यात येत असनन, त्याकरीता 
नालशक, ठािे, नागपनर आणि अमरावती येथे प्रवशे्  चौकशी पथकाची स्थापना 
करण्यात आली आ े. तसेच, प्रत्येक प्रकल्प कायाालयिन ाय तक्रार 
अगधकाऱ्याींची िनयकु्ती करण्यात आलेली आ े. 
 त्यापकैी चींद्रपनर व गिगचरोली येथे दोन अगधकारी व अन्य 
याीं्याप्रवरु्द एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आले आ ेत व अन्य हठकािी 
कायावा ी सरुू आ े. 
 तद्नींतर, गायकवाि सलमतीने सगुचत केल्यानसुार िनयमोगचत 
कायावा ी पनिा करून पढुील एफ.आय.आर. आणि प्रवभागीय चौकशीची कारवाई 
करण्यात येिार आ े. 
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 यानु् ींगाने, मा.उ्च न्यायालय, खींिप्रपठ मुींबई येथे लसव् ील 
ॲप्लीकेशन क्र. ७५१५/२०१८ आणि मा.उ्च न्यायालय, मुींबई नागपनर खींिप्रपठ 
येथे रर् यागचका क्र. ३२४३/२०१८ या दोन यागचका दाखल झाल्या असनन, 
सदर दोन् ी यागचका न्यायप्रप्रवष् असनन यावर अींितम िनिाय झालेला ना ी. 
 तसेच, मा.उ्च न्यायालय, खींिप्रपठ मुींबई येथे दाखल करण्यात 
आलेली रर् यागचका क्र. ६३६१/२०१८  ी यागचका मा.न्यायालयाने डिसलमस 
केली आ े. 
(६) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

----------------- 
  
पूिम विदभामतील सहिारी सांस्त्था बांद होण्याच्या मागामिर असल्याबाबत 

  

(१४) * ४२६४५ श्री.प्रिाश गजमभये : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ग्रामीि भागातील ानतलेा स कारी सींस्थाींचा आधार असनन रोागार 
िनलमातीची प्रचींि क्षमता असलेल्या स कार क्षेत्राकि े शासनाचे दलुाक्ष  ोत 
असल्याने राज्यातील स कारी सींस्थाींम्ये तब्बल ३३  ाार ३८८ इतकी घ् 
झाली आ े, पनवा प्रवदभाातील १  ाार ५५६ स कारी सींस्था बींद  ोण्या्या 
मागाावर असल्याचे उघिकीस आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, हदनाींक ३१ माचा, २०१७ अखेरीस आगथाक िबघाईस आलेल्या 
नागपनर प्रवभागातील एकन ि २४६३ सींस्थाींचा अींतररम आदेश काढण्यात आला 
असनन यातील १५५६ सींस्था अवसायनात काढण्यात आल्या आ ेत. या 
सींस्थाींवर अवसायक नेमण्यात आला आ े. प्रवशे् त: १४५६ सींस्थापकैी तब्बल 
१३२६ सींस्था दोन व्ाा्या आतील आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, त्यात 
काय आढळनन आल,े त्यानुसार दो्ीींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
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श्री.सभुाष देशमखु : (१)  ोय,  े अींशत: खरे आ े. 
 सवेक्षिाअींती बींद असलेल्या, कामकाा थाींबप्रवलले्या व पत्यावर 
आढळनन न आलेल्या पनवा प्रवदभाातील अशा एकन ि १६०८ सींस्था िनदशानास 
आल्या आ ेत. 
(२)  ोय,  े अींशत: खरे आ े. हदनाींक ३१/०३/२०१७ अखेर नागपनर प्रवभागात 
एकन ि ४७१८ स कारी सींस्थाींचे अींितम अवसायनाचे आदेश काढण्यात आल े
 ोत.े त्यापकैी ३२२९ स कारी सींस्थाींची नोंदिी रद्द करण्यात आली असनन 
एकन ि १४८२ स कारी सींस्था अवसायनात आ े. त्यापकैी ११८१ स कारी 
सींस्था २ व्ाा्या आतील आ ेत. 
(३) शासनाने आवश्यक कायावा ी केली असल्याने चौकशी करण्याचा प्रश्न 
उद् भवत ना ी. 
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

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

बुटीबोरी (जज.नागपूर) औद्योधगि क्षेत्रातील िारखान्याांना  
सोयी सुविधा देण्याबाबत 

  

(१५) * ४२४९७ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास : 
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपनर आलशयातील सवाात मोठ्या पींचताराींकीत बु् ीबोरी औद्योगगक 
क्षेत्रातील कारखान्याींना म ाराषट्र औद्योगगक प्रवकास म ामींिळातफे 
(एमआयिीसी) देण्यात येिाऱ् या सोयी सपु्रवधा अपऱु् या असल्याची बाब मा े   
मे, २०१८ म्ये वा त्यादरम्यान िनदशानास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, बु् ीबोरी औद्योगगक क्षेत्रात एखादया कारखान्याला आग 
लागल्यास आवश्यकतपे्रमािे उपकरिे व परेुशा प्रमािात मनषुयबळ ना ीत, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, एमआयिीसी दरव्वीच शकेिो कारखान्याींकिनन लाखो रुपयाींचा 
अजग्नशमन सेस गोळा करुन ी आवश्यक सपु्रवधा देत नसनन आगीवर िनयींत्रि 
लमळवण्यासाठी तीन बींबाची मागिी एमआयिीसी प्रशासनाकि ेप्रलींबबत आ े, 
 े  ी खरे आ े काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले व त्यानसुार कोिती कायावा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१)  े खरे ना ी. 
 तथाप्रप, मा े म,े २०१८ म्ये वतृ्तपत्रात बटु्टीबोरी पींचताराककीं त 
औद्योगगक क्षेत्रात अपऱु्या सोई-सपु्रवधा असल्याबाबतचे वतृ्त प्रकालशत झाले 
 ोत.े 
(२)  े खरे ना ी.  
 म ामींिळा्या बटु्टीबोरी औद्योगगक वसा तीम्ये अजग्नशमन कें द्र 
प्रस्थाप्रपत करुन कायााजन्वत केलेले आ े. सदर अजग्नशमन कें द्राम्ये १ फोम 
े्ंिर, १ वॉ्र े्ंिर व १ वॉ्र बाऊझर  ी अजग्नवा ने परुप्रवण्यात आलेली 
आ ेत. 
 सदर अजग्नशमन कें द्रासाठी एकन ि ३१ कमाचाऱ्याींचा आकृितबींध मींानर 
असनन त्यातील १३ पदे भरलेली असनन म ामींिळामाफा त ररक्त पदे भरण्याची 
प्रकक्रया सरुु आ े. 
(३), (४) व (५)  े खरे ना ी.  
 ज्या औद्योगगक वसा तीींम्ये म ामींिळामाफा त अजग्नशमन सेवा 
परुप्रवली ाात.े त्याहठकािी म ामींिळा्या धोरिात्मक िनिायानसुार 
उद्योाकाींकिनन अजग्नशमन सेवा शलु्क आकारण्यात येत.े सदर सेवा  ी ना 
नफा ना तो्ा या तत्वावर चालप्रवण्यात येत.े 

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

िापूस लागिडीखालील क्षेत्रात सूतधगरण्या उभारण्याबाबत 
  

(१६) * ४१६५४ श्री.हेमांत टिल,े श्री.सनुनल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.नरेंर पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ख्िाजा बेग, 
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श्री.जनादमन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफम  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय 
िस्त् त्रोद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने सन १९९३ म्ये िनजश्चत केलेल्या धोरिाननसार राज्यातील 
कापनस उत्पादक शतेकऱ्याी्ं या ह तासाठी कापनस लागविीखालील क्षते्रास     
७० ्क्के तर अन्य प्रवभागाम्ये ३० ्क्के गगरण्या उभारण्याचे शासनाच े
धोरि असताना ी प्रत्यक्षात मात्र ७७ ्क्के क्षते्र कापनस लागविीखाली 
असलेल्या नागपनर आणि औरींगाबाद क्षेत्राम्ये ४५ ्क्के सतुगगरण्या 
उभारण्यास परवानगी हदली असनन सोलापनर क्षेत्रात एक ्क्क्यापेक्षा कमी 
कापनसक्षते्र असनन या हठकािी ५२ गगरण्या म् िाे ४० ्क्के गगरण्या 
उभारण्यास परवानगी हदली असल्याने शासनाने आपल्या धोरिाला अनसुरुन 
िनिाय घेतला नसल्याचे अलभप्राय भारताचे िनयींत्रक व म ालेखापररक्षकाींनी 
(कॅग) आपल्या अ वालात हदला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, मा े माचा, २०१७ पयतं राज्यात २८० स कारी सनत गगरण्याींची 
नोंदिी करण्यात आली  ोती, त्यापकैी १३० सनत गगरण्याींना शासनाने आगथाक 
स ाय्य केले  ोत,े त्यापकैी ६६ सनत गगरण्या प्रत्यक्षात सरुु झाल्या आ ेत तर 
२९ गगरण्या या हदवाळखोरीत िनघाल्या असनन ७ गगरण्या बींद पिल्या आ ेत, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, राज्यात मोठ्या प्रमािात कापनस उत्पादन  ोत असल्याने 
राज्यातील दरुवस्था असलेल्या सनत गगरण्याींना चालना देण्यासाठी 
शासनस्तरावरुन कोिती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले आ े, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) अींशत: खरे आ े. सन १९९३ ्या धोरिापनववीच 
राज्यात नागपनर प्रवभागात ४१, औरींगाबाद प्रवभागात २८, मुींबई प्रवभागात २६ 
व सोलापनर प्रवभागात ५९ अशा एकन ि १५४ स कारी सनत गगरण्याींची नोंदिी 
करण्यात आली  ोती. तसेच आठव्या पींचवाप्र्ाक योाना काळात हदनाींक 
११/०८/१९९३ ्या शासन िनिायानसुार नागपनर प्रवभागात १२, औरींगाबाद 
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प्रवभागात १५, मुींबई प्रवभागात ६ व सोलापनर प्रवभागात २७ अशा एकन ि    
६० सनत गगरण्याींची िनवि करण्यात आली आ े. 
 म ालेखाकार (लेखापररक्षा)-II म ाराषट्र, नागपनर कायाालयातील ऑिी् 
ह्मने हदनाींक १३/०२/२०१७ त े हदनाींक १५/०२/२०१७ या कालावधीत केलेल्या 
लेखापररक्षिात सोलापनर क्षते्रात एक ्क्क्यापेक्षा कमी कापनसक्षेत्र असनन या 
हठकािी ५२ गगरण्या म् िाे ४० ्क्के गगरण्या उभारण्यास परवानगी 
हदल्याबाबत Half Margin Memo हदलेला आ े. 
(२) हदनाींक ३१/०३/२०१७ पयतं २८२ स कारी सनत गगरण्याींची नोंदिी करण्यात 
आली असनन त्यापकैी १३० सनतगगरण्याींची शासकीय अथास ाय्यासाठी िनवि 
करण्यात आली आ े. त्यापकैी ३३ सनतगगरण्या पनिा उत्पादनाखाली,        
३४ सनतगगरण्या अींशत: उत्पादनाखाली, १९ सनतगगरण्या उभारिीखाली,      
०७ सनतगगरण्या बींद, २९ सनतगगरण्या अवसायनात, ०७ सनतगगरण्याींची नोंदिी 
रद्द करण्यात आली असनन, ०१ सनतगगरिी रुपाींतरीत करण्यात आली आ े. 
(३) व (४) स कारी सनतगगरण्या सनरळीत चालाव्यात तसेच  आगथाक 
अिचिीतनन बा ेर याव्यात याकरीता सनतगगरण्याींनी प्रित चाती रुपये ३०००/- 
याप्रमािे प्रवत्तीय सींस्थकेिनन/रा.स.प्रव.िन.किनन त्याींचेस्तरावर ५ व्ा 
मदुतीसाठी काा घ्यावे व सदर ५ व्ााचे कमाल १२% पयतंचे व्याा शासन 
भरेल, तसेच शासनाकिनन स कारी सनतगगरण्याींना उपलब् ध करुन देण्यात 
आलेल् या शासकीय भागभाींिवलावर प्राप्त  ोिारे व्याा शासकीय 
भागभाींिवलात समायोजात (Interest Capitalization) करण्यात येऊ नये 
तसेच यापनववीच समायोजात करण्यात आलेले व्याा शासकीय भागभाींिवल 
स्वरुपात परत करण्यात यावे याबाबत हदनाींक ११/०१/२०१७ रोाी शासन 
िनिाय िनगालमत करण्यात आला आ े. तसेच वस्त्रोद्योग धोरि २०१८-२३ 
बाबत हदनाींक १५/०२/२०१८ रोाी शासन िनिाय िनगालमत करण्यात आला 
असनन याम्ये सनतगगरिीस वीा दराम्ये ३ रुपये प्रितयिुन् सवलत देण्यात 
आली असनन सनतगगरिीस एक वेळची िनगामन योाना (One Time Exit 
Policy) लागन करण्यात आली आ े. 
(५) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

----------------- 
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अिोले शहरातील मॉडमन हायस्त्िूल समोरील  
दारूच ेदिुान ननष्ट्िामसत िरण्याबाबत 

  

(१७) * ४२०७८ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय राज् य उत् पादन शलु् ि मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोले श रातील मॉिान  ायस्कन ल, अकोले या शाळेावळ असलेले दारूच े
दकुान िनषकालसत करण्यासाठी सींस्थे्या सवा प्रवभागातील लशक्षक, लशक्षकेतर 
कमाचारी ी़, पदागधकारी याींनी हदनाींक १५ एप्रप्रल, २०१८ रोाी वा त्यासमुारास 
रास्तारोको आींदोलन केल,े  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर शाळे्या लभ ींतीावळ असलेले दारूचे दकुान  ्वावे 
म् िनन अनेक हदवस प्रयत्न करून ी प्रशासनाकिनन कोितीच कारवाई 
करण्यात आली ना ी, तसेच अनेकदा दारू प्यालेल्या व्यक्तीींम्ये भाींििे  ोत 
असल्याने तथेील सामाजाक जस्थतीवर त्याचे प्रवपरीत पररिाम  ोत आ े,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले व त्यानसुार दारूचे दकुान िनषकालसत करण्याबाबत 
कोिती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरशखेर बािनिुळे : (१)  ोय. 
(२) व (३)  े खरे ना ी. सदर मद्यप्रवक्री अनजु्ञप्ती म ाराषट्र देशी दारू 
िनयम, १९७३ व म ाराषट्र दारुबींदी कायदा, १९४९ ्या अ्ी, िनयम व शतवीच 
यानसुार मागील ३५ व्ाापासनन त्याच ाागी सरुु आ े. या मद्यप्रवक्री 
दकुानाबाबत अशा प्रकारची तक्रार यापनववीच प्राप्त झालेली ना ी. सदर 
दकुाना्या पररसरात अींिी प्रवक्रीची गािी उभी रा ात असल्यामळेु मद्यपी 
लोक तथेे थाींबतात. त्यामळेु मलुाींना शाळेत ााण्यास त्रास  ोत असल्याचा 
ाबाब शाळे्या मखु्या्यापकाने उत्पादन शलु्क प्रवभागाकि ेनोंदप्रवला आ े. 
त्यानसुार अींिी प्रवक्रीची गािी  ्प्रवण्यात आली असनन प्रवद्यार्थयांना मद्यपीींचा 
त्रास  ोवन नये यासाठी अनजु्ञप्ती धारका्यावतीने एका नोकराची व्यवस्था 
करण्यात आली आ े.  
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

