
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

गरुुिार, ददनाांि २२ नोव्हेंबर, २०१८ / अग्रहायण १, १९४० (शिे) 
  
(१) आददिासी वििास मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) उद्योग, खतनिमम मांत्री 
(३) ऊर्ाम, निीन ि निीिरणीय ऊर्ाम,  

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६७ 
------------------------------------- 

  
नागपूर विभागािील िसतिगहृािील ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

  

(१) * ४४१११ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यात विशषेत: नागपरू विभागातील सामाजिक न्याय विभागाच्या 
िास्त क्षमतचे्या िसततगहृाचा भार साींभाळण्याकरीता जिल्हा सहाय्यक 
आयकु्त कायाालयाींतगात ६ गहृ प्रमखुाची पदे मींिूर असनू सधु्दा सिा पदे 
ररक्त असल्याचे ददनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास तनदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िसततगहृातील गहृ प्रमखुाचे ररक्त पद भरण्यासाठी 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.रार्िुमार बडोले : (१) नागपरू विभागातील सामाजिक न्याय विभागाच्या 
िास्त क्षमतचे्या िसततगहृाींकरीता गहृप्रमखुाींच्या मींिरू ६ पदाींपकैी २ पदे 
भरण्यात आलेली असनू उिाररत ररक्त पदाींचा अततररक्त कायाभार अन्य 
अधिकाऱयाींकड ेसोपविण्यात आलेला आहे.  
(२) सामाजिक न्याय ि विशषे सहाय्य विभागातील गहृप्रमखु, ग्-ब सींिगाात 
एकूण ३८ पदे मींिूर असनू, त्यापकैी सरळसेिा ि पदोन्नतीने प्रत्येकी १९ पदे 
येतात. 
 मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या आदेशानसुार सामान्य प्रशासन 
विभागाने ददनाींक २९/१२/२०१७ च्या पररपत्रकान्िये पदोन्नती कोट्यातील 
फक्त खलु्या प्रिगाातील पदे भरण्यास मान्यता ददलेली आहे. त्यानषुींगाने 
गहृप्रमखु सींिगाातील पदोन्नती कोट्यातील ८ पदे शासन आदेश, ददनाींक 
२३/१०/२०१८ अन्िये भरण्यात आलेली असनू, त्यापकैी २ उमेदिाराींना नागपरू 
विभागातील पदाींिर पदस्थापना देण्यात आलेली आहे. गहृप्रमखु सींिगाातील 
सरळसेिा कोट्यातील ररक्त असलेली सिा १९ पदे भरण्यास मान्यता देण्याचा 
प्रस्ताि सामान्य प्रशासन विभागास सादर करण्यात आलेला आहे. सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या मान्यतनेींतर सदर पदाींचे मागणीपत्र महाराषर लोकसेिा 
आयोगास पाठविण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

मराठा समार्ास आरक्षण देण्याबाबि 
  

(२) * ४३९९९ श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िर्ाहि ममर्ाम, 
श्री.र्नादमन चाांदरूिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खमलफे, श्री.अशोि ऊफम  भाई र्गिाप, 
श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हेमांि टिल,े 
श्री.र्गन्नाथ मशांदे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अतनल 
भोसल,े श्री.रामराि िडिुि,े श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल 
सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विर्य ऊफम  भाई धगरिर : िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि ४१२३२ ला ददनाांि १० र्ुल,ै २०१८ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि 
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मराठा समािाच्या आरक्षणाबाबत गेल्या अनेक िषाापासनू प्रलींबबत 
असलेल्या प्रश्नािर सकारात्मक तनणाय व्हािा यासाठी माहे िुल-ैऑगस््, 
२०१८ या मदहन्याींमध्ये दहींगोलीसह राज्याच्या विविि भागात मराठा 
समािामाफा त आींदोलने करण्यात आली असता सदर आींदोलनास दहींसक 
िळण लागल,े त्यािेळी पोसलसाींनी काही दठकाणी आींदोलकाींिर गोळीबार केला, 
राज्यातील विविि भागात या मागणीच्या पतूातसेाठी अनेकाींनी आत्महत्या 
केल्या ि ददनाींक ९ ऑगस् ्, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास राज्यात बींद 
पकुारण्यात येऊन शासनाच े लक्ष िेिल े तसेच अनेक तनषपाप आींदोलकाींिर 
पोसलसाींनी गनु्हे दाखल केले असनू पोसलसाींच्या या कृत्याविरोिात 
लोकप्रतततनिी ि सिा पक्षाींच े पदाधिकारी याींच्या सशष्मींडळाने पोलीस 
अिीक्षकाींची भे् घेऊन गनु्हे मागे घेण्याची मागणी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्याच्या मखु्यमींत्रयाींनी माहे नोव्हेंबर, २०१८ अखेर सिा 
ििैातनक कायािाही पणूा करुन मराठा समािाला आरक्षण देण्याबाबतचा 
तनणाय घेण्यात येईल अशा प्रकारचे िाहीर आश्िासन ददले आहे, या 
समािाच्या विकासासाठी त्याींना आरक्षण देणे गरिेच े असल्याने त्याकरीता 
राज्य मागास प्रिगा आयोगाने राज्यभरातील तब्बल ४५ हिार मराठा कु्ुींबाच े
सिेक्षण केले असनू आयोग ददनाींक १५ नोव्हेंबर, २०१८ पयतं अींततम अहिाल 
सादर करेल अशी मादहती शासनाने मा.उच्च न्यायालयात ददली, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, मराठा आरक्षण आींदोलनात मरण पािलेल्या ३६ िणाींच्या 
कु्ुींबब ींयाना शासनाने कोणतीही मदत केली नसणे, तसेच या आींदोलनातील 
सहभागी झालेल्या कायाकत्यांिरील गनु्हे मागे घेण्याच े आश्िासन 
मा.मखु्यमींत्री याींनी एका सिापक्षीय बठैकीत ददले असनू आश्िासनानसुार 
एकाही कायाकत्याािरील गनु्हा मागे घेण्यात आलेला नसल्याने मराठा 
समािातील कायाकत्यांमध्ये असींतोषाची भािना तनमााण झाली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार कोणती कायािाही करण्यात आली िा येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.रार्िुमार बडोले : (१) होय. 
मराठा समािाच्या आरक्षणाबाबत िुल-ैऑगस््, २०१८ दरम्यान 

झालेल्या आींदोलनािेळी ज्या दठकाणी आींदोलनास दहींसक िळण लागले 
त्यादठकाणी कायदा ि सवु्यिस्था अबाधित राखण्यासाठी पोसलसाींकडून 
कायदेशीर कायािाही करण्यात आली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 

मराठा आरक्षणासींदभाात राज्य मागासिगा आयोगाने राज्यभरातील 
समुारे ४३६२९ मराठा कु्ूींबाचे सिेक्षण केले आहे. 
(३) मराठा आींदोलनात मरण पािलेल्या आींदोलकाींच्या कु्ुींबबयाींना 
मदतीबाबतची कायािाही करण्यात येत आहे. मराठा आींदोलनातील 
आींदोलकाींिरील गनु्हे मागे घेण्याबाबत शासन तनणाय दद.२६/१०/२०१८ अन्िये 
तनगासमत केलेल्या आदेशास अनसुरून अपर पोलीस महासींचालक (का. ि स.ु) 
याींच्या अध्यक्षतखेाली गठीत ससमतीकडून पढुील कायािाही करण्यात येत 
आहे. 
(४) मराठा समािाचे आरक्षण आींदोलन सींबींिी तनषपाप आींदोलकाींिर 
पोसलसाींनी दाखल केलेले गनु्हे मागे घेणेबाबत लोकप्रतततनिीींनी ददलले्या 
तनिेदनािरून चौकशी करण्यात आली आहे. आींदोलनामध्ये तनषपाप 
आींदोलकाींिर गनु्हे दाखल असल्याबाबत ददसनू आले नाही. दाखल गनु््यातील  
आरोपीविरुध्द सहभागाचा परुािा असल्यामळेु अ्क करण्यात आली आहे. 
ज्या आरोपीविरुध्द परुािा आढळून आला नाही त्याींना गनु््यात अ्क 
करण्यात आलेली नाही. मराठा आींदोलनातील आींदोलकाींिरील गनु्हे मागे 
घेण्याबाबत शासन तनणाय दद. २६/१०/२०१८ अन्िये कायािाही करण्यात येत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

रै्िापूर अणुऊर्ाम प्रिल्प (जर्.रत्नाधगरी) िायमस्त्िरुपी 
बांद िरण्याबाबि 

  

(३) * ४४५७१ आकिम .अनांि गाडगीळ : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४३०३६ ला 
ददनाांि १७ र्ुल,ै २०१८ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि सन्माननीय ऊर्ाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोकणातील पयाािरणाला मोठा िोका तनमााण करणाऱ या रत्नाधगरी 
जिल््यातील िैतापरू अणुऊिाा प्रकल्प कायमचा ह्िण्याची मागणी स्थातनक 
िनतकेडून करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िैतापरू अणुऊिाा प्रकल्पाला कोकणातील िनतचेा विरोि 
लक्षात घेता सदरहू प्रकल्प सरुु करण्याबाबत शासनाची भसुमका काय आहे ि 
त्यानसुार शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) सदर प्रकल्पाच्या विरोिात िेळोिेळी आींदोलने 
झाली आहेत. 
(२) सदरचा प्रकल्प कें द्र शासनाच्या अणुऊिाा विभागाच्या अखत्यारीतील 
न्यजुक्लयर पॉिर कॉपोरेशन ऑफ इींडडयामाफा त उभारण्यात येत आहे. या 
प्रकल्पास राज्य शासनाची परूक/सहाय्यकारी भसूमका असनू प्रकल्पाकरीता 
भसूींपादनाचे काम पणूा झाले आहे.  
(३) ि (४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
राज्याि आश्रमशाळा चालविण्याि येणाऱ् या सांस्त्थाांच्या  