----------------- 
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पुणे महावितरण िां पनीने जुन्या दराने ग्राहिाांिडून  
िीज देयि आिारल्याबाबत 

  

(१८) * ४२४३२ श्री.अननल भोसले : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पिेु म ाप्रवतरिाने स ा व्ाापनववीच वीा देयक आकारिी दरात बदल 
केलेला असनन ी ानु्याच दराने आकारिी केली व आता या नवीन दरातील 
तफावतीच ेलाखो रुपयाींचे वीा देयक ग्रा काींना देण्यात येऊन देयकाची वसनली 
करण्यात येत असल्याची बाब मा े एप्रप्रल, २०१८ म्ये वा त्यादरम्यान 
िनदशानास आली,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले व त्यानसुार ाुन्या व नवीन वीा देयकातील बदलाची 
दखल न घेतल्याने लाखो रुपयाींचे वीा देयक ग्रा काींना भरण्यास कारिीभनत 
असलेल्या अगधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच ग्रा काींना वीा देयक 
भरण्यात सवलत देण्याबाबत कोिती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरशखेर बािनिुळे : (१)  े खरे ना ी. 
(२) राज्यातील ग्रा काीं्या वगावारीनसुार वीा दर िनजश्चत करण्याचे अगधकार 
म ाराषट्र प्रवद्यतु िनयामक आयोगास असनन आयोगाने िनजश्चत केलेल्या वीा 
दरानसुार म ाप्रवतरि कीं पनीकिनन ग्रा काींना वीा बबलाची आकारिी करण्यात 
येत.े मागील स ा व्ाात आयोगाने त्याीं्या हदनाींक १६ ऑगस््, २०१२,    
२६ ानन, २०१५ व ०३ नोव् ेंबर, २०१६ अन्वये आदेश पाररत करून 
म ाप्रवतरि्या ग्रा काींना नवीन वीा दर लागन केले आ ेत.  
(३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

----------------- 
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राज्यातील फौंड्री उद्योगाला उभारी देण्यासाठी िाहनाांच्या  
स्त्कॅ्रवपांग धोरणाची अांमलबजािणी िरणेबाबत 

  

(१९) * ४२४२८ श्री.सतजे ऊफम  बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफम  भाई जगताप : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील फौंड्री उद्योगाला उभारी देण्यासाठी वा ना्या स्कॅ्रप्रप ींग 
धोरिाची प्रभावी अींमलबााविी करावी अशी मागिी फौंड्री उद्योाक करीत 
आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, या मागिीची दखल घेवनन शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीत काय आढळनन आले व त्यानसुार कोिती कायावा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१)  े खरे ना ी. 
(२) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
(३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

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

राज्यात किमान आधारभूत किां मत योजनेंतगमत  
शतेीमाल खरेदी िरण्याबाबत 

  

(२०) * ४१५६३ श्री.हररमस ांग राठोड : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शतेीमाल आधारभनत योाना, वाढीव वीा बबले आदी कारिामळेु 
राज्यातील शतेकरी अिचिीत आले असल्याचे मा े एप्रप्रल, २०१८ म्ये वा 
त्यादरम्यान िनदशानास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, शतेमाल आधारभनत ककीं मतीनसुार खरेदी करण्यासाठी शासनाने 
पायाभनत सपु्रवधा िनमााि केल्या ना ी, ऑनलाईन नोंदिीची सक्ती करून 
अिचिी वाढवल्या आ े, तनर उत्पादन शतेकरी त्रस्त आ े,  ा सवा असींतो् 



29 

शतेकऱ्याम्ये िनमााि झालेला असनन या सवा बाबीींचा प्रवचार करून 
शतेकऱ्याींबाबत शासनाने कोित ेधोरि घेतले आ े, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले, त्याननसार कोिती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) ना ी.  
  ींगाम २०१७-२०१८ म्ये राज्यात ककमान आधारभनत ककींमत 
योानेंतगात किधान्य व तलेबबयाींची झालेली खरेदी खालीलप्रमािे आ े:- 
 

प्रपक एकन ि खरेदी (जक्वीं.) लाभाथवीच 
मनग ५४,३४१.५० ११,२८८ 
उिीद ५,८६,६३९.४८ ८०,६५४ 
सोयाबीन २,६२,८३८.४६ १८,३०९ 
तनर ३३,६७,१७७.४८ २,६५,८५४ 
 रभरा १९,४७,२६२.८९ १,३९,१९२ 

 
 राज्यातील कृ्ी ग्रा काींना प्रवद्यतु िनयामक आयोगाने वेळोवेळी लागन 
केलेल्या वीादराम्ये शासनातफे सवलत देण्यात येत.े 
 खरीप  ींगाम २०१८-१९ साठी हदनाींक १५/०६/२०१८ पयात १३.०७ लाख 
खातदेाराींना रुपये ११०२० को्ी एवढे पीक काा वा्प केले आ े. 
(२) व (३)  ींगाम २०१७-२०१८ पासनन ककमान आधारभनत ककींमत योानेंतगात 
 ोिाऱ्या खरेदीचे चुकारे शतेकऱ्याीं्या बँक खात्यात ामा करण्यासाठी तसेच 
खरेदी प्रकक्रया सलुभ व पारदशाकररत्या राबप्रवण्यासाठी ऑनलाईन नोंदिी 
करिे अिनवाया केले आ े. यासाठी म ाराषट्र राज्य स कारी पिन 
म ासींघामाफा त पायाभनत सपु्रवधा व शासकीय व्यवस्था करण्यात आली आ े. 
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 म ाराषट्र राज्य स कारी पिन म ासींघा्या हदनाींक २५/०६/२०१८ ्या 
अ वालाप्रमािे २,६५,८५४ शतेकऱ्याींची ३३,६७,१७७.४८ जक्वी्ं ल तनरीची खरेदी 
करण्यात आली आ े. तसेच हदनाींक २५/६/२०१८ अखेरपयतं १५५४.६१ को्ी 
िनधीचे वा्प झालेले आ े. 
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

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

राज्यातील आई-िडील ि ज्येष्ट्ठ नागररि याांना चररताथम ि 
िल्याणिारी योजनेचा लाभ देण्याबाबत 

  

(२१) * ४२६३९ श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यभरात शासकीय अनदुानावर राबप्रवण्यात येिाऱ् या वृ् दाश्राींम्ये दोन 
 ाार ज्येषठ नागररकाींसाठी व्यवस्था करण्यात आल्याचे मा े माचा, २०१८ 
म्ये वा त्यादरम्यान िनदशानास आल,े  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, प्रत्येक जाल््यात शासकीय वृ् दाश्रम असिे आवश्यक 
असताना ी त्याकि ेशासन दलुाक्ष करीत असनन वयोवृ् द माता-प्रपता व ज्येषठ 
नागररकाींना असलेल्या  क्काप्रव्यी शासनाकिनन वतृ्तवाह नी व दरुगचत्रवािी 
तसेच वतामानपत्राम्ये व्यापक प्रलस्दी केली ाात नसल्याने अनेक वृ् द व 
ज्येषठ नागररकाना लाभ लमळत नसल्याने िनवाा  व कल्यािकारी 
योानाींपासनन वींगचत र ावे लागत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
त्यानु् ींगाने आई-विील व ज्येषठ नागररक याीं्या िनवाा  व कल्यािासाठी 
कायद्याींची अींमलबााविी करण्याबाबत कोिती कायावा ी केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
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श्री.राजिुमार बडोले : (१)  े खरे आ े. 
 राज्यात शासन अनदुािनत ३३ वदृ्धाश्रम सरुु असनन, त्याींची प्रवेश 
क्षमता १४०० इतकी आ े. सदर वदृ्धाश्रमाींम्ये ६० व्ाावरील परुु् व ५५ 
व्ाावरील िनराधार, िनरागश्रत व गरान जस्त्रयाींना मोफत प्रवेश देण्यात येतो. 
प्रवेलशताींना सवा सेवा-सपु्रवधा मोफत परुप्रवण्यात येतात. 
(२)  े खरे ना ी. 
 ज्येषठ नागररक धोरिाबाबतची माह ती राज्यातील “अ” वगा 
वतामानपत्राींम्ये प्रलसद्ध करण्यात येत.े तसेच राज्यातील सवा बस स्थानकाींवर 
ााह रात फलकाद्वारे प्रचार-प्रलसद्धी िनयलमत करण्यात येत.े 
(३) आई-विील व ज्येषठ नागररक याीं्या चररताथा व कल्यािासाठी कें द्र 
शासनाने अगधिनयम, २००७ पारीत केला आ े. सदर अगधिनयम राज्यात 
हदनाींक ०१ माचा, २००९ पासनन लागन करण्यात आलेला आ े. 
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

----------------- 
  
बाशी (जज.सोलापूर) बाजार सममतीच्या िममचाऱ्याांच्या मागण्याांबाबत 

  

(२२) * ४२६८८ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बाशवीच (जा.सोलापनर) येथील कृ्ी उत्पन्न बााार सलमती्या कमाचाऱ् याींना 
सन २००९ पासनन ६ वा वेतन आयोग फरकास  लाग ुकरावा व मा े माचा, 
२००९ पनववीच्या पाचव्या वेतन आयोगातील फरकाची रक्कम लमळावी या 
मागण्याींसाठी बााार सलमती्या कमाचाऱ् याींनी बेमदुत धरिे आींदोलन हदनाींक 
२३ एप्रप्रल, २०१८ रोाी वा त्यासमुारास सरुु केले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले, सदर कमाचाऱ् याीं्या मागण्यासींदभाात कोिती कायावा ी 
केली वा करण्यात येत आ े व त्याचे स्वरुप काय आ े, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत 
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श्री.सभुाष देशमखु : (१)  ोय.  
(२) बाशवीच कृ्ी उत्पन्न बााार सलमती कमाचाऱ्याींना ६ वा वेतन आयोग लागन 
करण्यास बााार सलमती सक्षम आ े. तथाप्रप, मा.उ्च न्यायालय, मुींबई याींचे 
हदनाींक १२/०७/२०१७ ्या आदेशानसुार बााार सलमती्या प्रशासकाींना 
धोरिात्मक व प्रवत्तीय िनिाय घेण्यास मनाई केलेली आ े. 
(३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

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

अनामळा (जज.पालघर) येथील गरीब ददव्याांग  
योजनाांपासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(२३) * ४२३४६ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अनााळा (जा.पालघर) येथील गरीब कु्ुींबे हदव्याींग योानाींपासनन वींगचत 
राह ली आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले, तसेच याबाबतची माह ती देऊन त्याींना त्याीं्या 
लाभदायी योानाींचा लाभ लमळवनन देण्यासाठी कोिती कायावा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले : (१)  े खरे ना ी. 
(२) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
(३) प्रश्नच उद् भवत ना ी. 
 

----------------- 
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नधचिेता एज्युिेशन ि चॅरीटेबल रस्त्ट, पाचगणी (ता.महाबळेश्िर, 
जज.सातारा) याांनी अनुदानात गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(२४) * ४२७६९ श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.अननल भोसले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफम  भाई जगताप, श्री.जनादमन 
चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पाचगिी (ता.म ाबळेश्वर, जा.सातारा) येथील नगचकेता एज्यकेुशन व 
चॅरी्ेबल ट्रस्् या शाळेचे नाव प्रवद्यामाता एज्यकेुशन फोरम रोझलँि ट्रस्् 
इीं्रनॅशनल स्कन ल असे नाव बदलनन आहदवासी प्रवद्यार्थयांचे तीन को्ी 
रुपयाींचे अनदुान आपल्या सींस्थे्या खात्यावर वळवनन गरैव्यव ार केल्याच े
हदनाींक २६ मे, २०१८ रोाी वा त्यासमुारास िनदशानास आले,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले व तद्नसुार दो्ी सींचालकाींवर कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) व (२) सन २०११-१२ या व्ाापासनन नामाींककत शाळा 
योानेंतगात नगचकेता  ायस्कन ल, पाचगिी या शाळेम्ये आहदवासी 
प्रवद्यार्थयांना प्रवेश देण्यात येत  ोता. 
 नगचकेता  ायस्कन ल, पाचगिी या शाळेचा कायाभार रोालॅन्ि 
इीं्रनॅशनल स्कन ल, पाचगिी याीं्यामाफा त चालप्रवण्याबाबत या दोन् ी 
सींस्थाींम्ये हदनाींक २२/०६/२०१७ रोाी करार करण्यात आला  ोता. सदर 
करारा्या अनु् ींगाने आयकु्त, आहदवासी प्रवकास याीं्याकिनन रोालॅन्ि 
इीं्रनॅशनल स्कन ल, पाचगिी या शाळे्या नावाने योानेंतगात देय असलेली 
रक्कम ामा करण्यात आली आ े. 
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 सदर कराराचे अनु् ींगाने शाळेचे नगचकेता  ायस्कन ल  े ाुने नाव 
बदलनन रोालॅन्ि इीं्रनॅशनल स्कन ल, पाचगिी अशी दरुूस्ती हदनाींक 
३१/०१/२०१८ रोाी केली आ े. 
  प्रस्ततु प्रव्य  ा उक्त दोन शाळाींमधील अींतगात बाब आ े. 
याप्रकरिी रोालॅन्ि इीं्रनॅशनल स्कन ल, पाचगिी याी्ं यामाफा त जाल् ा सत्र 
न्यायालय, सातारा येथे अपील क्र. ७३/२०१८ दाखल केले असनन याप्रकरिी 
मा.न्यायालयाचे आदेशानींतर पढुील कायावा ी करण्यात येईल.  
(३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