इमारिीच ेभाड ेपूिीप्रमाणे सुरु ठेिण्याबाबि 
  

(४) * ४५२०३ डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफम  भाई र्गिाप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्त्नबान ू खमलफे, डॉ.िर्ाहि 
ममर्ाम, श्री.विक्रम िाळे, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.रामदास 
आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात आश्रमशाळा चालविण्यात येणाऱ या सींस्थाींच्या इमारतीींना 
सािाितनक बाींिकाम विभागाने ठरिनू ददलले्या रकमेची ७५ ्क्के भाड े
पिूीप्रमाणे सरुु करण्याची मागणी येथील व्यिस्थापनाने सींबींधित विभागाकड े
केली असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, चींद्रपरू जिल््यात रािुरा, गोंडवपपरी, चींद्रपरू, कोरपना, 
गडचाींदरू, सस ींदेिाही, मलू ि जििती या तालकु्यातील आददिासी प्रकल्प 
कायाालयाींतगात एकूण १९ िसततगहेृ सरुू असनू त्यापकैी १६ िसततगहेृ 
भाड्याच्या इमारतीत सरुू असल्याने अपऱू या िागे अभािी मलुाची गरैसोय 
होत असल्याच े ददनाींक १० सप् े्ंबर, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास तनदशानास 
आले असनू सदर िसततगहृाना स्ितःच्या इमारती करीता िागा उपलब्ि ि 
तनिीची तरतदू करण्यात येणार आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) आददिासी विकास विभागातील स्ियींसेिी सींस्थाींमाफा त 
चालविण्यात येणाऱया अनदुातनत आश्रमशाळाींना सािाितनक बाींिकाम 
विभागाने ठरिनू ददलेल्या रकमेच्या ७५ ्क्के इतके इमारत भाड े अदा 
करण्यात येत.े 
(२) ि (३) चींद्रपरू जिल््यात आददिासी शासकीय मलुा-मलुीींची एकूण २९ 
िसततगहेृ कायारत असनू त्यापकैी १९ िसततगहेृ चींद्रपरू प्रकल्प कायाालयाींतगात 
कायारत आहेत. सदर १९ िसततगहृाींपकैी ७ िसततगहेृ शासकीय इमारतीत 
कायारत आहेत आणण १२ िसततगहेृ भाड्याच्या इमारतीत कायारत आहेत.  
 उपरोक्त १२ िसततगहृाींपकैी रािूरा येथील मलुीींच े िसततगहृ ि 
गडचाींदरू येथील मलुा-मलुीींचे िसततगहृ अशा एकूण ३ िसततगहृाींच्या 
इमारतीींचे बाींिकाम पणूा झाले असनू हस्ताींतरणाची कायािाही सरुु आहे. तसेच 
ससींदेिाही येथील मलुा-मलुीींचे िसततगहृ या दोन्ही िसततगहृाींचे बाींिकाम पढुील 
दोन मदहन्यात पणूा होण्याची शक्यता आहे. तर २ िसततगहृाींकरीता िमीन 
प्राप्त असनू दोन् ही िसततगहृाींची इमारत बाींिकामाची अींदािपत्रके प्रशासकीय 
मान्यतसेाठी शासनास प्राप्त झाली असनू त्यािर पढुील कायािाही सरुु आहे. 
एकूण ४ िसततगहृाींना िमीन अप्राप्त असनू िमीन प्राप्त करण्याची कायािाही 
सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
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राज्यािील र्ाि पडिाळणी सममत्याांची 
 अध्यक्ष पदे ररक्ि असल्याबाबि 

  

(५) * ४४१४५ श्री.विर्य ऊफम  भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्रीमिी 
जस्त्मिा िाघ, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.अतनल परब, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.हेमांि टिल,े अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विलास पोिनीस, श्री.ख्िार्ा बेग, 
श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.सतिश चव्हाण, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.र्गन्नाथ मशांदे, श्री.रामराि िडिुि,े 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.अतनल भोसल े: सन्माननीय सामाजर्ि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िातीच्या दाखल्याची पडताळणी करणाऱया राज्यातील ३६ पकैी तब्बल १८ 
जिल्हास्तरीय ससमत्याींच े अध्यक्षपद ि सदस्य सधचि पदही ररक्त 
असल्यामळेु पडताळणीची प्रक्रिया थाींबविण्यात आली असनू त्याचा त्रास 
विद्याथी, नोकरदार आणण लोकप्रतततनिीना होत आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सन २०१६ मध्ये औरींगाबाद खींडपीठात दाखल झालले्या 
याधचकेिरील सनुािणीनींतर ररक्त असलेली १९० पदे तात्काळ भरािीत असे 
आदेशही देण्यात आलेले असताना आिसमतीस त्याींची शासनाकडून 
अींमलबिािणी झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उच्च सशक्षण ि शासकीय नोकरीसाठी िात प्रमाणपत्र सक्तीच े
असनू त्याची पडताळणी आिश्यक असत,े राज्याच्या सेिा हमी कायद्यानसुार 
तीन मदहन्याच्या आत िात पडताळणी करणे बींिनकारक असल्याने राज्यात 
स्थापन करण्यात आलेल्या िात पडताळणी ससमत्याींच्या िेळकाढू िोरणामळेु 
अनेक विद्यार्थयांचे तसेच बेरोिगाराींच े नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील िात पडताळणी ससमतीिरील सिा ररक्त पदे भरून 
िात पडताळणी ससमतीची प्रक्रिया सलुभ करण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.रार्िुमार बडोले : (१), (२), (३) ि (४) हे खरे नाही. 
 राज्यातील ३६ जिल्हा िात प्रमाणपत्र पडताळणी ससमत्याींपकैी १८ 
ससमत्याींच्या अध्यक्ष पदािर तनयसमत अधिकारी कायारत आहेत.  
 सदस्य सधचिाींच्या ३३ पदाींिर तनयसमत अधिकारी कायारत असनू   
३ पदे ररक्त आहेत.  
 सदस्याींची २९ पदे भरली असनू ७ पदे ररक्त आहेत. तर ग् क 
सींिगाातील पदािर समािकल्याण आयकु्तालयाने तनयसमत कमाचारी उपलब्ि 
करुन ददले असनू बा्ी या सींस्थेमाफा त ससमत्याींना बा्यस्त्रोताद्िारे 
अततररक्त कमाचारी उपलब्ि करुन देण्यात आले आहेत. 
 अध्यक्षाींच्या ररक्त पदािर पदोन्नतीने अधिकाऱयाींची तनयकु्ती 
करण्याची कायािाही महसलू ि िन विभागामाफा त करण्यात येत.े तसेच, 
अध्यक्षाींची उिाररत ररक्त पदे भरण्याच्या अनषुींगाने सामान्य प्रशासन 
विभागामाफा त अध्यक्षाींच्या पदाींच्या समकक्ष पदािरील अधिकाऱयाींकडून 
इच्छुकता मागविण्यात आलेली आहे. त्याद्िारे अधिकारी उपलब्ि झाल्यानींतर 
सदर पदाींिर प्रािान्याने अधिकाऱयाींची तनयकु्ती करण्यात येईल.  
 ससमत्याींच्या सदस्याींच्या ७ ररक्त पदाींिर पदोन्नतीने अधिकाऱ याींची 
तनयकु्ती करण्याची कायािाही सरुु आहे.   
 सदस्य सधचिाींची तथा सहायक आयकु्त समािकल्याण सींिगााची 
ररक्त पदे सरळसेिेने भरण्याच्या अनषुींगाने महाराषर लोकसेिा आयोगास 
मागणीपत्र पाठविण्यात आले असनू त्याींच्याकडून उमेदिाराींची सशफारस प्राप्त 
झाल्यानींतर सदस्य सधचिाींच्या पदािर प्रािान्याने अधिकाऱ याींची तनयकु्ती 
करण्यात येईल. 
 सद्य:जस्थतीत अध्यक्षाच्या ररक्त असलले्या पदाींचा अततररक्त 
कायाभार अन्य अधिकाऱयाींकड ेसोपविण्यात आला असनू ससमत्याींचे कामकाि 
सरुळीत सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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सेिां डरी स्त्िूल्स एम्प्लॉईर् िो-ऑप. के्रडडट सोसायटी मल.,मुांबई मधील 
गैरव्यिहार, अतनयममििा ि बेिायदेशीर भरिीच्या चौिशीबाबि 

  

(६) * ४४०१५ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सकेीं डरी स्कूल्स एम्प्लॉईि को-ऑप. िेडड् सोसाय्ी सलसम्ेड, मुींबई 
मिील गरैव्यिहार, अतनयसमतता ि बेकायदेशीर भरती याबाबत सींस्थचेे 
सींचालक सिाश्री सभुाष मोरे, िासल ींदर सरोदे आणण सींिय पा्ील याींनी 
सहकार आयकु्ताींकड े तनयम ८३ ि ८८ अन्िये चौकशीची ि कारिाईची 
मागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर चौकशी ि कारिाईची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, मा.सहकार मींत्रयाींच्या आदेशानींतरही बेकायदेशीर भरती सरुु 
असल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबतची िबाबदारी तनजश्चत करुन सींचालकाींिर तनयम ८३ 
ि ८८ अन्िये कठोर कारिाई करण्याबाबत शासनाने विचार केला आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२) ि (३) सदर पतसींस्थेमिील गरैव्यिहार, अतनयसमतता आणण बेकायदेशीर 
भरती इ. बाबत सींस्थेच्या सींचालकाींनी केलेल्या तिारीच्या अनषुींगाने महाराषर 
सहकारी सींस्था अधितनयम, १९६० चे कलम ८१ अन्िये चाचणी लखेापररक्षण 
करणेसाठी श्री.आर.एस. सशके, सहतनबींिक, सहकारी सींस्था (लखेापररक्षण) 
याींची ददनाींक २०/१०/२०१८ रोिीच्या आदेशान्िये तनयकु्ती करण्यात आली 
आहे. यासशिाय मा.आ.श्री.कवपल पा्ील याींनी सींस्थबेाबत दाखल केलले्या 
तिार अिाातील मदु्दयाींच्या अनषुींगाने सखोल मदु्देतनहाय चौकशी करुन 
अहिाल सादर करणेबाबत विभागीय सहतनबींिक, सहकारी सींस्था, मुींबई याींना 
ददनाींक २३/१०/२०१८ रोिीच्या पत्रान्िये कळविण्यात आले आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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ग्रामोद्िार विद्याप्रसारि मशक्षण सांस्त्था, उखळी (िा.दहांगणा, 
जर्.नागपूर) सांस्त्थेची मान्यिा रद्द िरणेबाबि 

  

(७) * ४४७८८ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ग्रामोद्िार विद्याप्रसारक सशक्षण सींस्था, उखळी (ता.दहींगणा, जि.नागपरू) 
या सींस्थचे ेसधचि, श्रीकृषण मत ेयाींनी आपल्या मलुाचे िन्म तारखेच ेखो्े 
प्रमाणपत्र तयार करून आददिासी आश्रमशाळेत तो अपात्र असतानाही त्याींची 
आश्रमशाळेत सलवपक पदािर तनयकु्ती केली तसेच या सींस्थेने बोगस 
विद्याथी दाखिनू शासनाच ेअनदुान घेतले आहे, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्यास, या सींस्थेच्या सधचिानी शाळेत विद्याथी नसतानाही बोगस 
विद्याथी दाखिनू शासनाची ४४ लाख ९९ हिार ६१३ रूपयाींची फसिणूक 
केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने सींस्थाचालकािर गनु्हा दाखल करून 
फसिणूक केलेली रक्कम िसलू करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, सींस्थेची मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे काय तसेच 
सींस्थेच्या सधचिाींच्या मलुािर गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय, हे खरे आहे.  
 सदर प्रकरणी ॲन््ी करप्शन ब्यरुो, नागपरू याींनी चौकशी केली 
असनू त्यामध्ये तर्थय आढळून आले आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
 सदर प्रकरणी ॲन््ी करप्शन ब्यरुो, नागपरू याींनी चौकशी केली 
असनू त्यामध्ये तर्थय असल्याचे आढळून आले आहे.  
(३) पोलीस तनरीक्षक, ॲन््ी करप्शन ब्यरुो, नागपरू याींनी ददनाींक 
२६/०६/२०१८ रोिी प्रस्ततु प्रकरणी पोलीस स््ेशन दहींगणा, नागपरू येथ े
अपराि ि. १२५/२०१८ कलम १३(१)(क)(ड) सहकलम १३ (२) लाचलचूपत 
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प्रततबींिक कायदा तसेच कलम ४२०, ४६८, ४७१, ३४ भा.दीं.वि. अन्िये गनु्हा 
दाखल केला आहे.  
(४) सींस्थेचे सधचि श्री.श्रीकृषण मत े याींचा मलुगा श्री.मकेुश मत,े कतनषठ 
सलवपक याींच्यािर पोलीस तनरीक्षक, ॲन््ी करप्शन ब्यरुो, नागपरू याींनी 
ददनाींक २६/०६/२०१८ रोिी पोलीस स््ेशन दहींगणा, नागपरू येथ ेगनु्हा दाखल 
केललेा आहे. 
 िरील सिा बाबी लक्षात घेऊन आश्रमशाळा सींदहता तनयम ि. २.१५ ि 
२.२२ नसुार या आश्रमशाळेची मान्यता रद्द करण्याबाबत कायािाही करण्यात 
येईल.  
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

राज्यािील िूर ि हरभरा खरेदीची रक्िम  
शिेिऱ् याांना अदा िरण्याबाबि 

(८) * ४४०१३ श्री.प्रिाश गर्मभये, श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, श्री.हररमस ांग राठोड, 
श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.र्गन्नाथ मशांदे : िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि ४२२९२ ला ददनाांि १० र्ुल,ै २०१८ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि 
सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शतेकऱ याींनी वपकविलेल्या तरू ि हरभरा उत्पादनाला क्रकमान 
आिारभतू क्रकींमत समळािी या उद्देशाने शासनाच्याितीने हमीभाि कें द्रािर 
खरेदी केलेल्या तरू ि हरभराच्या हमीभािाची तब्बल १६३ को्ी रुपये रक्कम 
शतेकऱ याींना समळाली नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान 
तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यितमाळ जिल््यात तरू ि हरभरा या वपकाचे तब्बल तीस 
को्ीचे चुकारे शतेकऱयाींना ददले नसनु थक्रकत चकुारे शतेकऱ याींना किीपयतं 
िा्प करण्यात येणार आहेत, 
(३) असल्यास, शासनाच्याितीने तरू ि हरभऱ याचा शिे्चा दाणा खरेदी 
होईपयतं खरेदी कें दे्र सरुू राहणार असल्याचा दािा करण्यात आला मात्र 
राज्यात बरीच कें दे्र बींद झाल्याने शतेकऱ याींना तरू ि हरभरा बािारात कमी 
भािात विकािा लागल् यामळेु शतेकऱ याींचे अतोनात नकुसान झालेले आहे, हे ही 
खरे आहे काय,  
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(४) असल्यास, ऑनलाईन प्रक्रियेचा घोळ यामळेु जिल््यातील तरू ि हरभरा 
उत्पादक शतेकरी आधथाक सींक्ात सापडले असनू चार त े पाच मदहने 
उल्ूनही तरू ि हरभरा वपकाचे चकुारे न देण्याचे कारण काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, तसेच सींबींधित शतेकऱयाींना तरू ि हरभऱयाची थक्रकत रक्कम न देणाऱया 
शासकीय अधिकारी/कमाचारी तसेच नाफेडचे अधिकारी याींच्यािर काय कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२) यितमाळ जिल््यामध्ये तरू ि हरभरा खरेदीची अनिुमे रुपये ११७.६० 
को्ी ि रुपये २५ को्ी रक्कम शतेकऱयाींना वितरीत केलेली आहे. उिाररत 
तरूीचे रुपये २० लाख ि हरभऱयाचे रुपये ८ लाख देण्याची कायािाही सरुु आहे. 
(३) राज्यात हमीभािाने तरू खरेदीची अींततम तारीख ददनाींक २४/४/२०१८ पयतं 
होती. नोंदणी केलेल्या शतेकऱयाींची तरू ि हरभरा याींची खरेदी व्हािी यासाठी 
राज्य शासनाने कें द्र शासनास केलेल्या विनींतीच्या अनषुींगाने तरू खरेदीची 
मदुत ददनाींक १५/५/२०१८ पयतं िाढविण्यात आली होती. ज्या शतेकऱयाींनी 
NeML पो ा्लिर नोंदणी केली आहे, परींत ु त्याींची तरू खरेदी झालेली नाही, 
अशा शतेकऱयाींना अथासहाय्य समळण्याकरीता शासनाने ददनाींक १९/०६/२०१८ 
रोिीच्या शासन तनणायान्िये रुपये १०००/- प्रततजक्िी्ं ल अथासहाय्य 
देण्याबाबतचा तनणाय तनगासमत करण्यात आला आहे. 
 तसेच हरभरा खरेदीची अींततम ददनाींक २९/५/२०१८ पयतं होती, ती 
ददनाींक १३/६/२०१८ पयतं िाढविण्यात आली होती. ज्या शतेकऱयाींनी NeML 
पो ा्लिर नोंदणी केली आहे, परींत ुत्याींची हरभरा खरेदी झालेली नाही, अशा 
शतेकऱयाींना अथासहाय्य समळण्याकरीता शासनाने ददनाींक ०१/११/२०१८ 
रोिीच्या शासन तनणायान्िये रुपये १०००/- प्रततजक्िी्ं ल अथासहाय्य 
देण्याबाबतचा तनणाय तनगासमत करण्यात आला आहे. 
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(४) ि (५) हमीभािाने खरेदीसाठी नोंदणी केलेल्या NeML पो ा्लिरील ताींबत्रक 
बबघाडामळेु शतेकऱयाींकडून खरेदी केलेल्या शतेमालाच्या नोंदी करणे प्रलींबबत 
होत,े यासाठी कें द्र शासनाची मान्यता घेऊन प्रलींबबत शतेमालाच्या नोंदी 
करण्यात आल्या असनू, शतेकऱयाींना तनिी वितरीत करण्याची कायािाही सरुु 
आहे. 
(६) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

सूयममाळ आश्रमशाळेच्या (िा.मोखाडा, जर्.पालघर) इमारिीच े 
बाांधिाम तनिृष्ट्ट दर्ामच ेर्ाल्याबाबि 

  

(९) * ४५४०८ श्री.रवि ांद्र फाटि, अॅड.अतनल परब, श्री.बाळाराम पाटील, श्रीमिी 
विद्या चव्हाण : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) सयूामाळ आश्रमशाळेच्या (ता.मोखाडा, जि.पालघर) इमारतीचे बाींिकाम 
तनकृष् दिााचे झाल्याने सींपणूा इमारतीचे बाींिकाम पाडण्यात आल्याचे माहे 
िुल,ै २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सयूामाळ येथील निीनच बाींिलेल्या आश्रमशाळेची अत्यींत 
दरुिस्था होऊन पत्र े फु्ून त्यातनू पाणी गळणे, शाळेतील फरशीिर पाणी 
साचणे, खराब गाद्या, फा्लेल्या रींका, सभ ींतीही ओल्या असल्याने 
आश्रमशाळेतील विद्यार्थयानंा अत्यींत खराब अिस्थते रहािे लागत असनू 
सदरहु आश्रमशाळेचे बाींिकाम ठेकेदाराींने सन २०१३ मध्ये सरुु करुनही 
इमारतीचे काम पणूा झालेले नाही, तसेच सदरहु आश्रमशाळेच्या बाींिकामाचा 
खचा अींदािपत्रकापके्षा िादा झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आश्रमशाळेच्या इमारतीच े बाींिकाम पणूा न झाल्याने 
आददिासी मलुाींची हेळसाींड होत असल्याने लोकप्रतततनिीींनी ददनाींक २४ 
ऑगस््, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास मखु्य सधचि, महाराषर राज्य याींस 
तनिेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि सींबींधित दोषीींिर कारिाई करून तात्काळ बाींिकाम पणूा 
करण्याबाबत काय कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
 शासकीय आश्रमशाळा, सयूामाळ येथील शालेय इमारत ि िसततगहृाच े
बाींिकामाचे स्रक्चरल ऑडी् करण्यात आले असता त्यामध्ये शालेय 
इमारतीचे बाींिकाम चाींगल्या दिााचे झाल्याचे ददसनू आले ि िसततगहृाच े
बाींिकाम योग्य दिााच े नसल्याचे स्रक्चरल ऑडी्मध्ये ददसनू आले होत.े 
त्यामळेु सींबींधित कीं त्रा्दाराच्या स्िखचााने तनकृष् दिााचे असलेले िसततगहृाच े
बाींिकाम पाडून नव्याने बाींिकाम सरुू करण्यात आले. सद्य:जस्थतीत सदरील 
िसततगहृाचे पायाच ेकाम हे प्रगततपथािर असनू माहे डडसेंबर, २०१८ पयतं 
शालेय इमारतीचे बाींिकाम पणूा करुन देण्याच ेतनयोिन आहे. 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
 शालेय व्यिस्थापन ससमतीला समळालले्या रुपये ५.०० लक्ष तनिीतनू 
ि बाींिकाम व्यिस्थापन कक्षाकडुन सदर शाळेची दरुूस्ती करण्यात आली 
आहे. सयूामाळ भागात पािसाळयामळेु ०४ मदहने कामाची प्रगती राखता येत 
नाही. माहे डडसेंबर, २०१८ पयतं शालेय इमारतीचे बाींिकाम पणूा करण्याचे ि 
िसततगहृाचे बाींिकाम माचा, २०१९ पािेतो पणूा करण्याचे कीं त्रा्दाराने लखेी 
प्रततज्ञापत्राद्िारे मान्य केल ेआहे. प्रशासकीय मान्यता समळाल्याची दरसचूी ि 
ताींबत्रक मान्यता समळाल्याची दरसचूीमध्ये होणारी िाढ, भाििाढ, बाींिकाम 
करण्याची िागा तीव्र उताराची असल्याने कामाचे खोदकाम िास्त करािे 
लागल,े तसेच सींरचना मिील स््ीलची िाढ झाल्याने ि स्िीकृत तनविदा 
७.४० ्क्के अधिक दराची असल्याने कामाचा खचा मळू अींदािपत्रकापेक्षा 
िास्त झाला. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
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(४) तनकृष् बाींिकामाबाबत सींबींधित आधिकारी/कमाचारी याींच्याविरुध्द 
विभागीय चौकशी सरुू करून F.I.R. नोंद करणे तसेच सींबींधित ठेकेदार 
याींच्याविरुध्द F.I.R. नोंद करून काळया यादीत ्ाकण्याची कायािाही 
करण्याबाबत विभागामाफा त सािाितनक बाींिकाम विभागास कळविण्यात आले 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  
दहेगाांि (जर्.िधाम) येथील शिेीपांपाना ि घरगिुी विद्युि उपिरणाांना 

योग्यररत्या िीर् पुरिठा िरण्याबाबि 
  

(१०) * ४४३८३ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहेगाींि (जि.ििाा) येथील शतेकऱ याींच्या शतेी पींपाना ि घरगतुी विद्यतु 
उपकरणाींना योग्यररत्या िीि परुिठा केळझर िीि वितरण कीं पनी 
कायाालयाकडून होत नसल्यामळेु दहेगाींि येथील नागरीकाींनी ि शतेकऱ याींनी 
िीि वितरण कीं पनी कायाालयािर ददनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी िा 
त्यासमुारास िडक मोचाा काढल् याच ेतनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, केळझर येथील िीि भरणा कें द्रातील िीि देयक भरण्यासाठी 
गेलेल्या ग्राहकाींना देण्यात आलेल्या विद्यतु देयकामिील मळू रक्कम ि 
देयक भरणा कें द्राच्या सींगणकािर दशाविलेली रक्कम यात तफाित असल्याने 
देयक सींगणक जस्िकारायला अडचण तनमााण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले तसेच योग्य विद्यतु परुिठा होण्याच्यादृष्ीने कोणती 
उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) महावितरण कीं पनीमाफा त निीन कें द्रीय िीि देयक प्रणाली ददनाींक 
०१/०८/२०१८ पासनू कायााजन्ित करण्यात आली आहे. या सींगणीकृत प्रणालीत 
तनमााण झालेल्या दोष तनिारणासाठी ददनाींक ०८/०९/२०१८ त े ददनाींक 
११/०९/२०१८ दरम्यान दरुुस्ती करण्याचे काम हाती घेण्यात आले होत.े 
त्यामळेु सदर कालाििीत केळझर येथील बलुढाणा अबान को-ऑपरे्ीव्ह बँक 
येथे सधु्दा ऑनलाईन विद्यतु देयक जस्िकारण्याच्या कामात काही अडचणी 
तनमााण झाल्या होत्या. 
(३) महावितरणामाफा त तपासणी करण्यात आली असनू महावितरणच्या 
ऑनलाईन सींगणकीय प्रणाली दरुुस्तीचे काम पणूा होताच बलुढाणा अबान  
को-ऑप बँक येथे िीि ग्राहकाींच्या देयकाींची योग्य रक्कम जस्िकारणे सरुु 
झाले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