----------------- 
  
महावितरण िां पनीने िीज ग्राहिाांचा विद्युत पुरिठा खांडीत िेल्याबाबत 
  

(२५) * ४३०७८ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ३४ लाख ग्रा काींचा म ाप्रवतरिाने प्रवद्यतु परुवठा कायमचा 
खींिीत केल्याचे नकुतचे मा े मे, २०१८ म्ये वा त्यादरम्यान िनदशानास 
आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, खींिीत केलेल्या ग्रा काींकि े व्यााास  सात  ाार को्ीवर 
थकबाकी असल्याचे िनदशानास आले असनन हदवसेंहदवस वाढत चाललेल्या 
थकबाकीमळेु म ाप्रवतरि कीं पनी आगथाक सींक्ात सापिली आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) असल्यास, अकोला पररमींिळात ककती ग्रा काींकि े ककती थकबाकी असनन 
कृ्ी पींपधारकाींकि े सवाागधक थकबाकी असल्याचे िनदशानास आले 
असल्यामळेु उक्त थकबाकी वसलु करण्याबाबत शासनस्तरावर कोिती 
कायावा ी करण्यात आली वा येत आ े, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले व त्यानसुार कोिती कायावा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, तसेच आतापयतं ककती थकबाकी वसलु करण्यात आली आ े, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
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श्री.चांरशखेर बािनिुळे : (१) मा े एप्रप्रल, २०१८ अखेर एकन ि ३७.४१ लाख 
वीा ग्रा काींचा प्रवद्यतु परुवठा थकबाकीपो्ी म ाप्रवतरि कीं पनीने कायमचा 
खींडित केलेला आ े. 
(२) प्रवद्यतु परुवठा कायमचा खीं डित करण्यात आलेल्या ग्रा काींकि ेव्यााास  
रुपये ७,७२३ को्ी थकबाकी आ े.  
(३) अकोला पररमींिळाींतगात मे, २०१८ अखेर कायमस्वरुपी खींिीत केलले्या 
एकन ि २,४४,९०१ ग्रा काींकि े१६४.१२ को्ी एवढी थकबाकी आ े. (२,३६,१६३ 
अकृ्ीक ग्रा काींकि े रुपये १३६.२५ को्ी व ८७३८ कृ्ी पींपधारकाींकि े    
रुपये २८.८७ को्ी एवढी थकबाकी आ े.) प्रवद्यतु अगधिनयम, २००३ कलम 
५६ अन्वये म ाप्रवतरि कीं पनीमाफा त वीा बबल वसलुी करण्यात येत आ े व 
कृ्ी पींप ग्रा काींसाठी “मखु्यमींत्री कृ्ी सींाीवनी योाना २०१७” कायााजन्वत 
आ े. 
(४) अकोला पररमींिळाींतगात सप् े्ंबर, २०१७ त े एप्रप्रल, २०१८ पयतं 
कायमस्वरुपी खींिीत केलेल्या एकन ि ७८३९ ग्रा काींकिनन रुपये ३.५५ को्ी 
वसनल करण्यात आलेले आ ेत. तसेच िनयलमत ग्रा काींकिनन मे, २०१८ अखेर 
रुपये ७८.५१ को्ी वसनल करण्यात आले आ ेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

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

राज्यातील शतेिऱ्याांच्या सांपूणम िजममाफीसह  
विविध मागण्या मान्य िरण्याबाबत 

  

(२६) * ४३७६६ श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.सनुनल तटिरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ककसान क्राींती, राषट्रीय ककसान म ासींघ, ककसान एकता मींचस  
देशातील १२० सींघ्नाींनी शतेकऱ्याींना सींपनिा काामाफी तसेच इतर प्रवप्रवध 
मागण्यासाठी गतव्वीच मुींबईम्ये आयोजात केलेल्या म ामो्यााम्ये 
शतेकऱ्याीं्या सवा मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन मा.मखु्यमींत्री याींनी 
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देवनन ी एक ी मागिी मान्य न केल्याने हदनाींक १ त े १० ानन, २०१८ या 
कालावधीत शतेकरी पनु् ा सींपावर ाातील असा इशारा ककसान क्राींती्या 
पदागधकाऱ्याींनी शासनाला हदला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सींघ्नाीं्या मागण्या कोिकोित्या आ ेत, तसेच सदर 
मागण्याींपकैी कोिकोित्या मागण्या शासनाने आतापयतं मान्य केल्या आ ेत 
व उवाररत मागण्या मान्य न करण्याची कारिे काय आ ेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले व त्यानसुार कोिती कायावा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) हदनाींक १ त े१० ानन, २०१८ या कालावधीत शतेकरी 
पनु् ा सींपावर ाािार असल्याचे ककसान क्राींती्या पदागधकाऱ्याींनी पत्रकार 
परर्देम्ये ाा ीर केल्याची बातमी राज्यातील स्थािनक वतृ्तपत्राम्ये 
प्रलस्द झाल्याचे िनदशानास आले आ े. 
(२) व (३) म ाराषट्र राज्य ककसान सभे्यावतीने शतेकऱ्याीं्या मागण्या   
कॉ.ाे.पी. गावीत, प्रव.स.स. याीं्या हदनाींक २६/०२/०१८ रोाी्या पत्रान्वये 
शासनास कळप्रवण्यात आल्या आ ेत. सदर्या मागण्या व त्यावरील 
शासनाची कायावा ी खालीलप्रमािे आ े. 
 म ाराषट्र राज्य ककसान सभे्या मागण्या व त्यावरील शासनाच े
कायावा ीचे प्रववरििपत्र. 
 
अ.क्र. शतेकऱ्याीं्या मागण्या शासनाची कायावा ी 
१ 
 

सन २००६ ला वन  क्काींचा कायदा 
कें द्र सरकारने पारीत केला. २००८ 
ला िनयम बनवले व कायद्याींची 
अींमलबााविी देशभरात सरुु 
झाली. म ाराषट्रात ी अींमाबाविीच े
काम सरुु झाले. परींत ु अद्याप 
पयतं या कायद्याींची का्ेकोरपिे 

आहदवासी प्रवकास प्रवभाग, पत्र 
क्र. ककसमो-२०१८/प्र.क्र.४३/का. 
१४, हदनाींक २७ माचा, २०१८ 
रोाी सवा जाल् ागधकारी याींना 
प्रलींबबत दाव े व अप्रपल े ६ 
मह न्याींत िनकाली काढिे्या 
मोह मेस प्रवशे्  प्राधान्य 
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व कालब्द अींमाबााविी केली 
ना ी. या कायद्याप्रमािे िनयमात 
बसिाऱ्या सवा वन  क्क दावेदाराींच े
दावे पात्र करण्यात यावेत. तसेच 
ज्याींचे दावे पात्र केले त ेपनववीचपासनन 
कब्ाात असलेल्या व दाव्यात 
मागिी केलेल्या क्षेत्रापके्षा कमी 
आ ेत त े पनिा क्षेत्रास  मींानर 
करावेत. 
 

देण्याबाबत सनगचत करण्यात 
आले आ े. आहदवासी प्रवकास 
प्रवभाग, शासन पररपत्रक क्र. 
व का २०१८/प्र.क्र.४३/का.१४, 
हदनाींक ११ मे, २०१८ अन्वये 
प्रवशे्  “वनलमत्र मोह म“ 
राबप्रवण्यात येत असनन या 
मोह मेंतगात कालब्द कायाक्रम 
िनजश्चत केलेला आ े. 
 

२ 
 

म ाराषट्रातील शतेकऱ्याीं्या शतेीला 
पािी लमळाले पाह ाे त्यासाठी 
नार-पार, दमिगींगा, वाघ व 
प्रपााींळ नद्याींच े अरबी समदु्राला 
ाािारे पािी अिवनन वळि 
योानेने, बोगद्याद्वारे, व ललफ्् 
करुन पनवेकिील गगरिा व गोदावरी 
खोऱ्याींत वळप्रवल े पाह ा.े अस े
करताना स्थािनक आहदवासीच े
कोित ेी नकुसान  ोिार ना ी 
याची काळाी घेतली पाह ाे.  े 
म ाराषट्राचे पािी कोित्या ी 
अ्ीवर गाुरातला देता कामा नये. 
 

नदी ाोि वळि योाना 
आींतरराज्यीय योाना नार-पार, 
नमादा व दमिगींगा-प्रप ींााळ या 
योानाींसोबत राषट्रीय प्रकल्प 
म् िनन राबप्रविे प्रस्ताप्रवत आ े 
व त्यानसुार सामींास्य कराराचा 
मसुदा कें द्र शासनास हदनाींक 
२२/०९/२०१७ रोाी सादर 
करण्यात आलेला आ े. 
  आींतरराज्यीय नदीाोि 
प्रकल्पासाठी्या प्रस्ताप्रवत 
सामींास्य करारामळेु म ाराषट्र 
राज्याला एकन ि २०७६ दलघमी 
(७३ अघफन ) पािी वापरण्यास 
उपलब्ध  ोिार आ े. सदर 
करारामळेु म ाराषट्र राज्यास 
अितररक्त ११८१ दलघमी 
(४१.४० अघफन ) पािी 
वापरण्यास उपलब्ध  ोिार 
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आ े. तसेच या करारामळेु 
म ाराषट्र राज्यात रुपये १०,८०० 
को्ी ककीं मतीचे एकन ि ५ 
नदीाोि प्रकल्प घेतले ाािार 
आ ेत. 
 प्रस्ताप्रवत सामींास्य 
करारामधील नदीाोि योानामळेु 
म ाराषट्र राज्याच ेपािी गाुरात 
राज्याला हदले ाािार ना ी. 
सदर करारामळेु म ाराषट्र 
राज्या्या ह तसींबधाशी 
कोिती ी तिाोि  ोत ना ी. 
 

३ 
 

देवस्थान इनाम वगा-३, गायरान, 
बेनामी, आकारी पिीत, वरकस 
ालमनी कसिाऱ्याीं्या नावे करा. 
 

देवस्थान इनाम वगा-३ 
ालमनी्या सींदभाात सलमती्या 
वेळोवेळी बठैका घेण्यात आल्या 
आ ेत. सदर बठैकाीं्या 
अनु् ींगाने सलमतीचा अ वाल 
अींितम ्प्प्यात आ े. 
     आकारीपि ालमनी मळु 
मालकास परत देण्या्या 
अनु् ींगाने हदनाींक १ ाानेवारी, 
२०१८ रोाी अगधसनचना 
िनगालमत केली आ े. तसेच ज्या 
आकारी- पि ालमनीवर अन्य 
व्यक्तीींच ेअितक्रमि आ े, अशा 
ालमनी अितक्रमि धारकाीं्या 
नावे करण्याीं्या अनु् ींगाने 
प्रवधी व न्याय प्रवभागाच े
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अलभप्राय घेण्यात असनन, प्रवधी 
व न्याय प्रवभागाने अशा 
अितक्रमिधारक व्यकतीच े नावे 
आकारी-पि ालमनीचे  स्ताींतरि 
करता येिार नसल्याच ेअलभमत 
हदले आ े. 
 बेनामी ालमनी सींदभाात 
अभ्यास करण्यासाठी प्रवभागीय 
आयकु्त, नालशक याीं्या 
अ्यक्षतखेाली हदनाींक 

१०/०४/२०१८ रोाी्या शासन 
िनिायान्वये सलमती गहठत 
करण्यात आली असनन, सलमतीचा 
अ वाल अद्याप अप्राप्त आ े. 
 शासकीय ालमनीवरील 
रह वास प्रयोानासाठी केलेली 
अितक्रमिे िनयलमत करण्या्या 
अनु् ींगाने ग्रामप्रवकास प्रवभागाने 
हदनाींक १६/२/२०१८ रोाी्या 
शासन िनिायान्वये धोरिात्मक 
िनिाय घेतला आ े. या 
धेारिात्मक िनिायाम्ये गायरान 
ालमनीवरील अितक्रमिा्या 
अनु् ींगाने कायापद्धती िनजश्चत 
केली आ े. 
 

४ 
 

शतेकऱ्याींच े सींपनिा काा प्रवना अ् 
माफ करुन स्वालमनाथन 
सलमती्या लशफारशी प्रमािे 
शतेीमालाला दीिप् भाव द्यावा. 

 प्रवप्रवध शतेकरी सींघ्नाीं्या 
प्रितिनधीशी केलेल्या चचअेींती, 
वेगवेगळया नसैगगाक आपत्तीमळेु 
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 कााबााारी झालेल्या शतेकऱ्याींना 
हदलासा देण्यासाठी शासन 
िनिाय हदनाींक २८/०६/२०१७ 
अन्वये छत्रपती लशवााी म ाराा 
शतेकरी सन्मान योाना २०१७ 
घोप्र्त करण्यात आलेली आ े. 
या योानेचा लाभ अगधकागधक 
शतेकऱ् याींना व् ावा यासाठी 
योानेम्ये वेळोवेळी का ी 
बदल करण्यात आले आ ेत. 
       सदर योानेंतगात 

काामाफीसाठी पात्रता ठरप्रवताना 
थकबाकीदार शतेकऱ्याींचे अल्प/ 
अत्यल्प भनधारक याप्रकारे 
ामीन धारिेचे क्षेत्र प्रवचारात न 
घेता हदनाींक ०१/०४/२००१ रोाी 
व त्यानींतर पीक काा व म्यम 
मदुत काा घेतलेल्या व अशा 
कााापकैी हदनाींक ३०/०६/२०१६ 
रोाी थकबाकीदार असलेल्या 
शतेकऱ्याींना का ी िनक्ा्या 
अधीन रा नन सरसक् काामाफी व 
काााची वळेेत परतफेि करिाऱ् याींना 
प्रोत्सा नपर लाभ देण्यात येत 
आ े. हदनाींक ०९/०५/२०१८ 
रोाी्या शासन िनिायान्वये या 
योानेत इमनपालन, शिेने्, 
पॉली ाऊस यासाठी घेतलेल्या 
म्यम मदुत काााचा समावेश 
करण्यात आला आ े. 
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    ककमान आधारभनत ककींमती 
ााह र करिे  ी बाब कें द्र 
शासना्या अखत्यारीत आ े. 
प्रत्येक व्वीच खरीप, रब्बी व ऊस 
 ींगामासाठी ४  ी कृ्ी 
प्रवद्यापीठाींकिनन पीक उत्पादन 
खचाा्या प्राप्त  ोिाऱ्या 
माह ती्या आधारे व प्रवप्रवध 
िनप्रवषठाींची प्रचललत भावपातळी 
लक्षात घेवनन उत्पादन खचाावर 
आधाररत ककींमती, कें द्रीय कृ्ी 
मनल्य व ककींमत आयोगाकि े
प्रस्ताप्रवत करण्यात येतात. यात 
धान, ज्वारी, बाारी, मका, 
भईुमनग, तनर, मनग, उिीद, 
सोयाबीन, सनयाफन ल, तीळ, 
कापनस, खरीप काींदा, ग न, 
 रभरा, करिई, रब्बी ज्वारी व 
ऊस या प्रपकाींचा समावेश आ े. 
त्यापकैी काींदा व रब्बी ज्वारी 
या प्रपकाींसाठी कें द्र शासन 
ककमान आधारभनत ककींमत 
ाा ीर करत ना ी. 
  कें द्रीय कृ्ी मनल्य व 
ककींमत आयोग, प्रवप्रवध 
प्रपकाीं्या ककमान आधारभनत 
ककींमतीची लशफारस कें द्र 
शासनाकि ेकरत ेव त्या आधारे 
कें द्र शासन राषट्रीय पातळीवर 
आधारभनत ककीं मत योानेत  
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समाप्रवष् शतेमाला्या आधारभनत 
ककींमती िनजश्चत करुन ाा ीर 
करीत असत.े 
     हदनाींक ०४/०७/२०१८ रोाी 
कें द्रशासनाने खरीप  ींगाम 
२०१८-१९ करीता सवा प्रपकाींना 
 मीभावाम्ये भरीव वाढ 
राषट्रीयस्तरावर हदलेली आ े. 
 