पुसद िालुक्याि (जर्.यििमाळ) मुलीांच ेि मुलाांच े 
िसतिगहृ बाांधण्याबाबि 

  

(११) * ४४२५५ डॉ.िर्ाहि ममर्ाम, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्त्नबान ूखमलफे, डॉ.सधुीर िाांबे, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाड,े 
प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३८८६२ ला ददनाांि ५ माचम, २०१८ रोर्ी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पसुद तालकु्यात (जि.यितमाळ) येथे गेल्या ३० िषापंासनू मलुीींचे ि १५ 
िषापंासनू मलुाींचे िसततगहृ हे खािगी इमारतीत भाड े तत्िािर सरुू 
असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या पदहल्या सप्ताहात तनदशानास 
आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पसुद येथे उपलब्ि असलेल्या िागी प्रस्ताि मागिनू 
िसततगहृासाठी ि इींग्रिी माध्यम आश्रमशाळेकरीता अत्यािश्यक असलेली 
िागा देण्याची मागणी जिल्हाधिकारी, यितमाळ याींना तनिेदन देऊन 
नागररकाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात सामाजिक न्याय ि विशषे सहाय्य विभागाींतगात 
चालविल्या िाणाऱ या शासकीय िसततगहृापकैी ५० ्क्के िसततगहृ भाड्याच्या 
इमारतीत सरुू असनू सदर िसततगहृाकरीता इमारत भाड्यापो्ी लाखो रूपये 
खचा केले िात असल्याने शासन िसततगहृाकरीता स्ितःच्या इमारती 
उभारणार आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार पसुद तालकु्यात येथे मलुीींचे ि मलुाींच े
िसततगहृ तसेच इींग्रिी माध्यम आश्रमशाळा बाींिण्याबाबत कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) सामाजिक न्याय ि विशषे सहाय्य विभागाींतगात राज्यात एकूण ४३५ 
शासकीय िसततगहृ कायााजन्ित असनू त्यापकैी २३५ िसततगहेृ शासकीय 
इमारतीमध्ये सरुू आहे. उिारीत २०० िसततगहेृ भाड ेतत्िािरील इमारतीमध्ये 
कायारत आहेत. त्यापकैी १०४ िसततगहृाींकरीता िागा उपलब्ि झाली असनू 
त्यापकैी ३६ िसततगहृाींच े बाींिकाम प्रगतीपथािर आहे. उिारीत ९६ 
िसततगहृाींकरीता िागा उपलब्ि करून घेणेबाबत कायािाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही.  
(५) प्रश्न उद् भित नाही.  
 

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



18 

राज्याच ेऔद्योधगि धोरण र्ाहीर िरण्याबाबि 
  

(१२) * ४४०५५ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिल,े श्री.धनांर्य मुांड,े श्रीमिी 
विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अतनिेि िटिरे, 
श्री.सिरे् ऊफम  बांटी पाटील : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या उद्योग िाढीकरीता रोिगार तनसमातीसाठी औद्योधगक िोरण 
िाहीर केले िात असनू त्या औद्योधगक िोरणाचा कालाििी ददनाींक      
३१ माचा, २०१८ रोिी सींपषु्ात आला असतानाही सहा मदहने िोरणास 
मदुतिाढ देण्यात आली तसेच औद्योधगक िोरणािर विचारमींथन सरुु 
असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्याचे पढुील औद्योधगक िोरण क्रकती कालाििीमध्ये िाहीर 
होणार आहे ि त्याची रुपरेषा कशा स्िरुपाची आहे तसेच राज्याच्या 
औद्योधगक प्रगतीकरीता कोणत्या बाबीिर भर देण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तद्नषुींगाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१) औद्योधगक िोरण-२०१३ ला शासन तनणाय ि. 
मऔिो-२०१७/प्र.ि.२२९/उद्योग-२, ददनाींक १४/०२/०१८ अन्िये ददनाींक 
३०/०९/२०१८ पयतं अथिा निीन िोरण अजस्तत्िात येईपयतं मदुतिाढ 
घेण्यात आली आहे. तसेच निीन औद्योधगक िोरण-२०१८ तयार करण्याच्या 
अनषुींगाने कायािाही सरुु आहे.  
(२) निीन औद्योधगक िोरण-२०१८ च्या बाबी सींदभाात मे.ई ॲण्ड िाय या 
सल्लागार सींस्थेची नेमणूक शासनाच्या मान्यतनेे करण्यात आली आहे तसेच 
निीन िोरण तयार करण्याकरीता राज्यातील सिा महसलूी विभागतनहाय 
पातळीिर औद्योधगक सींघ्ना याींच्या समिेत मा.मींत्री (उद्योग) याींच्या 
अध्यक्षतखेाली चचाासत्र आयोजित करण्यात आल े होत.े तसेच विविि 
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औद्योधगक सींघ्ना याींचकेडून प्राप्त झालेल्या तनिेदनाची छाननी करण्यात 
येत असनू देशातील औद्योधगक गुींतिणूकीतील महाराषराचे अग्रस्थान कायम 
राखणे, उद्योगासाठी समतोल प्रादेसशक विकास सािणे, राज्यात गुींतिणूक 
िाढिनू, रोिगार तनसमाती करुन आधथाक आणण सामाजिक विकासास चालना 
देणे, सकू्ष्म, लघ ुि मध्यम क्षेत्राींचे प्रितान करणे इत्यादी बाबीींिर भर देण्याचा 
मानस असनू, निीन औद्योधगक िोरण-२०१८ हे लिकरात लिकर िाहीर 
करण्याच्यादृष्ीने यथोधचत कायािाही करण्यात येत आहे 
(३) ि (४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

राज्याि िमी दराि शिेीमालाची खरेदी िरणाऱ्या  
व्यापाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 

 
  

(१३) * ४४०३३ श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.र्गन्नाथ मशांदे, श्री.रामराि 
िडिुि,े श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.अतनल भोसल,े 
श्री.प्रिाश गर्मभये : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात शतेमालाची खरेदी शासनाने ठरिनू ददलेल्या आिारभतू 
क्रकींमतीपेक्षा कमी दरात करणाऱया व्यापाऱयाींना एक िषााची कैद ि ५० हिार 
रुपयाींचा दींड करण्याच्या तनणायाविरोिात राज्यातील व्यापाऱयाींनी िान्य खरेदी 
बींद आींदोलन सरुु केल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान 
तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तनणाय क्रकमान आिारभतू क्रकींमतीसाठी नाही तर 
हमीभाि लाग ूनसलेल्या वपकाींसाठी िाहीर करण्यात येत असलेल्या ििैातनक 
क्रकमान क्रकींमतीसाठी असल्याचे शासनाने घोवषत केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, या सिा शासनाच्या परस्परविरोिी ि सींददग्ि घोषणाींमळेु 
राज्यातील िान्य बािार पणूात: कोलमडल्याने या काळात शतेकऱयाींनी वििीस 
आणलेल्या मगुाची क्रकींमत हमीभािापेक्षा २५ ्क्क्याींनी बािारात कमी 
झाल्याने शतेकऱयाींचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार िान्य व्यापाऱयाींच्या या समस्येिर तोडगा 
काढण्यासाठी ि नकुसानग्रस्त शतेकऱयाींच्या मदतीसाठी कोणती उपाययोिना 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) ि (२) नाही. 
 राज्यातील कृषी उत्पन्न बािार ससमत्याींमध्ये हमीभाि लाग ू
नसलेल्या वपकाींसाठी िाहीर कराियाच्या ििैातनक क्रकमान क्रकींमतीपेक्षा कमी 
दरात खरेदी करणाऱया व्यापाऱयाींना १ िषााची कैद ि रुपये ५० हिार दींड 
करण्याचा तनणाय प्रस्तावित होता. तथावप, अद्यापपयतं तसा अध्यादेश क्रकीं िा 
शासन तनणाय तनगासमत करण्यात आलेला नाही. 
(३) नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

राज्यािील ग्रामीण भागाि राहणाऱ्या आददिासीांना  
शासनािडून खािटी िर्म ममळि नसल्याबाबि 

  

(१४) * ४५०६६ श्री.र्यांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्िात्रय सािांि, 
श्री.र्गन्नाथ मशांदे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या ग्रामीण भागात राहणाऱया दाररद्रयरेषखेालील आददिासीींची 
उपासमार होऊ नये म्हणून शासनाने सन १९७८ पासनू माहे िून त ेसप् े्ंबर 
या काळात शासनाच्या आददिासी विकास महामींडळामाफा त खाि्ी किा 
योिना सरुू करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या योिनेत दाररद्रयरेषखेालील आददिासी कु्ुींबाींना खाि्ी 
किा हे ३० ्क्के अनदुान रोख स्िरूपात ि ७० ्क्के किा ताींदळू, डाळ, तले, 
मीठ, मोहरी, हळद आदी िस्त ुस्िरूपात िा्प करण्यात येत असनू गेल्या 
चार िषांपासनू ठाणे जिल््यातील ७० हिार आददिासीींना खाि्ी किा िा्प 
करण्यात आलेले नसल्यामळेु त्याींच्यािर उपासमारीची िेळ आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील ४ िषांपासनू खाि्ी किा िा्प न होण्याची 
सिासािारण कारणे काय आहेत तसेच सींबींधित विभागाचे अधिकारी हे खाि्ी 
किा िा्प योिना बींद आहे की चाल ूआहे या सींभ्रमािस्थेत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार कोणती कारिाई करण्यात आली तसेच 
िेळेिर खाि्ी किा िा्प करण्यासाठी कोणती उपाययोिना केली ि 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत, 
  

श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय. 
(२), (३) ि (४) सदर योिनेत दाररद्रयरेषखेालील आददिासी कु्ुींबाींना खाि्ी 
किा हे ७० ्क्के किा ि ३० ्क्के अनदुान या स्िरुपात लाभ ददला िातो. 
सदर योिना सन २०१३-१४ पयतं सरुु होती. तथावप, सद्य:जस्थतीत खाि्ी 
किा िा्प योिना स्थधगत करण्यात आलेली आहे. सध्या कें द्र शासनाचा 
अन्न सरुक्षा कायदा अजस्तत्िात आल्याने दाररद्रयरेषखेालील प्रत्येक कु्ुींबाला 
अन्न, िान्य समळण्याची हमी समळालेली आहे.  
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

नागरी सहिारी बँि असोमसएशनने नॉलेर् हब  
उभारण्याचा तनणमय घेिल्याबाबि 

  