५ 
 

सींाय गाींधी िनराधार योाना, 
श्राविबाळ, इींहदरा गाींधी वदृ्धापकाळ 
योानेचा लाभ पात्र व गरान 
व्यक्तीींना तात्काळ द्या. व 
योानेची रक्कम २००० रूपये करा. 
 

सींाय गाींधी िनराधार अनदुान व 
श्राविबाळ सेवा राज्य 

िनवतृ्तीवेतन योानेतील 
लाभार्थयां्या अनदुानात वाढ 
करण्याची बाब शासना्या 
प्रवचारधीन आ े. 
 

६ 
 

ग्रामीि म ाराषट्रातील लाखो 
लशधापबत्रका धारकाीं्या ाीिा 
झालेल्या लशधापबत्रका बदलनन 
नवीन द्या व सींयकु्त 
लशधापबत्रकाींचे प्रवभक्तीकरि करुन 
द्या. 
 

ाीिा लशधापबत्रका बदलनन देिे 
व प्रवभक्तीकरि करुन 
देण्या्या अनु् ींगाने अन्न, 
नागरी परुवठा व ग्रा क सरींक्षि 
प्रवभागाने सवा जाल् ागधकाऱ्याींना 
सनचना हदल्या असनन उपायकु्त, 
परुवठा याींना प्रत्येक 
मह न्याम्ये आढावा घेण्या्या 
सनचना देण्यात आलले्या आ ेत. 
त्यानु् ींगाने  नवीन लशधापबत्रकाींची 
छपाई करुन जाल् ाींना उपलब्ध 
करुन देण्यात आलेल्या आ ेत. 
एप्रप्रल, २०१८ पयतं ३२,८६० 
लशधापबत्रका बदलनन देण्यात 
आलले्या आ ेत. 
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७ 
 

प्रवकास कामा्या ब ान्याींने समदृ्धी, 
बलेु् टे्रन, आदीीं्या नावाींने 
शतेकऱ्याीं्या ालमनी काढनन 
घेण्याचे कारस्थान बींद करा. 
 

समृ् दी म ामागाा्या 
मागगाकेसाठी आवश्यक ामीन 
थे् खरेदी पद्धतीने घेण्यास 
सावाािनक बाींधकाम प्रवभागाने 
हदनाींक १४/०३/२०१७ मान्यता 
हदली आ े. समृ् दी म ामागााची 
८४ % खाागी ालमन खरेदी 
प्रकक्रया पनिा झाली आ े. 
     तसेच म सनल व वन 
प्रवभागा्या हदनाींक १२/०५/२०१५, 
हदनाींक ३०/०९/२०१५ ्या शासन 
िनिायानसुार व शासन पररपत्रक 
हदनाींक २५/०१/२०१७ नसुार बलेु् 
टे्रनसाठी खाागी वा्ाघा्ीद्वारे 
थे् खरेदी पद्धतीने ामीन 
ताब्यात घेण्याची कायावा ी 
जाल् ागधकारी, याीं्याकिनन 
करण्यात येत आ े. 
 

८ 
 

बोंि अळी व गारपी्ीने नकुसान 
झालेल्या शतेकऱ्याींना एकरी ककमान 
४०  ाार भरपाई द्या. 
 

बोंि अळी व गारपी्ीने नकुसान 
झालेले एकन ि बागधत शतेकरी 
५५,४४,३८१ एवढे आ ेत. कापनस 
व धान प्रपकाीं्या नकुसानीसाठी 
पींचनाम्यानसुार एकन ि रुपये 
३४८४.६१ को्ी इतक्या िनधीची 
आवश्यकता आ े. सींयकु्त 
पींचनाम्यानसुार िनषपन्न 
झालेल्या नकुसानीची 
पररगिनेनसुार बागधत 
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शतेकऱ्याींना वा्पासाठी आवश्यक 
असलेला िनधी लमळण्यासाठी 
कें द्र शासनाकि े रुपये ३३७३.३१ 
को्ी इतक्या रकमे्या मदतीच े
ज्ञापन हदनाींक २६.३.२०१८ ्या 
पत्रान्वये पाठप्रवण्यात आले. 
     कें द्र शासनाकिनन मदत 
लमळो ककीं वा न लमळो, बागधत 
शतेकऱ्याींना राज्य शासना्या 
िनधीतनन मदत देण्यात येईल 
अशी भनलमका शासनाने 
अथासींकल्पीय अगधवशेनात 
घेतली आ े. त्यानसुार बागधत 
शतेकऱ्याींना मदत वा्पासाठी 
आवश्यक असलेल्या रुपये 
३४८४.६१ को्ी िनधीपकैी 
पह ला  प्ता म् िनन रुपये 
१००९.४७ को्ी इतका िनधी 
हदनाींक ०९/०५/२०१८ व हदनाींक 
२५/०५/२०१८ ्या शासन 
िनिायान्वये जाल् ाींना प्रवतररत 
करण्यात आला आ े. कें द्र 
शासनाकिनन लवकरच िनधी 
मींानर  ोिे अपेक्षक्षत आ े. 

 
 (४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

----------------- 
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सहाय्यि ननबांधि अांबरनाथ याांनी उत्िषम सहिारी  
गहृननमामण सांस्त्थेिर िारिाई िेल्याबाबत 

  

(२७) * ४३७९८ श्री.रामहरी रुपनिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३९६२ ला 
ददनाांि १० ऑगस्त्ट, २०१७ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) स ाय्यक िनबींधक, अींबरनाथ याींनी उत्क्ा स कारी ग ृिनमााि सींस्था, 
अींबरनाथ या ग ृिनमााि सींस्थे्या िनवििनकीसींदभाात प्राप्त तक्रारी्या 
अनु् ींगाने केलेल्या चौकशीत मतदार यादीमधील ब ुतके सभासद  े शासन 
मान्य नसल्याचे आढळनन आल्याने सींस्थेवर म ाराषट्र स कारी सींस्था 
अगधिनयम १९६० चे कलम ७८(१) अन्वये कारवाई करण्यात येऊन सींस्थेवर 
प्रशासक िनयकु्त करण्यात आला आ े व या सींस्थेचे कागदपत्र स कार 
प्रवभागा्या अगधकाऱ् या्या ताब्यात असताना ी कोित्या ी कागदपत्राींची 
श ािनशा ककीं वा पिताळिी न करता प्रवभागीय स िनबींधक, स कारी सींस्था, 
कोकि प्रवभाग याींनी मा े ऑक््ोबर, २०१७ म्ये वा त्यादरम्यान स्थगगती 
हदलेली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, स ाय्यक िनबींधक, अींबरनाथ याींचेकिनन प्रवभागीय 
स िनबींधक, स कारी सींस्था, कोकि प्रवभाग याींनी कागदपत्र उपलब्ध करुन 
न देण्याची कारिे काय आ ेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले व त्यानसुार स कार प्रवभागाकि ेअसलेल्या कागदपत्राची 
योग्य पिताळिी करुन कोित्या स्वरुपाची कायावा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१)  े खरे ना ी. 
(२) प्रवभागीय स िनबींधक, स कारी सींस्था, कोकि याींचेसमोर प्रथम सनुाविी 
हदनाींक १८/०९/२०१७ रोाी घेण्यात आली आ े. स ायक िनबींधक, अींबरनाथ 
याींनी हदनाींक १२/१२/२०१७ रोाी त्याींचकेिील कागदपत्र ेप्रवभागीय स िनबींधक, 
कोकि याींना उपलब्ध करून हदलेली आ े. 
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(३) या प्रकरिी प्रवभागीय स िनबींधक कोकि याींनी हदनाींक ०९/०७/२०१८ 
रोाी अींितम िनिाय हदला आ े. 
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

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

 

सफाळे (ता.जज.पालघर) येथील महावितरणात झालेल्या 
गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(२८) * ४३८२५ श्री.अशोि ऊफम  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबान ूखमलफे : सन्माननीय ऊजाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सफाळे (ता.जा.पालघर) येथील म ाप्रवतरि्या अगधकाऱ्याींनी केलले्या 
गरैव्यव ाराची चौकशी करुन कारवाई करण्याची मागिी तथेील सामाजाक 
कायाकत े तसेच मा.प्रवरोधी पक्षनेता, प्रवधानसभा याींनी व्यवस्थापकीय 
सींचालक, म ाराषट्र राज्य वीा प्रवतरि कीं पनी याींचेकि ेहदनाींक १७ मे, २०१८ 
रोाी वा त्यासमुारास केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले व त्यानसुार सींबींगधताींवर कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
 
श्री.चांरशखेर बािनिुळे : (१)  ोय,  े अींशत: खरे आ े. 
(२) सदर प्रकरिी चौकशी अ वाल प्राप्त झाला असनन त्यावर पढुील योग्य ती 
कायावा ी मखु्य अलभयींता, कल्याि पररमींिळ, कल्याि याींचेस्तरावर सरुु 
आ े. 
(३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

----------------- 
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शतेिऱ्याांच्या िजममाफीसाठी जादहर िेलेल्या योजनेत  
शासिीय अधधिाऱ्याांनी िजममाफीच ेअजम िेल्याबाबत 

  

(२९) * ४२४६६ श्रीमती हुस्त्नबान ूखमलफे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफम  
भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्र ििाड े: 
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने शतेकऱ्याीं्या काामाफीसाठी ााह र केलेल्या ३४  ाार को्ी्या 
योानेत २४  ाार २११ शासकीय अगधकाऱ्याींनी काामाफीचे अाा केले आ ेत, 
 े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, शतेकरी काामाफी योाना ााह र करताींना शतेी करिाऱ्या 
शासकीय अगधकारी व कमाचाऱ्याींना काामाफी लमळिार ना ी अस े िनक् 
स्पष्पिे ााह र केलेले असताींना शासकीय अगधकाऱ्याींनी काामाफीसाठी अाा 
केल्यामळेु शतेकऱ्याींनी काामाफीसाठी केलेल्या अाांची छाननी करताींना 
प्रवलींब झाल्याने सदर योानेची अींमलबााविी करण्यास प्रवलींब झालेला आ े, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले, 
(४) तसेच, काामाफीकरीता अाा केलेल्या सींबींगधत दो्ी अगधकारी व 
कमाचाऱ्याींवर शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  

श्री.सभुाष देशमखु : (१) अींशत: खरे आ े. 
एकन ि ४०२५८ शासकीय कमाचाऱ्याींनी काामाफीच े अाा केल्याचे 

आढळनन आले आ े. 
(२) ना ी. 
(३) व (४) काामाफीसाठी अाा केलेल्या शासकीय कमाचाऱ्याींना सींगिकीय 
प्रकक्रयेद्वारे पात्र लाभार्थयां्या यादीतनन वगळण्यात आलेले असनन त्याींना 
योानेचा कोिता ी लाभ देण्यात आलेला ना ी. 
(५) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

----------------- 
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राज्यातील प्रनतक्षा यादीिरील िृषी पांपाांना उच्चदाब िीज वितरण 
प्रणालीतून (एचव्हीडीएस) िीज जोडणी देण्याबाबत 

  

(३०) * ४२२९९ प्रा.जोगेन्र ििाड,े श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्रितक्षा यादीवरील २ लाख २४  ाार ७८५ कृ्ी पींपाींना 
उ्चदाब वीा प्रवतरि प्रिालीतनन (एचव् ीिीएस) वीा ाोििी देण्या्या 
योानेला राज्य मींबत्र मींिळा्या मा े एप्रप्रल, २०१८ म्ये वा त्यादरम्यान 
झालेल्या बठैकीत मींानरी हदली असल्याचे िनदशानास आले आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त योानेमळेु एका रोह त्रावर केवळ दोन शतेकऱ्याींना वीा 
ाोििी देण्यात येत असल्यामळेु एका रोह त्रावर ाादा ताि येऊन रोह त्र 
ाळिे व त्यामळेु वीा परुवठा खींिीत  ोिे  े प्रकार बींद  ोिार असनन उक्त 
योाना राबप्रवण्यासाठी म ाप्रवतरि काा रोखे काढनन त्यास शासन  मी देिार 
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले व त्यानु् ींगाने कोिती कायावा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
 
श्री.चांरशखेर बािनिुळे : (१) सदर योानेस उद्योग, ऊााा व कामगार 
प्रवभाग, शासन िनिाय, क्र.उप्रवप्र २०४८/प्र.क्र.३०/ऊााा-५, हदनाींक ०५ मे, २०१८ 
अन्वये शासनाने मान्यता हदली आ े.  
(२)  े खरे आ े. 
(३) सदर योानेची अींमलबााविी हदनाींक १५ ऑगस््, २०१८ पासनन सरुू 
करण्यात येिार आ े. 
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

----------------- 
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िळिा येथील महापारेषणच्या सबस्त्टेशनमध्ये लागलेल्या  
आगीमुळे िीज पुरिठा खांडडत झाल्याबाबत 

 
  

(३१) * ४३८३५ श्री.रवि ांर फाटि : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) म ापारे्ि्या कळवा येथील ४०० केव् ी्या सबस््ेशनम्ये ताींबत्रक 
बबघाि  ोऊन हदनाींक ०१ ानन, २०१८ रोाी वा त्यासमुारास लागलेल्या 
आगीमळेु मुींबई, ठािे आणि नवी मुींबईत अनेक हठकािी वीा खींिीत झाली, 
 े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर आगीमळेु पढुील सात हदवस भारिनयमन करावे लागले, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले व त्यानु् ींगाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आ े तसेच भप्रवषयात असे प्रकार  ोवन नयेत म् िनन कोित्या उपाययोाना 
केल्या आ ेत, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
 
श्री.चांरशखेर बािनिुळे : (१)  े खरे आ े. 
(२)  े अींशत: खरे आ े. 