(१५) * ४४६२१ श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.विर्य ऊफम  भाई धगरिर, श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पणेु शहरातील कॉसमॉस बँकेिरील सायबर दरोड्याच्या पाश्िभमूीिर 
नागरी सहकारी बँक असोससएशनने नॉलेि हब उभारण्याचा तनणाय घेतला 
असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१८ च्या चौर्थया आठिड्यात तनदशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डबेबड काडा क्लोतन ींग, सायबर हल्ला, लेखापरीक्षणातील त्रु् ी 
अशा विविि अडचणीींची देिाणघेिाण आणण त्यािरील उपायाींची मादहती या 
हबच्या माध्यमातनू बँकाींना उपलब्ि होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) ि (२) होय. 
(३) ददनाींक ११/०८/२०१८ रोिीच्या कॉसमॉस बँकेिर झालेल्या सायबर 
हल्ल्याच्या अनषुींगाने अशा प्रकारचे हल्ले रोखण्यासाठी उपाययोिना 
करण्याकरीता ददनाींक २७/०९/२०१८ रोिी सायबर गनु्हे शाखा, मादहती आणण 
तींत्रज्ञान ि सहकार विभागाचे सींयकु्त विद्यमाने कायाशाळा आयोजित करुन 
बँकाींना आिश्यक ती मादहती परुविण्यात आली तसेच दक्षता घेण्याबाबत 
सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

राज्यािील मागासिगीय िसतिगहृाांच ेअनुदान  
पुन्हा सुरु िरण्याचा तनणमय घेिल्याबाबि 

  

(१६) * ४४१९६ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय विशषे सहाय्य मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गेल्या िषाभरापासनू मागासिगीय िसततगहृाींचे बींद असलेल्या 
अनदुान पनु्हा सरुु करण्याचा तनणाय माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान सामाजिक न्याय विभागाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू अनदुान केव्हापासनू देण्यात येणार आहे, तसेच 
राज्यातील क्रकती मागासिगीय िसततगहृाींना याचा लाभ समळणार आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) अींशत: खरे आहे 
(२) ि (३) राज्यात काही िसततगहेृ मान्यता नसतानादेखील चालविण्यात येत 
असल्याचे तनदशानास आल्याने या िसततगहृाींची तपासणी करण्याकरीता 
मा.राज्यमींत्री, सामाजिक न्याय याींचे अध्यक्षतखेाली ससमती गठीत करण्यात 
आली होती, त्यानसुार मूळ मान्यता नसलेल्या एकूण ८५० िसततगहृाींच्या 
सनुािण्या घेतल्या असनू सनुािणीमध्ये पात्र आढळलेल्या ७६१ िसततगहृाींच े
अनदुान वितरणाचे आदेश देण्यात आले आहेत. उिारीत िसततगहृाींच्याबाबत 
तनणाय घेण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही.  

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

महावििरण, महापारेषण आणण महातनमममिी िां पन्याांमधील िां त्राटी 
िामगार िुटपुांज्या िेिनािर िाम िरीि असल्याबाबि 

  
 

(१७) * ४४६६५ श्री.र्गन्नाथ मशांदे, श्री.धनांर्य मुांड,े अॅड.अतनल परब, 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटिर, श्री.विर्य ऊफम  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रमेश पाटील, 
श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
रार्ूरिर : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महावितरण, महापारेषण आणण महातनसमाती या कीं पन्याींमिील तब्बल १० 
हिार कीं त्रा्ी िीि कामगाराींना तु् पुींज्या िेतनािर काम करािे लागत 
असल्याचे नकुतचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर कीं त्रा्ी कामगाराींच्या क्रकमान मळू िेतनाची दर पाच 
िषाानी पनुराचना करणे बींिनकारक असताना गेल्या तीन िषाापासनू याकड े
सींबींधित कामगार मींत्रालयाने दलुाक्ष केल्यामळेु कामगाराींना २०१० मिील 
क्रकमान िेतनािरच काम करािे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कीं त्रा्ी कामगाराींच्या क्रकमान मळू िेतनाची पनुराचना न 
झाल्याने कीं त्रा्ी िीि कामगाराींना तु् पुींज्या िेतनािर काम करािे लागत आहे 
ही बाब ऊिाा मींत्रयाींनी माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान 
मा.मखु्यमींत्री महोदयाींना पत्र पाठिनू तनदशानास आणून देत कीं त्रा्ी 
कामगाराींच्या मळू िेतनाची पनुराचना करािी असे स्पष् करुन ही कामगार 
मींत्रालयाने कोणत्याही उपाययोिना केल्या नाही तसेच २०१५ मध्ये क्रकमान 
िेतनाची पनुराचना करणे आिश्यक होत,े त्यानसुार शासनाने कमाचारी 
प्रतततनिी, कीं पनी प्रतततनिी आणण शासकीय अधिकारी याींची क्रकमान िेतन 
सल्लागार ससमती नेमली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान शासनाने ड्राफ्् 
नो्ीक्रफकेशन काढून सचूना ि हरकती मागविल्या पण त्यािर कामगार 
मींत्रालयाने तनणाय घेतला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद्नसुार शासनस्तरािर कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
 महावितरण, महापारेषण आणण महातनसमाती या कीं पन्याींमिील कीं त्रा्ी 
तत्िािर काम करणाऱया कामगाराींना क्रकमान िेतन कायद्यानसुार िेतन अदा 
करण्यात येत.े 
(२) कामगाराींना सन २०१० मध्ये तनिााररत केल्यानसुार क्रकमान िेतन ि 
त्यािर िेळो-िेळी सिुारीत दराने विशषे भत्ता ि इतर भत्त ेददले िातात. 
(३) कामगार विभागाद्िारा क्रकमान िेतन आधितनयम, १९४८ अींतगात 
महाराषर राज्य क्रकमान िेतन सल्लागार मींडळाची पनुराचना ददनाींक        
१४ नोव्हेंबर, २०१८ रोिी करण्यात आली आहे. 
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(४) ददनाींक २८ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी मसदुा अधिसचूनेद्िारे सचूना ि 
हरकती मागविण्यात आल्या असनू अींततम अधिसचूनेचा प्रस्ताि कामगार 
विभागाच्या विचारािीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

सांर्य गाांधी तनराधार योर्नेच ेलाभाथी लाभापासून  
िांधचि असल्याबाबि 

  

(१८) * ४४९४७ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
३७६९० ला ददनाांि १२ माचम, २०१८ रोर्ी ददलले्या उत्िराच्या सांदभामि 
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जिल््यातील सींिय गाींिी तनरािार योिना, श्रािण बाळ 
योिना ि इींददरा गाींिी राषरीय अपींग तनितृ्तीिेतन योिनेंतगात प्रशासनाकड े
मागील दोन िषाापासनू ८०० अिा प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पदाधिकारी/अधिकारी याींच्या िादामळेु मागील दोन िषाापासनू 
यासींदभाातील बठैका झालले्या नाहीत तसेच काही लाभाथी ियोिधृ्द असल्याने 
बो्ाचे ठसे िळुत नसल्याने तनरािार योिनेंतगात खात्यािर रक्कमा िमा 
असनूही बॅंक लाभाथींना रक्कमा देत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नषुींगाने प्रशासनाकड े प्रलींबबत असलले्या अिाािर 
तनणाय घेण्याकरीता ि बो्ाच्या ठशाींच्या अडचणीिर पयााय काढुन लाभाथींना 
त्िररत रकमा देण्यासाठी कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) ि (२) हे अींशत: खरे आहे. 
 औरींगाबाद जिल््यातील औरींगाबाद शहर विभागातील विशषे सहाय्य 
योिनेचे अिा प्रलींबबत आहेत.  
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(३) औरींगाबाद शहर सींिय गाींिी तनरािार अनदुान योिना ससमतीची बठैक 
ददनाींक ३१/१०/२०१८ रोिी घेण्यात आली. सदर बठैकीत प्रलींबबत अिांपकैी 
२३२ अिा मींिूर तर ६०० अिा नामींिूर केले आहेत. प्रलींबबत अिा तनकाली 
काढण्याबाबत प्रािान्याने कायािाही सरुु आहे. 
 ज्या लाभार्थयांच्या बो्ाींचे ठसे िळुत नाही त्या लाभार्थयांना देखील 
अनदुानाचे िा्प करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, औरींगाबाद याींच्यास्तरािर 
बँकेला आिश्यक त्या सचूना देण्यात आल्या आहेत.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

परभणी जर्ल््यािील शिेिऱ्याांच्या थिीि अनुदानाबाबि 
  

(१९) * ४५०११ श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) परभणी जिल््यातील सन २०१७-१८ या आधथाक िषाातील क्रकमान 
आिारभतू क्रकींमत योिनेंतगात पो ा्लिर नोंदणी केलेल्या मात्र खरेदी करण्यात 
न आलेल्या १७ हिार पिूा हरभरा उत्पादक शतेकऱयाींना देण्यात येणारे 
अथासहाय्य वितरीत करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िरील शतेकऱयाींना अनदुान िा्प करण्याबाबत 
शासनस्तरािरून होत असलले्या ददरींगाईची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, क्रकती मदुतीत शतेकऱयाींना अनदुान िा्प करण्यात येणार 
आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार सींबींधिताींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सभुाष देशमखु : (१), (२) ि (३) हींगाम २०१७-२०१८ मध्ये हमीभािाने 
हरभरा खरेदीसाठी NeML पो ा्लिर नोंद केलेल्या तथावप, त्याींच्याकडून 
हरभरा खरेदी केला नाही. अशा शतेकऱयाींना रुपये १०००/- प्रततजक्िी्ं ल प्रमाणे 
अनदुान शासन तनणाय ददनाींक १/११/२०१८ रोिी तनगासमत करण्यात आला 
आहे. 
 NeML पो ा्लिर शतेकऱयाींची नोंद केलेली मादहती उदा. ७/१२ उतारा, 
आिार िमाींक ि बँक खात्याची खातरिमा झाल्यानींतर पणन महासींघाकडून 
थे् शतेकऱयाींच्या बँक खात्यात अनदुान िमा करण्यात येणार आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

 

र्ाि पडिाळणी सममिीच्या अध्यक्ष ि सदस्त्याांना  
लाच प्रिरणी तनलांबबि िरण्याबाबि  

(२०) * ४३९६८ अॅड.अतनल परब : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सौ.धचत्रा सयुािींशी, अध्यक्ष श्री.अरवि ींद िळिी, सदस्य आणण श्री अविनाश 
देिस्िार, सदस्य सधचि या ततघाींनी मुींबई महानगरपासलकेचे नगरसेिक 
श्री.सगणु नाईक याींचेकड ेिात ििैता प्रमाणपत्र देण्यासाठी ५० लाख रुपयाींची 
मागणी केली होती ि ५० लाख रुपये न ददल्याने श्री.नाईक याींचे िात ििैता 
प्रमाणपत्र रद्द केल्याप्रकरणी ददनाींक १६ िुल,ै २०१८ रोिी िा त्यासमुारास 
पािसाळी अधििेशनात चचचे्यािेळी वििानपररषदेचे मा.सभापती महोदय याींनी 
सभापती स्थानािरुन सौ.धचत्रा सयुािींशी, अध्यक्ष श्री.अरवि ींद िळिी, सदस्य 
आणण श्री. अविनाश देिस्िार याींना तनलींबबत करण्याचे तनदेश ददले होत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तनदेशानसुार सौ.धचत्रा सयुािींशी, अध्यक्ष श्री.अरवि ींद 
िळिी, सदस्य आणण श्री. अविनाश देिस्िार या ततघाींना तनलींबबत करण्यात 
आले आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले तसेच सदरहू अहिाल शासनास सादर करण्यात आला 
आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.रार्िुमार बडोले : (१) होय. 
(२) सदर प्रकरणी कायािाही सरुु आहे. 
(३) प्रस्ततु प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी महाराषर अनसुधूचत िाती, 
अनसुधचत िमाती, भ्क्या िाती, भ्क्या िमाती, इतर मागासिगा ि विशषे 
मागास प्रिगा (िातीच ेप्रमाणपत्र देण्याच ेि त्याच्या पडताळणीच ेवितनयमन) 
अधितनयम, २००० मिील तरतदुीनसुार सहसधचि (आस्था) याींची तनयकु्ती 
करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