हदनाींक १ ानन, २०१८ व हदनाींक २ ानन, २०१८ रोाी आगी्या 
घ्नेमळेु वीा यींत्रिेवर अगधक भार येऊन यींत्रिेत बबघाि  ोऊ नये तसेच 
मागिी व परुवठा याचा ताळेबींद साधण्यासाठी, तात्परुत्या स्वरुपाच े
भारिनयमन करण्यात आल े ोत.े  
(३) सदर आगी्या सींदभाात ताींबत्रक चौकशी करण्याकरीता एक बत्र-सदस्यीय 
सलमती म ापारे्ि कीं पनीमाफा त नेमण्यात आली  ोती. सदर सलमतीने सादर 
केलेल्या अ वालाचे अवलोकन करून भप्रवषयात असे प्रकार  ोऊ नये म् िनन 
सलमतीने सचुप्रवलेल्या उपाययोानाींची अींमलबााविी म ापारे्ि कीं पनीकिनन 
करण्यात येईल.  
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

----------------- 
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राज्यातील मसांगल फेजच ेिीज मीटर नादरुुस्त्त असल्याबाबत 
 

  

(३२) * ४२१८८ आकिम .अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हुस्त्नबान ू खमलफे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील समुारे १० लाख ३७  ाार लस ींगल फेाचे वीा मी्र नादरुुस्त 
असल्याच े हदनाींक ८ एप्रप्रल, २०१८ रोाी वा त्यासमुारास िनदशानास आले 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर न मी्र मह न्याभरात बदलनन त्याींची मोबाईल ॲपद्वारे 
सींगिकीय प्रिालीत नोंद करावी असे आदेश म ाप्रवतरि्या अ्यक्ष, 
व्यवस्थापकीय सींचालक याींनी हदले असनन याबाबत कोिती आवश्यक 
कायावा ी करण्यात आली वा येत आ े, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
 
श्री.चांरशखेर बािनिुळे : (१) राज्यात मा े माचा, २०१८ अखेर एकन ि ८ लाख 
५०  ाार लस ींगल फेा वीा मी्र नादरुुस्त असल्याचे आढळनन आले  ोत.े  
(२) व (३) सदरील नादरुुस्त मी्र मा े ानन, २०१८ अखेर बदलण्याचे आदेश 
म ाप्रवतरि कीं पनीने हदललेे आ ेत. त्यानसुार नादरुुस्त मी्र बदलण्याची 
कायावा ी सरुु असनन आतापयतं १,२९,७२२ मी्र बदलण्यात आले आ ेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
 

----------------- 
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जैतापूर (जज.रत्नागरी) येथील अणुऊजाम प्रिल्पाबाबत 
  

(३३) * ४३०३६ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफम  भाई 
जगताप, श्रीमती हुस्त्नबान ूखमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
आकिम .अनांत गाडगीळ, श्री.जनादमन चाांदरूिर, श्री.हररमस ांग राठोड, श्री.सभुाष 
झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्र ििाड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३२५९७ ला ददनाांि २७ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत 
सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २००८ पासनन प्रस्ताप्रवत असलेल्या ाैतापनर अिुऊााा प्रकल्पा्या 
कामाला गती देण्यासाठी भारतीय अिुऊााा म ामींिळ (एनपीसीएल) आणि 
इलेक्ट्रीसाई् िी रान्स दरम्यान ाैतापनर येथ े  लक्या पाण्या्या १६५० 
मेगावॅ्  क्षमते् या प्रत्येकी स ा अिुभट्टया उभारण्यासाठी मा े माचा, २०१८ 
म्ये वा त्यादरम्यान करार करण्यात आलेला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, ामीन सींपादनामळेु बागधत झालेल्या व्यक्तीीं्या 
पनुवासनासींदभाात भारतीय अिुऊााा म ामींिळ आणि राज्य शासन याीं्यात 
करार झाललेा असनन उक्त कराराींचे स्वरुप काय आ े व त्याीं्या 
अींमलबााविीची सद्य:जस्थती काय आ े, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकल्पातनन प्रत्यक्षात केव् ापासनन वीा िनलमाती  ोिे 
अपेक्षक्षत आ े, सदर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरशखेर बािनिुळे : (१)  े खरे आ े. 
(२) न्यजुक्लअर पॉवर कॉपोरेशन लल. व म ाराषट्र शासन याीं्याम्ये 
पनुवासनाबाबत हदनाींक १६/१०/२०१० रोाी करार झाललेा आ े. प्रकल्पबागधत 
गावाींचे सामाजाक व वाणिजज्यक िनरीक्षि करुन पनुवासन आराखिा 
(Rehabilitation package) तयार करण्यासींदभाात शासना्या मदत व 
पनुवसान प्रवभागाने यशदा, पिेु या सींस्थसे कायाादेश हदल े आ ेत. तसेच 
प्रवशे्  ामीन सींपादन अगधकारी, केआर-२, रत्नागगरी याीं्याकि ेप्रकल्पासाठी 
सींपाहदत केलेल्या ालमनी्या मोबदल्यासाठी रुपये १४.७७ को्ी एवढी रक्कम 
आणि जाल् ागधकारी, रत्नागगरी याीं्याकि े प्रवशे्  बाब म् िनन          
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रुपये २२,५०,०००/- प्रित  ेक््र याप्रमािे एकन ि रुपये २११.०५ को्ी एवढी 
सानगु्र  अनदुानाची रक्कम, न्यजुक्लअर पॉवर कॉपोरेशन लल. ने ामा केली 
आ े. हदनाींक ३१ मे, २०१८ पयतं एकन ि २३३६ खातदेाराींपकैी १८४७ सींपाहदत 
ामीन खातदेाराींनी िनयलमत मोबदल्याची रक्कम तसेच १८२३ ामीन 
खातदेाराींनी सानगु्र  अनदुानाची रक्कम घेतली आ े. 
(३) ाैतापनर प्रकल्पा्या ताींबत्रक व आगथाक बाबीींसींदभाात इिीएफ, रान्स या 
कीं पनीसोबत न्यजुक्लअर पॉवर कॉपोरेशन लल. याींची चचाा सरुु असनन अींितम 
िनषक्ाानींतर सदर प्रकल्पाचा प्रस्ताव कें द्र शासनाकि ेमींाुरीसाठी, न्यजुक्लअर 
पॉवर कॉपोरेशन लल. याीं्याकिनन सादर करण्यात येिार आ े. कें द्र 
शासना्या मींाुरीनींतर  ा प्रकल्प पनिा  ोण्यास अींदाा ेस ा व्ााचा कालावधी 
अपेक्षक्षत आ े. सदरचा प्रकल्प  ा कें द्र शासनाचा असनन राज्य शासनाची या 
प्रकल्पास स ाय्यकारी भनलमका आ े. 
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

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

धचिलठाणे (जज.औरांगाबाद) येथील औद्योधगि िसाहतीमधील 
भूखांड ननविदा न मागविता वितररत िेल्याबाबत 

  

(३४) * ४१४८२ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनुनल तटिरे, श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद श रातील गचकलठािा औद्योगगक वसा तीतील पी-१३ या 
भागातील समुारे ३५० चौ.मी. चा भनखींि िनप्रवदा न मागप्रवता श्रीमती साुाता 
राऊत या मह ला उद्योजाकेला वा्प करण्यात आला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, श्रीमती राऊत याीं्या कु्ुींबबयाींना यापनववीच देखील औद्योगगक 
वसा तीत भनखींि वा्प करण्यात आले  ोत ेव त्या भनखींिाींचा प्रवकास न करता 
त े स्ताींतररत करण्यात आले,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर भनखींि वा्प करताना िनप्रवदा न मागप्रवण्याचे कारि 
काय व कोित्या आदेशावरुन सदर भनखींिाचे वा्प करण्यात आले, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीच े
िनषक्ा काय आ ेत, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
 
श्री.सभुाष देसाई : (१)  े खरे आ े. 
 प्रस्ततु भनखींि आरेणखत नसल्यामळेु िनप्रवदा मागप्रवण्यात आलेली 
नव् ती. 
(२)  े खरे आ े. 
 श्रीमती राऊत याीं्या कु न् ींबबयाींना यापनववीच ाालना, शेंद्रा, वाळुींा 
औद्योगगक क्षेत्राम्ये म ामींिळातफे एकन ि तीन भनखींि वा्प करण्यात 
आलेले  ोत ेसदर भनखींि  े त्यावेळेस असलेल्या प्रचलीत धोरिानसुार सरळ 
प्दतीने, भनखींि वा्प सलमती्या मींानरीनसुार, वा्प करण्यात आले  ोत.े 
सदर ३  ी भनखींि राऊत कु न् ींबबयाींनी इतर व्यक्तीींना  स्ताींतरीत केल ेआ ेत  े 
खरे आ े.  
(३) भनखींि क्र. पी-१३ ्या ावळील मोकळी ाागा  ोती. त्या ाागेमधनन 
म ाराषट्र राज्य वीा म ामींिळ याींची १३२ के.व् ी. ची वाह नी ाात आ े. 
सदर वाह नी्या खाली कमीत कमी १५ मी्र मोकळी ाागा ठेवनन उवाररत 
क्षेत्र ३५० चौ.मी. वा्पास योग्य असल्यामळेु सक्षम प्रागधकारी याींचे मींानरीने 
३५० चौ.मी. क्षते्रा्या भनखींिाचे आरेखन करून वा्प करण्यात आले आ े. 
सदर भनखींि मनळ िनयोानाम्ये आरेणखत भनखींि नव् ता म् िनन सदर 
भनखींिाकरीता िनप्रवदा मागप्रवण्यात आली ना ी. 
(४) व (५) प्रकरि न्यायप्रप्रवषठ आ े. 

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

महावितरणािडून िममचाऱ्याांना सुरक्षा ममळण्याबाबत 
  

(३५) * ४२१९६ श्री.आनांद ठािूर, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अननल भोसले, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंर पाटील : 
सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात प्रवशे् त: पिेु येथील म ाप्रवतरिाकिनन लघदुाब अथवा उ्च दाब 
वीा उपकरिे भनलमगत उपरी वीा वाह न्या याींची देखभाल करिे तसेच 
दरुुस्ती्या कामासाठी आवश्यक ती प्रवशे्  अ ाता व अनभुव नसलेल्या आणि 
भारतीय प्रवद्यतु िनयमावलीतील व म ाप्रवतरिा्या िनयमाींचे पालन न 
करिाऱ् या कमाचाऱ्याींना प्रागधकृत केले ाात असल्याने अपघात  ोत असल्याच े
मा े मे, २०१८ ्या पह ल्या सप्ता ात िनदशानास आले आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, उ्चदाब व लघदुाबा्या वाह न्याीं्या दरुुस्ती व देखभालीसाठी 
म ाप्रवतरिाम्ये लघदुाब (४४० व् ोल््) व उ्चदाब वाह न्याीं्या (११ त े३३ 
केव् ी) दरुुस्तीसाठी कमाचारी प्रागधकृत करताना प्रवद्यतु िनररक्षकाींकिनन 
काळाी घेतली ाात नसल्यामळेु कमाचाऱ्याचा मतृ्यन  ोण्या्या घ्ना घित 
आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त िनयमाींचे पालन न केल्यामळेु वाह न्याीं्या दरुुस्तीसाठी 
व्ाभरात िनयकु्त केलेल्या कमाचाऱ्याींचा मतृ्यन झाला,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, सदर कमाचाऱ्याीं्या कु्ुींबबयाींना/वारसाींना शासनाने ककती 
आगथाक मोबदला हदला आ े, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले व त्यानसुार कोिती कायावा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरशखेर बािनिुळे : (१)  े खरे ना ी.  
 म ाप्रवतरि कीं पनीतील कमाचाऱ्याींना कें द्रीय प्रवद्यतु प्रागधकरिन े
ठरवनन हदलेल्या मागादशाक तत्वानसुार लघदुाब व उ्चदाब वाह न्याींवर काम 
करण्यासाठी प्रागधकृत केले ाात.े 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) पिेु जाल््यात सन २०१७-१८ म ाप्रवतरिा्या एकन ि तीन (३) 
कमाचाऱ्याींना प्रािाींितक अपघात झाला असनन त्यापकैी एक (१) अपघात 
प्रकरिाींम्ये म ाप्रवतरिाच े कमाचारी  े प्रवद्यतु भारीत सींचमाींििीवर काम 
केल्यामळेु प्रािाींितक अपघात घिल्याचे आढळनन आले आ े. 
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(४) अपघातग्रस्त कमाचाऱ्याी्ं या कु्ुींबबयाींना/वारसाींना म ाराषट्र राज्य प्रवद्यतु 
प्रवतरि कीं पनी्या िनयमानसुार आगथाक मोबदला देण्यात आला आ े. १० 
कमाचाऱ्याींना रुपये २०,६४,९२६/- इतका आगथाक मोबदला देण्यात आला आ े. 
१ कमाचाऱ्याला ककरकोळ दखुापत झाल्यामळेु वदै्यककय खचााची आवश्यकता 
लागली ना ी. उवारीत ९ कमाचाऱ्याींना म ाप्रवतरिाने चालन केलेल्या एम.िी. 
इींडिया कीं पनी्या प्रवम्या्या पॉललसीमधनन आगथाक वदै्यककय खचा देण्यात 
आला. 
(५) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
(६) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

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

 

राज्यात पाकिस्त्तानातून साखर आयात िेल्याबाबत 
  

(३६) * ४१७५२ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफम  भाई 
जगताप, श्री.जनादमन चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जगन्नाथ मशांदे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनुनल तटिरे, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण : 
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ३१५ लाख मेहट्रक ्न साखरेचे प्रवक्रमी उत्पादन झालेले 
असताना, पाककस्तानातनन ३००० मेहट्रक ्न साखर ाे.एन.पी.्ी.मागे 
राज्यातील व्यापाऱ् याींनी आयात केल्यामळेु साखर कारखाने व शतेकऱ् याींच े
आगथाक नकुसान झाल्याचे मा े मे, २०१८ म्ये वा त्यादरम्यान िनदशानास 
आले असनन सींपनिा देशाला केवळ २१० लाख महेट्रक ्न साखरेची आवश्यकता 
असताना पाककस्तानातनन आयात केलेल्या साखरे्या मुींबईतील दह सर 
भागातील गोदामावर मोचाा काढनन प्रवरोध करण्यात आला असनन साखर प्रवकन  
हदली ाािार ना ी असा इशारा आींदोलनकत्यांनी हदला आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यात आवश्यकता नसताना पाककस्तानातनन साखर आयात 
करिाऱ् या व्यापाऱ् याींची शासन चौकशी करिार आ े काय, 
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(३) असल्यास, राज्यात झालेले अगधक उत्पादन, शतेकऱ् याींवर आलेली सींक्े, 
अिचिीत आलेली कारखानदारी अशी पररजस्थती असताना ी केवळ 
नफाखोरी्या उद्देशाने पाककस्तानातनन साखर आयात करिाऱ् या व्यापाऱ् याींवर 
शासनाने चौकशी करुन कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
 
श्री.सभुाष देशमखु : (१) व (२) राज्यात सन २०१७-१८ या ऊस गाळप 
 ींगामात १०७ लाख म.े्न साखरेच े उत्पादन झालेले आ े. कें द्र शासना्या 
धोरिानसुार सद्य:जस्थतीत साखर आयातीवर १०० ्क्के आयात शलु्क 
आकारण्यात येत आ े. WTO ्या कराराींतगात पाककस्तानातनन भारतात 
कोिती ी वस्त ुआयात करण्यावर कोित ेी बींधन घालण्यात आलेले ना ी.  
या अनु् ींगाने भारतात हदनाींक १४/०५/२०१८ पयतं फक्त १९०८ मे. ्न एवढी 
साखर पाककस्तानमधनन आयात झाली आ े. याच कराराींतगात भारतातनन 
२,४०,०९३ मे.्न एवढी साखर िनयाात करण्यात आलेली आ े. भारतातील 
साखरेचे एकन ि उत्पादन आणि िनयाात केलले्या साखरेचे प्रमाि लक्षात घेता 
पाककस्तानातनन आयात झालेली साखर अत्यल्प आ े. 
(३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

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

साखरेिरील सेस िसुल िरण् याबाबत 
  

(३७) * ४३४०८ श्री.प्रिाश गजमभये : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साखर उद्योगावर अभनतपनवा सींक् िनमााि झाले असल्याने शतेकरी व 
साखर उद्योगाींवर अवलींबनन असलेले घ्क अिचिीत आले असनन 
अिचिी्या जस्थतीम्ये करा्या स्वरूपात रूपये १२४ कारखानदाराींकिनन 
वसनल केले ाात असनन त्याम्ये ५ ्क्के अगधक सेस वसलु करण्यात येत 
असल्याचे िनदशानास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, थकीत एफआरपी्या मदु्यावरून साखर ाप्तीचे आदेश काढनन 
साखर उद्योग पयाायाने कारखान्याींना अिचिीत आिण्याचा प्रयत्न  ोत 
असनन शासन साखर ाप्त करताना कोित्या दराने साखरेची प्रवक्री करिार 
तसेच साखर दर घ्ल्याने राज्यातील अनेक साखर कारखान े
शॉ ा्माजाानम्ये आले आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले व त्यानसुार कोिती कायावा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) ना ी. 
 वस्त ु व सेवा कर कायद्यानसुार स्या साखरेवर २.५% म ाराषट्र 
वस्त ुव सेवाकर व २.५% कें द्रीय वस्त ुव सेवाकर असा एकन ि ५% वस्त ुव 
सेवाकर आकारण्यात येतो. साखरेवर ५% अगधक सेस आकारण्यात येत 
असल्याचे उघिकीस आल े  े खरे ना ी. साखरे्या सेसची आकारिी 
करण्याबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी पाच राज्याीं्या अथामींत्रयाींची उपसलमती 
स्थाप्रपत करण्यात आली आ े.  
(२) व (३) अींशत: खरे आ े. 
 ऊस (िनयींत्रि) आदेश, १९६६ ्या तरतनदीनसुार प्रव ीत कालमयाादेत 
FRP देयके ऊस परुवठादाराींना देिे कारखान्याींना बींधनकारक आ े. सदर 
कायद्यातील तरतदुीप्रमािे  ींगाम २०१७-१८ म्ये देयके न देिाऱ्या       
१० कारखान्याींवर RRC कारवाई करण्यात आली आ े. सदर थकबाकी ामीन 
म सनलाची समानन वसलुी करिेसाठी RRC आदेश सींबींगधत जाल् ागधकारी 
याींचेकि े िनगालमत केले आ ेत. कारखान्याची ाींगम मालमत्तेंतगात साखर 
ाप्ती व प्रवक्री करिेची कायावा ी जाल् ागधकारी याींचेस्तरावरुन सरुु आ े.  
  ींगाम २०१७-१८ चे सरुुवातीस मा े नोव् ेंबर, २०१७ म्ये साखरेचा 
मलु्याींकन दर रुपये ३५००/- प्रित जक्वी्ं ल  ोता. तद्नींतर बााारातील 
साखरे्या दरात सातत्याने घसरि  ोवनन मे, २०१८ रोाी रुपये २५१५/- प्रित 
जक्वी्ं लपयतं खाली आला. पररिामी कारखान्याीं्या ताबेग ािाींवरती अपरुा 
दरुावा आला  ोता. 
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 राज्य स कारी बँकेने काापरुवठा केलेल्या २४ कारखान्याीं्या 
ताबेग ाि कााखाती रुपये १४३.०० को्ीचा अपरुा दरुावा िनमााि झाला. तर 
जाल् ा बँकाीं्या कायाक्षेत्रातील ३३ कारखान्याींचा रुपये ३८३.१२ को्ीचा अपरुा 
दरुावा िनमााि झाला  ोता. ा दरुावा ९० हदवसाीं्या पढेु राह ल्यास सदर 
कारखाने NPA म्ये ाावनन या कारखान्याींना सन २०१८-१९ साठी पनवा 
 ींगामी काा, खेळत ेभाींिवली काा शासन थक मी लशवाय देिे शक्य नव् ते. 
सद्य:जस्थतीत हदनाींक ०६/०६/२०१८ रोाी कें द्र शासनाने ाा ीर केलले्या 
पॅकेानींतर व ककमान प्रवक्री ककींमत रुपये २९/- प्रित ककलो केल्यानींतर राज्य 
बँकेने प्रित पोत े मलु्याींकन रुपये २९००/- प्रमािे वाढ केली. या वाढीव 
रक्कमेमळेु कारखान्याींना प्राप्त  ोिारी ाादा्या रक्कमेस बँकाींनी 
कारखान्याीं्या खात्यावर िनमााि झालेला अपरुा दरुावा भरुन काढला आ े.  
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

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

तोडली िाचिोली, मोहघर, जाांभूळिाडी, िडखळ देिराळिाडी,  
तलिाची िाडी गािाांच ेपुनिमसन िरण्याबाबत 

  

(३८) * ४३०६९ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास, 
श्री.प्रविण दरेिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७९९९ ला ददनाांि ५ माचम, २०१८ 
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ठािेकराींची त ान भागप्रवण्यासाठी बाींधण्यात आलेल्या बारवी 
धरिामळेु पररसरातील तोिली काचकोली, मो घर, ााींभळुवािी, विखळ 
देवराळवािी, तलवाची वािी अशी समुारे १२ गावे आणि पाि े या गावाीं्या 
पनुवासनाचे शासनाने हदलेले आश्वासन अपनिा असल्याची बाब मा े एप्रप्रल, 
२०१८ ्या शवे््या आठवड्यात िनदशानास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, हदलेले आश्वासन शासनाने पनिा न केल्यामळेु या गावातील 
आहदवासी समाा शासकीय नोकरीपासनन व लशक्षिापासनन वींगचत राह ले आ े, 
 े  ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, औद्योगगक प्रवकास म ामींिळाने नागररकाींचे मरुबाि श रात 
स्थलाींतर करुन झोपिीत रा िाऱ् या आहदवासीींना स्थलाींतरीत न करता त्याींना 
तात्परुता िनवारा म् िनन पत्रयाचे शिे उभारुन हदले, परींत ुतथे ेवीा, पािी व 
इतर मलुभनत सपु्रवधा ना ीत,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले व त्यानसुार कोिती कायावा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१)  ोय,  े अींशत: खरे आ े. बारवी धरिाची ितसऱ्या 
्प्याींतगात उींची वाढप्रवल्यामळेु मौाे तोिली, काचकोली व सींलग्न पाि ेासे 
ााींभनळवािी, मारगवािी, बरुुिवािी, देवराळवािी, मो घर व खामघर पािा कोके 
विखळ मािनवली, सकुाळवािी इत्यादी ६ गावे व सींलग्न पाि ेबिुीत क्षते्रात 
ाात असल्यामळेु येथील एकन ि १२०४ कु न् ींबाींचे पनुवासन करावयाचे आ े. 
सदर न कु न् ींबाीं्या पनुवासनाची कायावा ी म ामींिळातफे करण्यात येत आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
 बारवी धरि प्रकल्पबागधताींचे पनुवासनाची कायावा ी प्रगतीपथावर 
असनन प्रकल्पबागधताीं्या मखु्य मागिीपकैी नोकरीचे मागिीसींदभाात 
जाल् ागधकारी, ठािे याीं्या कायाालयात बारवी प्रकल्पबागधताीं्या 
नोकरीप्रव्यक अाााची छाननी करण्यात येत असनन आातागायत छाननी 
केलेल्या ५५७ अाााम्ये असलेल्या त्रु् ीची पतुाता करिेकरीता सींबींगधत बारवी 
प्रकल्पबागधताींस कळप्रवण्यात आलेले आ े. 
(३), (४) व (५)  े खरे ना ी. 
 सन २०१६ ्या पावसाळया्या कालावधीत ज्या प्रकल्पबागधताींनी 
मरुबाि येथे िनवासी सदिनकाींम्ये स्थलाींतरीत  ोण्यास  ोकार दशाप्रवला अशा 
२१ कु न् ींबाना मरुबाि येथ े िनवासी सदिनकाींम्ये स्थलाींतररत केलेले आ े. 
परींत ु ज्या प्रकल्पबागधताींनी अशा प्रकारे स्थलाींतरीत  ोण्यास नकार हदला 
आ े अशा ग्रामस्थाींना सींबींगधत गावाींम्येच उींच ाागेवरती स्थलाींतर 
करण्याची प्रवनींती केल्यामळेु अशा ग्रामस्थाींच ेतात्परुत ेस्थलाींतर पत्रयाचे शिे 
उभारुन करण्यात आलेले आ े. या हठकािी पावसाळया्या कालावधीम्ये 
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म ामींिळातफे वीा व पािीपरुवठा, खाव्ी परुवठा रुपये १०,०००/- प्रित कु न् ींब 
आगथाक मदत करण्यात येत.े तसेच सींबींगधत प्रकल्पबागधताीं्या का ी अिचिी 
समाावनन घेऊन त्याप्रमािे आवश्यक ती कायावा ी  ाती घेण्यात आलेली 
आ े. 

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

राज्यातील महावितरणाच्या थिीत िीज बबलाबाबत 
  

(३९) * ४१८३५ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) म ाप्रवतरि कीं पनीकिनन राज्यभर वीा प्रवतरीत  ोत असनन त्याींचे २ को्ी 
४० लाखाीं नन अगधक ग्रा क आ ेत, त्यात ३  ाार ५०० ाोििी तलाठी 
कायाालय, त लसल कायाालय, जाल् ागधकारी कायाालय याबरोबरच इतर 
शासकीय कायाालयाींना म ाप्रवतरि वीा परुवठा करत,े  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, म ाप्रवतरिाचे थकीत वीा देयक ३९  ाार को्ी असनन 
त्यापकैी शासनाकि ेरूपये ५६ को्ी एवढी वीा बबलाची थकबाकी असनन सदर 
थकीत वीा देयक भरण्याबाबत वारींवार म ाप्रवतरिाकिनन पाठपरुावा करून ी 
त ेभरले ाात ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, म ाप्रवतरि कीं पनीची वीा देयकापो्ी असलेली थकबाकी 
वसलुीसाठी शासन कोिती उपाययोाना करिार आ े, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
 
श्री.चांरशखेर बािनिुळे : (१) म ाप्रवतरि कीं पनीचे २ को्ी ५४ लाख ग्रा क 
असनन त्यापकैी शासकीय ग्रा काींची सींख्या ५४,०४० आ े. 
(२) म ाप्रवतरिा्या सवा ग्रा काींकि े मा े एप्रप्रल, २०१८ अखेर एकन ि     
रुपये ४०,९२७ को्ी रकमेची वीा देयके थकीत असनन त्यापकैी ३७,६४५ 
शासकीय ग्रा काींकि ेअसलेली एकन ि थकबाकी रुपये ५० को्ी इतकी आ े. 
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(३) व (४) वीा देयक थकबाकीचा भरिा न करिाऱ्या ग्रा काींना वीा 
कायदा, २००३, कलम ५६ मधील तरतदुीींनसुार १५ हदवसाींची नो्ीस 
म ाप्रवतरि कीं पनीमाफा त देण्यात येते. तसेच थकबाकी असलेल्या प्रवप्रवध 
कायाालयाींना सींबींगधत प्रशासकीय प्रवभागाींमाफा त प्रलींबबत देयकाींची रक्कम अदा 
करण्याबाबत लेखी सनचना देण्यात आल्या आ ेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