राज्याि महावििरणाच ेनविन िीर् प्रिल्प उभारण्याबाबि 
  

(२१) * ४३९६३ श्री.अशोि ऊफम  भाई र्गिाप, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्त्नबान ू
खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.र्नादमन चाांदरूिर, 
डॉ.सधुीर िाांबे, आकिम .अनांि गाडगीळ, श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, श्री.हररमस ांग राठोड, 
श्री.सभुाष र्ाांबड, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.मोहनराि िदम, प्रा.र्ोगेन्द्र 
ििाड े: सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वििेच्या िाढत्या मागणीचा विचार करुन महावितरणाने सन 
२०१० मध्ये महातनसमातीबरोबर िीि खरेदी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानसुार महातनसमाती समुारे ९ हिार ५७० मेगािॅ् चे नविन 
िीि प्रकल्प उभारणार होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गेल्या ८ िषाात महातनसमातीने या करारातील एकही िीि 
प्रकल्प उभारलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले तसेच भविषयात वििेची िाढणारी मागणी लक्षात घेता 
शासनाने सदर िीि प्रकल्प उभारण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
 महावितरण कीं पनीने महातनसमाती कीं पनीसोबत ददघा मदुतीचा िीि 
खरेदी करार ददनाींक ०१/०४/२००९ रोिी केला आहे. ददनाींक २४/१२/२०१० रोिी 
परूकपत्र १ िारी झाले ि ददनाींक १७/०४/२०१३ रोिी परूकपत्र २ िारी 
करण्यात आले.  
(२) करारानसुार महातनसमाती कीं पनी १४,८०० मे.ि.ॅचे निीन िीि प्रकल्प 
उभारणार होत.े  
(३) हे खरे नाही.  
 महातनसमाती कीं पनीने गेल्या ८ िषाात १४,८०० मे.ि.ॅ पकैी ५,२३० मे.ि.ॅ 
क्षमतचेे ११ प्रकल्प उभारले आहेत ि त्याद्िारे िीि तनसमाती सरुु आहे. तसेच 
भसुािळ औजषणक विद्यतु कें द्र सींच ि. ६ (६६० मे.ि.ॅ) प्रकल्पाचे आदेश   
मे.भेल, निी ददल्ली याींना ददले आहेत. सदर प्रकल्पाद्िारे सन २०२१-२२ 
मध्ये क्षमता िाढ होणे अपके्षक्षत आहे. 
(४) ि (५) दीघा मदुती िीि खरेदी करारातील नमदू इतर ११ प्रकल्प 
महातनसमाती कीं पनीने िेगिेगळया कारणाींमळेु िसे मलूभतू गरिा अभािी 
तसेच ििैातनक मींिुरी अभािी स्थधगत क्रकीं िा रद्द केले आहेत. त्यापकैी तीन 
दठकाणी औजषणक विद्यतु कें द्राऐििी सौर ऊिाा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. 

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

राज्यािील वििास सोसायटयाांच्या िारभाराबाबि 
  

(२२) * ४४५२३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफम  भाई 
र्गिाप, अॅड.हुस्त्नबान ू खमलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.र्नादमन चाांदरूिर, 
डॉ.सधुीर िाांबे, आकिम .अनांि गाडगीळ, श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, श्री.हररमस ांग राठोड, 
प्रा.र्ोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील विकास सोसाय्याींची सींख्या २१ हिार असनू यासाठी केिळ 
६ हिार ५०० ग् सधचि सध्या कायारत आहेत, अनेक ग् सधचिाींकड ेतीन 
त े पाच सोसाय्याींचा अततररक्त कारभार असल्यामळेु सोसाय्ीच्या 
कामकािािर पररणाम होत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 



30 

(२) असल्यास, सोसाय्ीच्या कामकािािर पररणाम होत असल्याने याचा 
पररणाम शतेी आणण शतेकऱ याींिर होत असनू सोसाय्ीच्यामाफा त ददलेल्या 
किााची िसलूी िेळेत होत नसल्यामळेु जिल्हा बँकेचा एनपीए िाढू लागला 
आहे, पररणामी सोसायट्या सींक्ात सापडण्याची शक्यता आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, विकास सोसाय्ी हा शतेकऱ याींसाठी काम करणारा घ्क 
असल्यामळेु हौ. सोसाय्ी कृषी विभागाशी िोडण्यात यािी, तसेच 
जिल्हास्तरीय ससमतीने भरती करािी आणण ग् सधचिाींच्या पगाराचा प्रश्न 
सोडिािा, अशी मागणी राज्याध्यक्ष, महाराषर राज्य सधचि सींघ्नेने केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने विकास सोसाय्या अबाधित 
राहण्याबाबत काय कायािाही िा उपाययोिना केली आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) अींशतः खरे आहे. 
 माहे ऑगस््, २०१८ अखेर राज्यातील एकूण विविि कायाकारी सेिा 
सहकारी सींस्थाींची सींख्या २१०७९ तर कायारत ग् सधचि सींख्या ६१२५ एिढी 
आहे. या व्यततरीक्त विविि कायाकारी सेिा सहकारी सींस्थाींनी त्याींचेस्तरािर 
तनयकु्त केलेल्या सधचिाींची सींख्या २१७८ एिढी आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अींशत: खरे आहे. ग् सधचिाींच्या अनेक मागण्याींपकैी जिल्हास्तरीय 
ससमतीमाफा त पदे भरण्याची मागणी महाराषर राज्य सधचि सींघ्नेने ददनाींक 
१२/०९/२०१८ च्या तनिेदनात तनदशानास आली आहे. 
(४) ि (५) राज्यातील सिा विविि कायाकारी सिेा सहकारी सींस्थाींच े
सक्षमीकरणासाठी शासनाने ददनाींक ०६/०९/२०१४ रोिीच्या शासन तनणायान्िये 
िोरणात्मक तनणाय घेतला असनू सदर शासन तनणायातील अ्ीींची पतूाता 
करणाऱया विविि कायाकारी सेिा सहकारी सींस्थाींनी आधथाक िषाात केलेल्या 
पीक किा िा्पानसुार ०.५ त े १.५ ्क्के आधथाक अनदुान सद्य:जस्थतीत 
सींस्थाींना उपलब्ि करून देण्यात येत आहे. तसेच शासन तनणाय, ददनाींक 
०२/०८/२०१७ अन्िये काही तनकष िगळण्यात आले असनू काही तनकष सलुभ 
करण्यात आले आहेत. 
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 िरील िोरणानसुार सन २०१७-१८ मध्ये ४५५८ वि.का.स. सींस्थाींना 
रूपये १३९९.९७ लाख (१४ को्ी) अनदुान देण्यात आले आहे. 
 

----------------- 
  
मागासिगीय मुलाांना र्ाि प्रमाणपत्र ममळण्यासाठी सन १९६० पूिीचा 

पुरािा सादर िरण्याची अट रद्द िरण्याबाबि 
  

(२३) * ४४२५९ श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील मागासिगीय समािातील मलुाींना िात प्रमाणपत्र समळणेसाठी 
त्याींच्या िींशामिील सन १९६० पिूीचा शाळा सोडल्याचा दाखला आिश्यक 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन १९६० पिूी या समािातील लोक हे तनरक्षर तसेच त े
शाळेत गेले नसल्याने त्याींच्या बाबतीत हा परुािा समळू शकत नसल्याच्या 
तिारी समोर येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन १९६० पिूीच्या दाखल्याची अ् रद्द करणेची मागणी या 
समािाकडून करण्यात येत असनू सन १९६० पिूीच्या परुाव्याची अ् सशधथल 
करणेबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) राज्यातील मागासिगीय समािातील मलुाींना 
िातीचे प्रमाणपत्र समळविणे ि त्याची पडताळणी करण्यासाठी सन २०१२ च्या 
तनयमान्िये अनसुधूचत िाती, वििाभि, इमाि ि विमाप्र प्रिगाासाठी अनिुम े
ददनाींक १०/०८/१९५०, २१/११/१९६१, ददनाींक १३/१०/१९६७ ि ददनाींक 
१३/१०/१९६७ हा मानीि ददनाींक महाराषरातील िास्तव्य तनजश्चतीसाठी, तसेच 
िातीचे प्रमाणपत्र ि िात ििैता प्रमाणपत्रकरीता विदहत केलेला आहे.  
(२) ि (३) िातीच ेप्रमाणपत्र देणे ि त्याची पडताळणी करणे यासाठी सन 
२००१ च्या महाराषर अधितनयम ि. २३ ि त्या अींतगात पाररत २०१२ च्या 
तनयमान्िये कायािाही केली िात.े  
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 िडडलाींकडील रक्तनात ेसींबींिातील व्यक्तीींना िातीचे प्रमाणपत्र देणे ि 
त्याची पडताळणी करणेबाबत सदर तनयमात शासन अधिसचूना ददनाींक 
२४/११/२०१७ अन्िये सिुारणा करण्यात आली आहे. तसेच शासन अधिसचूना 
ददनाींक ०३/०७/२०१८ अन्िये िातीचे प्रमाणपत्र देणे ि त्याची पडताळणी 
करण्याकरीता सादर कराियाच्या परुाव्याबाबत आणखी सलुभता आणण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

यििमाळ अबमन िो-ऑप. बँिेि िर्म  
िाटपाि गैरव्यिहार िेल्याबाबि  

  

(२४) * ४४७१७ प्रा.र्ोगने्द्र ििाड े: सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) यितमाळ अबान को-ऑप. बँकेत ६४ लाखाींचा तनयमबा्य किााचा 
घो्ाळा असनू त्यात तत्कालीन अध्यक्ष ि सींचालक मींडळाचा मोठ्या 
प्रमाणात सहभाग असल्याची िक्कादायक बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या 
शिे्च्या आठिड्यात तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी लेखा पररक्षकाींनी आक्षेप घेऊन सींचालकाींना अपात्र 
करण्यात यािी अशी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 
(३) असल्यास, या सींस्थेच्या तत्कालीन अध्यक्ष ि सींचालकाींिर फौिदारी 
गनु्हे नोंदिनू त्याींच्या स्थािर मालमत्तचेा सललाि करुन बँकेचे किा िसलू 
करण्याबाबत तसेच सींचालक मींडळ बरखास्त करुन निीन सींचालक मींडळ 
तनिडण्याबाबत शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) ि (२) नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् भित नाही. 
 

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



33 

यििमाळ जर्ल््याि खररपािील शिेिऱ्याांना  
िर्म िाटप न िेल्याबाबि 

  

(२५) * ४४४९६ श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया, श्री.हररमस ांग राठोड : सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पजश्चम विदभाात पीक किा िा्पाची प्रक्रिया अत्यींत सींथगतीने सरुु 
असनू यितमाळ जिल््यात खररपातील किा वितरणासाठी ३० सप् े्ंबर, २०१८ 
ही शिे्ची तारीख होती, मात्र किामाफीच्या घोळात तब्बल ८४ हिार 
शतेकऱयाींची ग्रीन सलस्् लागलीच नाही त्यामळेु हे सिा शतेकरी किाापासनू 
िींधचत रादहल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान 
तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ताींबत्रक बाबीींमळेु तब्बल ८४ हिार पात्र शतेकरी 
किाापासनू िींधचत रादहले असनू किामाफीचा घोळ या प्रमखु कारणामळेु सदर 
किा िा्प करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िींधचत रादहलेल्या शतेकऱयाींना किा देण्यासाठी िोरणात्मक 
तनणायाची गरि असल्याने शासन काही िोरणात्मक तनणाय घेणार आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि तद्नसुार शासनस्तरािर काय कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सभुाष देशमखु : (१) ि (२) नाही. 

छत्रपती सशिािी महाराि शतेकरी सन्मान योिनेंतगात यितमाळ 
जिल््यात २.६६ लाख खातदेाराींना रुपये १५३५.३१ को्ी रकमचेा लाभ देण्यात 
आला आहे. किामाफीचा लाभ समळालेल्या ि पात्र शतेकऱयाींना बँकाींकडून पीक 
किा िा्प करण्यात आले आहे. थकबाकीदार रादहलेल्या शतेकऱयाींना 
बँकाींकडून पीक किा िा्प करण्यात आलेले नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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पाणीपुरिठा सांस्त्थाांच्या िीर् देयिाि प्रतियुतनट  
िीर् दराि िाढ र्ाल्याबाबि 

  

(२६) * ४५४४९ श्री.सिरे् ऊफम  बांटी पाटील : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पाणीपरुिठा सींस्थाींच्या िीि देयकात २२० ्क्क्याींपयतं 
प्रततयतुन् िाढ झाली असनू सन २०१४ च्या समुारास ७२ पसैे शतेीपींपासाठी 
असलेला िीिदर २ रुपये ३० पसैे इतका िाढविण्यात आला, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, गेल्या तीन िषाात शतेमालाच्या क्रकींमतीत कोणतीच िाढ न 
झाल्याने ि िीि दरात िाढ होत असल्याने शतेकरी अिूनच किाबािारी होत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन िीि दरिाढ कमी 
करण्यासाठी कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१), (२) ि (३) राज्यातील िीि वितरण कीं पन्याींच्या 
ग्राहकाींचे िीि दर ठरविण्याचे अधिकार महाराषर विद्यतु तनयामक आयोगास 
आहेत. राज्यातील उच्चदाब उपसा िलससींचन योिनाींकरीता, शासनातफे 
महावितरण कीं पनीस अनदुान देिनू, सिलतीच्या दरात िीि परुिठा करण्यात 
येतो. ददनाींक ११/१०/२०१२ च्या शासन तनणायानसुार अनदुानाची मयाादा 
कायम ठेिण्यात आली असनू िाढीि िीि दर सींबींधित ग्राहकाने भराियाचा 
आहे. ददनाींक ०१/०९/२०१८ पासनू लाग ूअसलेल्या उच्चदाब उपसा िलससींचन 
योिनाींच्या िीि दरात ऑगस््, २०१२ च्या िीि दराच्या तलुनेत सािारणत: 
२८ % त े५५ % इतकी दरिाढ झाली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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औरांगाबाद जर्ल््यािील औद्योधगि िसाहिीिील  
छोटे-मोठे उद्योग बांद असल्याबाबि 

  

(२७) * ४४६९० श्री.सभुाष र्ाांबड, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
प्रा.र्ोगेन्द्र ििाड,े आकिम .अनांि गाडगीळ, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.िर्ाहि 
ममर्ाम, अॅड.हुस्त्नबान ू खमलफे, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.हररमस ांग राठोड, 
श्री.र्नादमन चाांदरूिर : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जिल््यात मागील दोन िषाात औदयोधगक िसाहतीतील 
क्रकमान १०० छो्े-मोठे उद्योग बींद पडल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मोठ्या कीं पन्यािर लघ ुउद्योग बहुताींशी अिलींबनु असतात, 
मोठ्या कीं पन्यािरील आधथाक सींक्, त्याींच्याकडून िेळेिर पेमें् न समळणे, 
किा अशा अनेक कारणाींनी इलेक्रोप्लेद्ींग पािडर को्ीींग, प्लाजस््क 
उत्पादनाींसह अन्य उद्योग बींद पडल्याने या उद्योगातील अींदािे ४ हिार 
कामगाराींिर बेरोिगारीची िेळ आली असनू िगभरातील उद्योगपती 
औरींगाबाद शहरात उद्योग सरुु करण्यास उत्सकु आहेत, परींत ुकेिळ मोठ्या 
उद्योगाींना सवुििा ददल्या िात असल्याने सध्या कायारत लघ ुउद्योगापयतं 
शासनाचा लाभ पोहोचू ददला िात नाही या सिा गोष्ीींचा विचार करता 
औरींगाबाद येथील औद्योधगक िसाहतीतील छो्-मोठे उद्योग सरुु 
राहण्याकरीता शासनाने चौकशी करुन कोणती आिश्यक उपाययोिना केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सभुाष देसाई : (१) अींशत: खरे आहे. 
     चौर्थया औद्योधगक प्रगणना २००८ नसुार औरींगाबाद जिल््यात एकूण 
३२३६ उद्योग घ्क होत.े त्यापकैी १२८७ घ्क बींद पडल्याच े तनदशानास 
आले आहे. एकूण ३२३६ उद्योग घ्काींपकैी एमआयडीसीमध्ये ९२९ चाल ू
घ्क ि ५१५ बींद घ्क आहेत. एमआयडीसी व्यततररक्त १०२० चाल ूघ्क ि 
७७२ बींद घ्क असल्याचे तनदशानास आले आहे. ३२३६ उद्योग घ्काींपकैी 



36 

चाल ू घ्काींची रुपये १८४७४२ लक्ष गुींतिणूक ि ४९०७ रोिगार असल्याच े
तनदशानास आले आहे. 
     सन २०१०-११ त े २०१७-१८ पयतं औरींगाबाद जिल््यामध्ये एकूण 
उद्योगाची सींख्या १३८२० असनू, त्यामध्ये १४२५५५ रोिगार आहेत. 
(२) राज्यातील ससुशक्षक्षत बेरोिगाराींसाठी पींतप्रिान रोिगार योिना, जिल्हा 
उद्योग कें द्र किा योिना राबविण्यात येत आहे. 
मागील दोन-तीन िषााचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 
     सन २०१६-१७ या वित्तीय िषाामध्ये बँकाींकड े ७८० प्रकरणे रुपये 
३२३३.४३ लक्ष किा समळण्यासाठी सादर करण्यात आली होती. त्यापकैी 
बँकाींनी ६१ प्रकरणाींसाठी रुपये १७३.८० लक्ष किा मींिूर केले असनू,       
१५ प्रकरणाींमध्ये रुपये ४०.०० लक्ष किा प्रत्यक्ष वितरीत केले. 
     सन २०१७-१८ या वित्तीय िषाामध्ये बँकाींकड े २०६९ प्रकरणे       
रुपये ९०९३.९७ लक्ष किा समळण्यासाठी सादर करण्यात आली होती. त्यापकैी 
बँकाींनी ९१ प्रकरणाींसाठी रुपये २२९.९४ लक्ष किा मींिूर केले असनू,       
३३ प्रकरणाींमध्ये रुपये १०४.६६ लक्ष किा प्रत्यक्ष वितरीत केले. 
     सन २०१८-१९ या वित्तीय िषाामध्ये बँकाींकड े३३ प्रकरणे रुपये २०७.७८ 
लक्ष किा समळण्यासाठी सादर करण्यात आली होती. बँकाींनी ५३ प्रकरणाींसाठी 
रुपये १६८.५० लक्ष किा मींिूर केले असनू, ४६ प्रकरणाींमध्ये रुपये १४३.८७ 
लक्ष किा प्रत्यक्ष वितरीत केले. 
     तसेच सकु्ष्म ि लघ ु उपिमाींच्या सिांगीण विकासाकरीता "महाराषर 
राज्य औद्योधगक समहू विकास योिना (MSICDP)” राबविण्यात येत आहे. 
तसेच कें द्र शासनाची सकु्ष्म लघ ु उपिम सामदुहक विकास योिना (Micro 
and Small Enterprises-Cluster Development Programme) 
(MSECDP). 
     तसेच राज्यातील मोठ्या उद्योगाींच्या िाढीसाठी खालील िोरणे/योिना 
राबविण्यात येत आहेत. 

(१) महाराषराचे मादहती तींत्रज्ञान ि मादहती तींत्रज्ञान सहाय्यभतू सेिा 
िोरण-२०१५. 

(२) भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर (अनसुधूचत िाती/अनसुधूचत 
िमाती) उद्योिकाींसाठी विशषे सामदुहक प्रोत्साहन योिना. 
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(३) राज्यातील मदहला उद्योिकाींसाठी विशषे िोरण-२०१७. 
(४) राज्याचे क्रकरकोळ व्यापारी िोरण-२०१६. 
(५) महाराषर इलके्रॉतनक्स िोरण-२०१६ आणण त्या अींतगतं फॅब 

प्रकल्पाकरीता प्रोत्साहन. 
(६) महाराषराच ेअिकाश ि सरींक्षण क्षते्र उत्पादन िोरण-२०१८. 
(७) महाराषराच ेलॉजिस््ीक पाका  िोरण-२०१८. 
(८) रेडीमेड गारमें् तनसमाती, िेम्स अॅण्ड ज्िेलरी, सकु्ष्म इलेक्रॉतनक्स 

ि असभयाींबत्रकी घ्क याकरीता प्लॅ े्ंड गाळायकु्त औद्योधगक 
सींकुले (Parks) िोरण-२०१८. 

(९) महाराषराच ेइलेक्रीक व्हेईकल प्रोत्साहन िोरण-२०१८. 
(१०) महाराषर कार्थया िोरण-२०१८. 
तसेच आिारी लघ ु उद्योगाींच्या पनुरुज्िीिनासाठी शासन तनणाय 

उद्योग, ऊिाा ि कामगार विभाग िमाींक : एसआयसी-२००७/(१/०७)/उद्योग-१०, 
ददनाींक ३० माचा, २००७ अन्िये महाराषर उद्योग, गुींतिणूक ि मलूभतू 
सवुििा िोरण, २००६ नसुार राज्य शासनाकडून विविि सिलती िाहीर केल्या 
आहेत. 
    बींद उद्योगाींना उजिातािस्थेत आणण्यासाठी शासनाकडून िेळोिेळी 
उपाययोिना करण्यात येतात. महाराषर  औद्योधगक िोरण-२०१३ नसुार 
पनुरुज्िीिनक्षम नसलेल्या तसेच बींद असलेल्या उपिमाींना सलुभ तनगामन 
पयााय उपलब्ि होण्यासाठी आणण बींद उद्योग पनु्हा सरुु होण्यासाठी महाराषर 
शासनाने ददनाींक २ मे, २०१३ अन्िये विशषे अभय योिना ददनाींक ३१ माचा, 
२०१५ या कालाििीकरीता िाहीर केली होती, त्यास ददनाींक ६ मे, २०१६ च्या 
शासन तनणायान्िये ददनाींक ३१ माचा, २०१७ पयतं मदुतिाढ देण्यात आली 
आहे. 
(३) लाग ूनाही. 