----------------- 
ममराजजरा (ता.पाांढरििडा, जज.यितमाळ) येथील  

िे.व्ही. सबस्त्टेशन पूणम िरण्याबाबत 
  

(४०) * ४१५६४ श्री.हररमस ांग राठोड : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) लमराजारा (ता.पाींढरकविा, जा.यवतमाळ) येथे ३३ के.व् ी. सबस््ेशन सन 
२०१६ म्ये मींानर करण्यात आल्याची बाब मा े एप्रप्रल, २०१८ म्ये वा 
त्यादरम्यान िनदशानास आली असनन अद्यापपयतं या सबस््ेशन चे काम पनिा 
करण्यात आले ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त सबस््ेशन बरोबर राानरवािी (ता.घा ी्ंाी) येथे सदु्धा ३३ 
के.व् ी सबस््ेशन मींानर करण्यात आले  ोत ेत ेपनिात्वास आले असताना मीरा 
जारा येथील सबस््ेशन पनिा न करण्याचे कारि काय आ े, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले, या कामात हदरींगाई करिाऱ्या अगधकाऱ्याींवर कोिती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरशखेर बािनिुळे : (१)  े खरे आ े. 
(२) लमराजारा येथील सबस््ेशन अनशुे्  योानेंतगात मींानर करण्यात आले 
 ोत.े लमराजारा येथील सबस््ेशनचे काम मे.बी.व् ी.ाी. इींडिया, पिेु याींना 
हदनाींक १०/०७/२०१४ रोाी्या कायाादेशाद्वारे देण्यात आले  ोते. परींत ुसदर 
सबस््ेशन्या उभारिीकरीता वेळेत भनखींि उपलब्ध न झाल्यामळेु व 
मे.बी.व् ी.ाी. इींडिया, पिेु याीं्या कीं त्रा्ाचा कालावधी हदनाींक ३०/०६/२०१६ 
रोाी सींपल्याने सदर न काम पनिा करिे शक्य झाले ना ी.  
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(३) सबस््ेशन्या उभारिीकरीता भनखींि उपलब्ध झाल्यानींतर सदर कामा्या 
पनु:िनप्रवदा काढनन कायाादेश मे.व् ी.िी. इलेक्ट्रीकल, यवतमाळ याींना हदनाींक 
३१/०३/२०१८ रोाी देण्यात आला असनन लमराजारा उपकें द्राचे काम हदनाींक 
३०/०३/२०१९ पयतं पनिा  ोिे अपेक्षक्षत आ े. 
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

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

सोलापूर जजल्हा मध्यिती सहिारी बँिेच्या  
तोट्यातील शाखा बांद िरण्याबाबत 

  

(४१) * ४२६९३ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापनर जाल् ा म्यवतवीच स कारी बँकेची थकबाकी वाढली असनन ठेवी 
घ्ल्यामळेु तो्यात आलेल्या सोलापनर जाल््यातील समुारे २० शाखा बींद 
करण्याची सनचना नाबािाने हदल्याची बाब मा े एप्रप्रल, २०१८ म्ये वा 
त्यादरम्यान िनदशानास आली,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, तो्यात असलेल्या शाखाीं्याबाबतीत उपाययोाना करण्या्या 
सनचना नाबािाने वेळोवेळी देऊन ी बँक सींचालकाींनी नाबािा् या सनचनाींची 
अींमलबााविी केली ना ी,  े  ी खरे आ े काय,   
(३) असल् यास, तो्यात आलेल्या शाखाींची काा वसनली करण्याबाबत 
शासनस्तरावरुन कोिती कायावा ी करण्यात आली आ े आणि ज्या 
सींचालकाींनी कामात िनषकाळाीपिा केला त्याीं्यावर कोिती कारवाई 
िनजश्च त केली आ े, कारवाईचे स्वरुप काय आ े, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
 

श्री.सभुाष देशमखु : (१)  े खरे ना ी. 
(२) व (३) बँके्या सींचालक मींिळाने हदनाींक २४/०२/२०१६ ्या ठरावान्वये 
तो्यातील शाखाींना व्यवसाय वाढ करिेसाठी व शाखा नफ्यात आिण्यासाठी 
हदनाींक ३०/०६/२०१६ पयतं सींधी देण्यात आली  ोती. तद्नींतर ५ को्ीपके्षा  
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कमी ठेवी व ५ व्ाापके्षा ाास्त काळ तो्यात असलेल्या २२ शाखाींपकैी    
११ शाखा इतर शाखेम्ये वगा करिेत आल्या. तसेच ४ शाखाींच े इतर 
हठकािी स्थलाींतर करण्यात आल ेव उवारीत ७ शाखा बींद करण्याची कायावा ी 
बँकेमाफा त सरुू आ े. 
 मागील का ी व्ाापासनन नसैगगाक आपत्ती्या अनु् ींगाने सक्ती्या 
वसलुीस िनबधं असल्यामळेु तसेच पीक काााचे पनुगाठन केल्यामळेु आवश्यक 
त्या प्रमािात शतेी काााची वसलुी  ोवन शकलेली ना ी. सदर २२ शाखाींमधनन 
वा्प केलेले काा  े शतेी काा असनन बबगर शतेी काा ना ी. 
 बँके्या सींचालकाींनी कामकााात िनषकाळाीपिा केल्याने म ाराषट्र 
स कारी सींस्था अगधिनयम, १९६० चे कलम ८८ अन्वये हदनाींक ०५/०२/२०१५ 
रोाी प्रागधकृत अगधकाऱ्याींची िनयकु्ती केली  ोती. हदनाींक ०४/१२/२०१५ पासनन 
श्री.एम.आर.मखरे, सेवािनवतृ्त न्यायाधीश याींची प्रागधकृत अगधकारी म् िनन 
िनयकु्ती केली आ े. सदर चौकशीस मा.उ्च न्यायालयाने स्थगगती हदली 
आ े. तसेच बँके्या आगथाक व्यव ारा्या अनु् ींगाने भारतीय ररझव् ा बँके्या 
हदनाींक २३/०५/२०१८ रोाी्या िनदेशास अनसुरून हदनाींक २९/०५/२०१८ रोाी 
म ाराषट्र स कारी सींस्था अगधिनयम, १९६० च ेकलम ११० (अ) अन्वये बँकेच े
सींचालक मींिळ बरखास्त करून प्रशासकाची िनयकु्ती केली आ े. 
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

----------------- 
शतेिऱ् याांना खाजगी साििाराांनी िाटप िेलेल्या 

 िजामत िाढ झाल्याबाबत 
  

(४२) * ४१८५६ श्रीमती हुस्त्नबान ूखमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफम  भाई जगताप, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कमी पाऊस, गारपी्, बँकाीं्या फेऱ्या, काामाफीसाठीचे ााचक 
िनयम आणि शतेीमालाच े अत्यल्प दर आदी कारिाींनी शतेकरी आगथाक 
सींक्ात सापिला असल्याचे हदनाींक ६ एप्रप्रल, २०१८ रोाी वा त्यासमुारास 
िनदशानास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, सन २०१६ ्या तलुनेत राज्याम्ये सन २०१७ म्ये खाागी 
सावकाराींनी वा्प केलले्या कााात २८.७ ्क्क्याींनी वाढ झाली असनन 
सावकारी आकड्यावर नार ्ाकल्यास सन २०१५ म्ये १२  ाार        
२२ परवानाधारक सावकार  ोत,े त्यात सन २०१६ म्ये १.५ ्क्याींनी वाढ 
झाली आ े, शासनाचे अनदुान वेळेवर ककीं वा अल्प प्रमािात लमळत असल्याने 
तसेच शासन आवश्यक स काया करीत नसल्याने राज्यातील ब ुताींश शतेकरी 
खाागी सावकाराचा आधार घेत असतात पररिामी शतेकरी खाागी 
सावकाऱ् याीं्या ााळयात अिकत चालला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय 
आढळनन आले व त्यानु् ींगाने सींबींगधताींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(४) असल्यास, खाागी सावकाराीं्या ााळयातनन शतेकऱ् याींची सु् का 
करण्यासाठी शासना्या अ्ी व िनयम लशथील करण्याबाबत शासनाची 
भनलमका काय आ े, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) ना ी. 
(२) व (३) राज्याम्ये हदनाींक ३१/३/२०१६ अखेर १२,२०८ परवानाधारक 
सावकाराींनी एकन ि १०,८६,२५६ शतेकरी व बबगरशतेकरी काादाराींना      
रुपये १,२५५ को्ीचे काा वा्प केले असनन सन २०१७ म्ये १२,२१४ 
सावकाराींनी १०,९५,७०१ काादाराींना १,६१५ को्ीींचे काा वा्प केले आ े. त्या 
तलुनेत जाल् ा म्यवतवीच स कारी बँका व व्यापारी बँकाींनी सन २०१६ म्ये 
५८.४७ लाख खातदेाराींना खरीप व रब्बी  ींगामासाठी एकन ि रुपये ४०,५८१ 
को्ीच े काा वा्प केले असनन सन २०१७ म्ये ५७.०८ लाख खातदेाराींना 
दोन् ी  ींगामासाठी रुपये ४२,१७२ को्ीचे काा वा्प केले आ े. त्यामळेु 
शतेकरी सावकाराीं्या ााळयात अिकत चालला आ े  े म् ििे सींयजुक्तक 
ना ी. 
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(४) म ाराषट्र सावकारी (िनयमन) अगधिनयम, २०१४ मधील तरतदुीनसुार 
सावकाराींना परवाने देण्यात येतात. तसेच कायद्याने प्रव ीत केलेल्या 
दरानसुार व्याा आकारिी करिे सावकाराींना बींधनकारक आ े. बेकायदेशीर 
सावकारीबाबत प्राप्त  ोिाऱ् या तक्रारीींबाबत अगधिनयमातील तरतदुीनसुार 
कायावा ी करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

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

गव्हाणिुां ड (ता.िरुड, जज.अमरािती) येथे सौर ऊजाम  
प्रिल्प सुरु िरण्याबाबत 

 

 (४३) * ४२३४९ प्रा.जोगने्र ििाड े: सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) वरुि, अमरावती येथील गव् ािकुीं ि गावातील शतेकऱ्याींना लस ींचन करता 
याव,े यासाठी अल्प दरात वीा परुवठा देण्याकरीता “मखु्यमींत्री सौर कृ्ी 
वाह नी” या योानेंतगात राज्यातील पह ला २० मेगावॅ् चा सौर ऊााा प्रकल्प 
सरुु करण्याकरीता हदनाींक २४ डिसेंबर, २०१७ रोाी मा.मखु्यमींत्री म ोदयाींनी 
अनेक मींत्रयाीं्या उपजस्थतीत भनलमपनान केले  ोत,े  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, मा.मखु्यमींत्री म ोदयाींनी भनलमपनान केल्यानींतर भनलमपनानाचा 
दगि आणि फलक ी गायब झाले असनन याहठकािी कुठले ी काम सरुु झालेले 
ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकल्प सरुु  ोिार आ े की ना ी, याबाबतची शींका 
स्थािनक नागररकाींम्ये िनमााि झाली असनन उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी 
केली आ े काय, चौकशीत काय आढळनन आले व त्यानसुार या प्रकल्पा्या 
कामास हदरींगाई करिाऱ्या अगधकारी व कमाचाऱ्याींवर कोिती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आ े व सदर न प्रकल्प कधीपयतं सरुु  ोिे अपेक्षक्षत असनन 
याचे काम कधीपयतं पनिा  ोिे अपेक्षक्षत आ े, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
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श्री.चांरशखेर बािनिुळे : (१) ग्रामीि भागातील कृ्ी वाह नीचे सौर ऊाेव्दारे 
प्रवद्यतुीकरि करून, शतेकऱ्याींना हदवसा वीा उपलब्ध  ोण्या्यादृष्ीने सरुू 
करण्यात आलेल्या मखु्यमींत्री सौर कृ्ी वाह नी योानेंतगात मौाे गव् ािकुीं ि, 
तालकुा वरूि, जाल् ा अमरावती येथील म ािनलमाती कीं पनीमाफा त उभारण्यात 
येिाऱ्या २० मेगावॅ्  क्षमते् या सौर ऊााा प्रकल्पाचे मा.मखु्यमींत्री याींनी 
िनमींबत्रत मींत्री याींचे उपजस्थतीत हदनाींक २४ डिसेंबर, २०१७ रोाी भनलमपनान 
केले आ े,  े खरे आ े. 
(२) व (३) सदर सौर ऊााा प्रकल्पासाठी म ािनलमातीमाफा त िनप्रवदा प्रकक्रया 
राबवनन िनविलेल्या सींस्थेस हदनाींक १४ नोव् ेंबर, २०१७ रोाी इरादापत्र (LOI) 
देण्यात आले. म ािनलमाती कीं पनीव्दारे सदर प्रकल्पासाठी्या शासकीय 
ालमनीचा ताबा घेऊन प्रकल्पस्थळी आवश्यक मलुभनत व पायाभनत कामे, 
हदनाींक २७ एप्रप्रल, २०१८ पासनन सरुू करण्यात आली आ ेत.  ी कामे पनिा 
झाल्यावर िनविलेल्या सींस्थेस ालमनीचा ताबा देण्याचे िनयोान आ े. 
ालमनीचा ताबा हदल्यानींतर १८ मह न्यात प्रकल्प कायााजन्वत  ोिे अपेक्षक्षत 
आ े. 
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

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

 

सामाजजि न्याय विभागामाफम त मशष्ट्यितृ्तीच्या  
रिमेत अननयममतता झाल्याबाबत 

  

(४४) * ४३०३८ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफम  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्त्नबान ूखमलफे, 
श्री.जनादमन चाांदरूिर, श्री.हररमस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष 
झाांबड, आकिम .अनांत गाडगीळ, प्रा.जोगेन्र ििाड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३९५६६ ला ददनाांि ५ माचम, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत 
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सामाजाक न्याय प्रवभागामाफा त देण्यात आलेल्या 
लशषयवतृ्ती्या रकमेत तब्बल १  ाार ८६८ को्ी रुपयाींची अिनयलमतता 
झाल्याचा िनषक्ा प्रवशे्  चौकशी पथकाने (एसआय्ी) काढलेला आ े,  े खरे 
आ े काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले व त्यानसुार कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ?  
  
श्री.राजिुमार बडोले : (१)  े खरे आ े. 
(२) प्रवशे्  चौकशी पथका्या अ वालात दशाप्रवलेल्या वसलुपात्र रक्कमेची 
वसनली करण्याची कायावा ी सरुु आ े. तसेच सदर न अींितम अ वालातील 
िनषक्ााची छाननी व पिताळिी सरुु असनन, त्याबाबत िनषक्ाा्या आधारे 
अींितम अनपुालन अ वाल शासनास सादर करण्याची कायावा ी समााकल्याि 
आयकु्तालयस्तरावर सरुु आ े.  
(३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

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

ददव्याांगाांच्या शाळेतील मशक्षि ि मशक्षिेतर िममचाऱ्याांना  
िेतन अनुदान देण्याबाबत 

  

(४५) * ४१७८८ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनुनल तटिरे, श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८०४९ ला 
ददनाांि ५ माचम, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने हदनाींक ८ एप्रप्रल, २०१५ रोाी्या शासन िनिायान्वये शासन 
मान्य खाागी सींस्थाींमाफा त चालप्रवण्यात येिाऱ्या “अ” शे्रिीतील १२३ 
प्रवनाअनदुान तत्वावरील अपींगाीं्या प्रवशे्  िनवासी/अिनवासी शाळाींना व 
कमाशाळाींना १०० ्क्के अनदुान तत्वावर मींाुरी देण्याबाबतचा व त्यानींतर 
हदनाींक १८ ाानेवारी, २०१८ रोाी्या शासन िनिायान्वये पररपो्िाबाबतचा 
िनिाय घेतला,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त शासन िनिायान्वये अनदुानावर घेतलेल्या सवा 
शाळाींची तपासिी करण्यात आली असनन त्यापकैी ६० सींस्थाींना सींपनिा अनदुान 
आणि ६० सींस्थाींना ६ मह न्यात त्रु् ी पनिा करण्या्या अ्ीीं्या अधीन रा नन 



68 

५० ्क्के अनदुान देण्यास पात्र ठरप्रवण्यात आले. तसेच सदर १२० सींस्थाींना 
पररपो्ि आणि ाागेभाि ेप्रितपनतवीच अदा करण्यास मान्यता देण्या्या हदनाींक 
१८ ाानेवारी, २०१८ रोाी िनगालमत करण्यात आलेल्या शासन िनिायानसुार 
अनदुानासाठी पात्र ठरप्रवण्यात आलेल्या शाळाींना वेतन व वेतनेत्तर अनदुान 
देण्यासाठी पदिनलमाती करण्याची कायावा ी करण्यात येत आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) असल्यास, मागील ३ व्ाापासनन या १२३ शाळातील लशक्षक व लशक्षकेतर 
कमाचाऱ्याीं्या वेतनावरील अनदुान, थककत अनदुान आणि पररपो्िाचे 
अनदुान प्रवतररत करण्यात आलेले ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले व त्यानसुार कोिती कायावा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
 
श्री.राजिुमार बडोले : (१)  ोय. 
(२), (३), (४)  ोय. 
 सदर १२३ अपींगा्या प्रवशे्  शाळा/कमाशाळा करीता पद िनलमातीचा 
प्रस्ताव प्रवत्त प्रवभागास सादर करण्यात आला आ े. 
(५) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

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

िेळापुर (जज.यितमाळ) तालुक्यातील शतेिरी  
खरीप हांगामापासुन िांधचत असल्याबाबत 

  

(४६) * ४३४२२ श्री.प्रिाश गजमभये : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) काामाफ झालले्या शतेकऱ्याींना स कारी सोसाय्ीकिनन काा वा्प सरुू 
करण्यात आले नसल्याने केळापनर तालकु्यातील (जा.यवतमाळ)  ाारो 
शतेकरी यींदा खरीप  ींगामापासनु वींगचत रा िार असल्याचे िनदशानास आले 
आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, लशवछत्रपती शतेकरी सन्मान काामाफी योाना ााह र केली 
मात्र नाप्रपकी, कााबााारीपिा, शतेमालाला कमी भाव, ओला तथा कोरिा 
दषुकाळाने त्रस्त असलेले केळापरु तालकु्यातील शतेकरी िनराश झाले आ े,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, केळापरु तालकु्यातील २२ प्रवप्रवध कायाकारी स कारी 
सोसाय्ीमधुन काा घेवनु दीि लाखा्या आतील थकबाकीदार असलेले     
८  ाार ११२ शतेकरी काामाफीसाठी पात्र ठरले  ोते, मात्र खरीप  ींगामासाठी 
काा मागण्यास सोसाय्ीकि ेगेलेल्या शतेकऱ्याींना पनु् ा काा देण्याच ेआदेश 
ना ी असे साींगनु परत पाठप्रवण्यात आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले व त्यानसुार कोिती कायावा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) व (२) ना ी.  
 केळापरु तालकु्यातील काामाफ झालेल्या शतेकऱ्याींना सोसाय्ीमाफा त 
पीक काावा्प सरुू आ े. सवा पात्र सभासदाींना हदनाींक १५/०७/२०१८ पयतं 
पीक काावा्प करण्याचे जाल् ा म्यवतवीच स कारी बँकेचे िनयोान आ े. 
 चना, तनर या शतेमालाचे  मी दराप्रमािे खरेदी करण्याकरीता 
यवतमाळ जाल््याम्ये १६ खरेदी कें द्र उघिण्यात आली  ोती. 
(३) केळापनर तालकु्यातील २२ प्रव.का.स. सींस्थामधील ४१२७ शतेकऱ्याींचे   
रुपये १८ को्ी ५६ लाख ३५  ाार एवढे काामाफ करण्यात आले आ े. 
त्यापकैी हदनाींक ०९/०७/२०१८ पयतं २१८७ शतेकऱ्याींना चालन खरीप  ींगामात 
रूपये १५ को्ी ६२ लाख ४७  ाार पीक काावा्प करण्यात आले आ े. 
काामाफ झालेल्या शतेकऱ्याींना पनु् ा काा देऊ नये अशा प्रकारचे कोित ेी 
आदेश जाल् ा म्यवतवीच बँकाींनी हदलेले नसनन उवाररत सवा पात्र शतेकऱ्याींना 
खरीप पीक काावा्प करण्याची कायावा ी सोसाय्ीमाफा त सरुू आ े. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

----------------- 
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विळे भागाड (ता.माणगाि, जज.रायगड) औद्योधगि िसाहतीतील 
स्त्थाननि प्रिल्पग्रस्त्ताांिर अन्याय होत असल्याबाबत 

  

(४७) * ४३६०७ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मािगाव (जा.रायगि) तालकु्यातील प्रवळे भागाि, तासगाव व येलवि ेया 
भागातील स्थािनक प्रकल्पग्रस्ताींनी आपल्या मलुाींना रोागार लमळावा व 
गावाींचा प्रवकास व् ावा या  ेतनने आपल्या सपुीक ालमनी कविीमोल भावाने 
औद्योगगक क्षेत्रासाठी हदल्या  ोत्या,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, प्रवळे भागाि औद्योगगक वसा तीतील पोस्को म ाराषट्र स््ील 
कीं पनीने स्थािनकाींना नोकरीपासनन िावलल्याने तसेच इतर मागण्याींसाठी 
प्रकल्पग्रस्ताींनी हदनाींक १६ एप्रप्रल, २०१८ रोाी आमरि उपो्ि सरुू केले 
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, पोस्को म ाराषट्र स््ील कीं पनीतील वा तकुीचे काम लमळावे 
म् िनन सई इीं्रप्रायाेस आणि ए.के.लॉजास््ीक या स्थािनक प्रकल्पग्रस्ताीं्या 
कीं पनीने नोंदिी करून ी सदर कीं पनीने माल वा तकुीचे काम त्याींना न देता 
बा ेरील २२ वा तकुदार कीं पन्याींना हदले असनन अन्य जाल््यातील        
१२ कीं पन्याींना उपठेकेदार म् िनन सदर कीं पनीत काम देण्यात आलेले आ े,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले व त्यानसुार स्थािनक प्रकल्पग्रस्ताींना न्याय 
लमळण्यासाठी कोिती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
 
श्री.सभुाष देसाई : (१)  े खरे ना ी. 
 प्रवळे भागाि औद्योगगक क्षेत्र प्रवकलसत करण्यासाठी ता.मािगाव 
जा.रायगि येथील मौाे वरचेवािी, सिसवािी, भागाि, तासगाव व येलवि े
येथील खाागी ७२१.३०६  े. आर व शासकीय ५१.४१३  े. आर अशी एकन ि 
७७२.७२  े. आर क्षेत्र हदनाींक ०२/१२/१९८८ रोाी अगधसनगचत करण्यात आले व 
म ामींिळास ७४७.०७  े. आर क्षते्राचा ताबा प्राप्त झालेला आ े. सदर  
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भनसींपादनासाठी एकन ि ६४० शतेकऱ्याीं्या ालमनी सींपादन करण्यात आलेल्या 
आ ेत. प्रवळे भागाि औद्योगगक क्षेत्रासाठी २६ व्ाापवुवीच ालमनी सींपादन 
करण्यात आलेल्या आ ेत. सदर ालमनीस तत्काललन मलु्याींकनाप्रमािे प्रित 
 े. खरीप ालमनीकरीता रुपये ७५०००/- माळ वरकस ालमनीकरीता      
रुपये ६००००/- व पो् खराबा ालमनीकरीता रुपये १५००/- असा दर हदलेला 
आ े.  
(२) व (३) िनवेदन हदले  े खरे आ े. 
 मे.पोस्को म ाराषट्र स््ील प्रा.लल. मािगाव येथे मोठा उद्योग घ्क 
स्थाप्रपत असनन, घ्कान े मा े ानन, २०१८ अखरे सादर केलले्या स्थािनक 
लोकाींना रोागार प्रपत्र-१ नसुार घ्काम्ये ६५७ रोागार उपलब्ध झालेले 
आ े. त्याम्ये पयावेक्षकीय शे्रिीत एकन ि ८६ रोागार उपलब्ध असनन 
त्याम्ये स्थािनकाींची सींख्या ७१ उपलब्ध असनन त्याींचेप्रमािे ८३% एवढे 
आ े. तसेच पयावेक्षकीयस  इतर शे्रिीत एकन ि ६५७ रोागार उपलब्ध असनन, 
त्याम्ये स्थािनकाींची सींख्या ५३७ असनन त्याींचे प्रमाि ८२% एवढे आ े. 
शासन िनिाय हदनाींक १७/११/२००८ नसुार, उपरोक्त नमनद औद्योगगक 
घ्काने पयावके्षकीय शे्रिीत आवश्यक ५०% व पयावेक्षकीय सह त इतर 
शे्रिीत आवश्यक ८०% इतके प्रमाि राखल्याचे िनदशानास येते. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
 

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

यितमाळ जजल््यात गारवपटीच ेअनुदान ि पीि विम्याच्या  
रिममेधनू बँिा िजम िसूली िरीत असल्याबाबत 

  

(४८) * ४१९११ श्री.हररमस ांग राठोड : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जाल््यात गारप्रप्ीचे अनदुान व पीक प्रवम्या्या रकममेधनन 
बँका काा वसनल करीत असल्याची बाब मा े मे, २०१८ म्ये वा त्यादरम्यान 
िनदशानास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, शासना्या हदनाींक २८ एप्रप्रल, २०१७ रोाी्या पररपत्रकानसुार 
काा वसलुीला स्थगगती असल्यावर ी बँका मनमानी करीत असनन शासन 
आदेशाचा भींग करण्याऱ्या अगधकाऱ्याींवर कारवाई करावी अशी मागिी 
वसींतराव नाईक शतेी स्वावलींबन लमशनने केली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळनन आले व त्यानसुार वसलुी अगधकाऱ्याींवर कोिती कायावा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) ना ी. 
 यवतमाळ जाल््याम्ये सेंट्रल बँक ऑफ इींडिया, शाखा विकी, 
ता.राळेगाव या शाखेम्ये पीक प्रवम्याची रक्कम २० लाख ४८  ाार ६७६ 
रूपये लसस््ीम द्वारे सरळ १२४ सभासदा्या काा खात्यात ामा झाले  ोत.े 
 ी बाब लक्षात येताच क्षेबत्रय प्रबींधक, सेंट्रल बँक ऑफ इींडिया याींच े
िनदेशानसुार पीक प्रवम्याची रक्कम २० लाख ४८  ाार ६७६ रूपये १२४  
 
सभासदाींचे बचत खात्यात वळती करण्यात आलेली आ े. तथाप्रप बँकेने 
प्रवम्या्या पशैातनन अथवा गारपी्ी्या अनदुानातनु कोित्या ी शतेकऱ्याींच े
काा वसलु केले ना ी. 
(२)  ोय. 
(३) सेंट्रल बँक ऑफ इींडिया, शाखा विकी, ता.राळेगाव या बँकेने प्रवम्या्या 
पशैातनन अथवा गारपी्ी्या अनदुानातनु कोित्या ी शतेकऱ्याींचे काा वसलु 
केले ना ी. 
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

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

राज्यात अनतररक्त साखरेच्या उत्पादनात िाढ झाल्याबाबत  
  

(४९) * ४२६७३ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील मराठवािा, प्रवदभा, खानदेशास  इतर भागात चाींगला पाऊस 
झाल्याने साखरे्या उत्पादनात वाढ झाली असनन राज्यात अितररक्त साखर 
साठा असल्याने राज्य कृ्ीमलु्य आयोगाने शाेारी देशाींना उधारीवर साखर 
प्रवकण्याचे धोरि आखल्याची बाब हदनाींक ८ मे, २०१८ रोाी वा त्यासमुारास 
िनदशानास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, ऊस उत्पादक शतेकऱ् याींना उत्पादन खचा अगधक ५० ्क्के 
नफा देण्यासाठी व साखरेचे दर सधुारण्यासाठी राज्य शासनाकिनन कें द्र 
शासनाकि ेपाठपरुावा करण्यात आला आ े काय, त्याचे स्वरुप काय आ े, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन काय कायावा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारिे काय आ ेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) ना ी. 
(२) ऊस उत्पादन खचाात ५०% नफा लमळवनन  मी भाव घोप्र्त करिे व 
साखरेचे दर िनजश्चत करिे या बाबी कें द्र शासना्या अखत्यारीतील आ ेत. 
त्यानसुार ऊस उत्पादक शतेकऱ्याींना ऊसाचा रास्त व ककफायतशीर दर 
देण्याचा िनिाय कें द्र शासनाकिनन घेण्यात येतो. साखरेच ेभाव जस्थर  
ठेवण्याबाबत कें द्र शासनाने हदनाींक ०७/०६/२०१८ रोाी ाीवनावश्यक वस्त ु
अगधिनयम, १९५५ अनसुार साखर प्रितककलो रुपये २९/- पेक्षा कमी दराने 
प्रवक्री न करण्याचे आदेश िनगालमत केलेले आ ेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रिपनवा सवा प्रकक्रया म ाराषट्र प्रवधानमींिळ सगचवालया्या सींगिक यींत्रिेवर करण्यात आली आ े. 

मुद्रि: शासकीय मुद्रिालय, नागपनर. 