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

  
 
 
 



38 

मसांधदुगुम जर्ल््याि साित्याने िीर् पुरिठा खांडीि होि असल्याबाबि 
  

(२८) * ४४७५६ अॅड.तनरांर्न डािखरे, श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.धनांर्य मुांड,े 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हेमांि टिल,े श्री.र्गन्नाथ मशांदे : सन्माननीय ऊर्ाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सस ींिदुगुा जिल््यातील हिारो ग्रामस्थ सातत्याने खींडीत होणाऱया िीि 
परुिठ्यामळेु त्रस्त झाले असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान 
तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाात ग्रामस्थाींनी सातत्याने आींदोलने िीि वितरणाच े
पोल, डीपी आदी यींत्रणाही िीणा झाल्याच्या तिारी करुन महावितरणाचे लक्ष 
िेिले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले तसेच ससींिदुगुा जिल््यात सरुळीत िीि परुिठा 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या अखेरीस ससींिुदगुा 
जिल््यातील काही गािाींमध्ये िोराचा िारा, िादळी पािसामळेु झाडाींच्या 
फाींद्या, मोठी झाड ेउन्मळून िीि िादहनीिर पडण्याच ेप्रकार बऱयाच दठकाणी 
घडल्यामळेु काही भागात िीि परुिठा खींडीत झाला होता. 
(२) हे खरे नाही. माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या अखरेीस िादळी िारा ि 
पािसामळेु सस ींिुदगुा जिल््यातील काही गािाींमध्ये खींडीत झालेला िीि परुिठा 
देखभाल ि दरुुस्तीची कामे हाती घेऊन सरुळीत करण्यात आला असल्यामळेु 
माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये सस ींिदुगुा जिल्हयाींतगात ग्रामस्थाींकडून नींतर 
कोणत्याही प्रकारच ेआींदोलन िा तिारी प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.  
(३) याबाबत महावितरण कीं पनीमाफा त तपासणी करण्यात आली आहे. माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ च्या शिे्च्या आठिड्यामध्ये ि माहे ऑक््ोबर, २०१८ च्या 
पदहल्या आठिड्यामध्ये परतीचा पाऊस ि िादळी िारे यामळेु सस ींिुदगुा 
जिल््यामध्ये कुडाळ विभागाींतगात ५१ पोल (उच्चदाब िादहनीच े ११ ि 
लघदुाब िादहनीच े ४०) ि कणकिली विभागाींतगात ६६ पोल (उच्चदाब 
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िादहनीचे २६ ि लघदुाब िादहनीचे ४०) पडल्यामळेु ग्राहकाींचा िीि परुिठा 
खींडीत झाला होता. सदरील पोल त्िरीत बदलनू ग्राहकाींचा िीि परुिठा 
सरुळीत करण्यात आला होता. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

राज्य िीर् तनमममिी िां पनीिडून प्रिल्प सुरु नसल्याबाबि 
  

(२९) * ४४३३६ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरनाथ 
रार्ूरिर, श्री.हररमस ांग राठोड, डॉ.िर्ाहि ममर्ाम, अॅड.हुस्त्नबान ू खमलफे, 
श्री.अशोि ऊफम  भाई र्गिाप, आकिम .अनांि गाडगीळ, श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी : 
सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य िीि तनयामक आयोगाने िीि तनसमातीबाबत ददलेल्या उदद्दष्ाींची 
पतूाता राज्य िीि तनसमाती कीं पनीकडून झाली नसनु एकही प्रकल्प सरुु झाला 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१७-१८ या िषाात आधथाक उदद्दष्ाींच्या तलुनेत ३३ 
्क्के कमी िीि तनसमाती झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान 
तनदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले तसेच िीि तनसमातीच ेउदद्दष् पणूा करण्यासाठी कोणत्या 
उपाययोिना करण्यात आल्या िा येत आहेत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) सन २०१७-१८ मध्ये िीि तनसमातीत २६.२७ ्क्के घ् झाली होती. त्याची 
सिासािारण कारणे पढुीलप्रमाणे आहेत :- 

अ) भार प्रेषण कें द्राच्या िीि तनसमाती सींचािरील भार कमी करण्याच्या 
सचूना (LD Backing Down) 

ब) णझरो शडे्यलु/ररझव्हा श् डाऊन 
क) पाण्याची कमतरता (चींद्रपरू औजषणक विद्यतु कें द्र) 
ड) कोळसा कमतरता 
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इ) तनम्न दिााचा कोळसा प्राप्ती 
(३) िीि तनसमातीचे उदद्दष् पणूा करण्यासाठी महातनसमाती ि राज्य 
शासनस्तरािर आिश्यक त ेप्रयत्न करण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

बीड जर्ल्हा िृषी उत्पन्न बार्ार सममिीने खरेदी िेलेल्या 
 िूरीची रक्िम शिेिऱ्याांना अदा िरण्याबाबि 

  

(३०) * ४५४२३ श्री.विनायिराि मेटे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४१६५६ ला 
ददनाांि १० र्ुल,ै २०१८ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि सन्माननीय पणन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड जिल्हा कृषी उत्पन्न बािार ससमतीमध्ये पणन विभागाच्या 
आदेशान्िये काही शतेकऱयाींनी ऑनलाईन नोंदणीव्दारे ि ऑनलाईन नोंदणी न 
करता तरू बािार ससमतीमध्ये ददली असनू बािार ससमतीने चार मदहने 
उल्ूनही शतेकऱयाींच्या तरूीचे पसेै ददले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ऑनलाईन नोंदणी न करता बीड बािार ससमतीच्या दोन 
कें द्रािर सािारणत: सहा हिार जक्िी्ं ल तरू खरेदी केली असनू खरेदी केलेल्या 
तरूीचे पसेै शतेकऱ याींनी माधगतले असता तमु्ही ऑनलाईन नोंदणी न करता 
तरू ददली आहे असे साींगनू तमु्ही तमुची तरू परत घेऊन िा असे बािार 
ससमतीकडून साींगण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासन ऑनलाईन नोंदणी न करता सहा हिार जक्िी्ं ल तरू 
खरेदी केलेल्या शतेकऱयाींना पसैे किी देणार आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार सींबींधिताींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सभुाष देशमखु : (१), (२), (३) ि (४) अींशत: खरे आहे. 
 हींगाम २०१७-२०१८ मध्ये बीड कृषी उत्पन्न बािार ससमतीमध्ये बीड 
जिल्हा कृषी औद्योधगक सिा सेिा सहकारी सींस्था म., बीड या सींस्थेने 
हमीभािाने तरूीची खरेदी केली आहे. 
 सींस्थेच्या बीड खरेदी कें द्रािर ऑनलाईन खरेदी केलले्या २३,६६३.०३ 
जक्िी्ं ल तरूीची नोंद करुन रुपये १०.४१ को्ी शतेकऱयाींना अदा करण्यात 
आलेले आहेत. उिाररत रक्कम देण्याची कायािाही सरुु आहे. 
 सींस्थेने बीड ि गेिराई खरेदी कें द्रािर ऑफलाईन पध्दतीने खरेदी 
केलेली एकूण १९६२.८७ जक्िी्ं ल तरू नाफेडने स्िीकारली नसल्याने, सींबींधित 
शतेकऱयाींना चकुारे अदा करता येत नाहीत. त्यामळेु शतेकऱयाींची खरेदी केलेली 
तरू परत करण्यासाठी सींबींधित सींस्थेस कळविण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

गोिारी समार्ाला आरक्षण ममळणेबाबि 
  

(३१) * ४४०५९ श्री.हररमस ांग राठोड : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोिारी समाि हा आददिासी असल्याचा तनणाय मा.उच्च न्यायालयाने 
देऊन दीड मदहना उल्ून गेला तरी राज्य शासन न्यायालयाच्या या 
ऐततहाससक तनणायाची अींमलबिािणी करीत नसल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, 
२०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आपल्या न्याय मागणीसाठी ११४ गोिारीचे बळी िाऊनही 
शासनाने गोिारी समािाचा प्रश्न सोडविला नाही त्यानषुींगाने उच्च 
न्यायालयात प्रकरण दाखल केले असता ददनाींक १४ ऑगस््, २०१८ रोिी िा 
त्यासमुारास गोिारी हे आददिासी असल्याचा तनणाय मा.उच्च न्यायालयाच्या 
नागपरू खींडपीठाने ददल्यािरही शासन िाणूनबिुून िेळकाढूपणाच े िोरण 
अिलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासन गोिारी समािाला आददिासीींचा दिाा देणार आहे काय 
ि याबाबत शासनाचे िोरण काय आहे, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ु सिरा : (१), (२), (३) ि (४) मा.राषरपती महोदयाींनी ददनाींक 
०६/०९/१९५० रोिी घोवषत केलेली अनसुधूचत िमातीची प्रथम यादी ि 
तद्नींतर सींसदेने िेळोिेळी केलेल्या सिुारणाींनसुार कें द्र शासनाने सिा 
राज्याींसाठी अनसुधूचत िमातीच्या याद्या प्रससध्द केलेल्या आहेत. त्यानसुार 
महाराषर राज्याच्या अनसुधूचत िमातीच्या यादीमध्ये अ.ि. १८ येथे 
“....,,Gond Gowari,...” अशी नोंद आढळून येत.े भारतीय सींवििानाच्या 
अनचु्छेद ३४२ मिील तरतदुीनसुार अनसुधूचत िमातीच्या यादीमध्ये सिुारणा 
करण्याचे क्रकीं िा त्यात नव्याने कोणत्याही िाती/िमातीचा समािेश करण्याच े
अधिकार सींसदेस आहेत. गोिारी समािाला अनसुधूचत िमातीच े लाभ 
देण्याबाबतच्या मागणीच्या अनषुींगाने महाराषर राज्यामिील गोिारी समािाचा 
सींशोिनात्मक अभ्यास (सींशोिन/सिेक्षण) करण्याचे काम ्ा्ा समाि विज्ञान 
सींस्था, मुींबई या सींस्थसे देण्यात आलेले असनू सदर सींस्थेकडुन सींशोिनाच े
काम सरुू आहे. सदर अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर पढुील कायािाही अपेक्षक्षत 
आहे.  
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

पेण अबमन बँि घोटाळ्यािील बोगस िर्म घेणाऱ् याांिर  
िारिाई िरण्याबाबि 

  

(३२) * ४४९०२ श्री.र्नादमन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफम  भाई 
र्गिाप, अॅड.हुस्त्नबान ू खमलफे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) असलबाग (जि.रायगड) येथील पेण अबान बँकेच्या घो्ाळयातील 
ठेिीदाराींना लिकरात लिकर देणी देण्यासाठी शासनाने ॲक्शन प्लॅन तयार 
केल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरील ॲक्शन प्लॅनच्या अनषुींगाने बोगस किा घेतलेल्या 
१२८ िणाींच्या मालमत्ताींिर िप्ती आणून मुींबईतील दहरे व्यापाऱ याींसह अनेक 
बड्या उद्योगपतीींची चौकशी करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील चौकशीत काय आढळून आले, त्यानसुार ॲक्शन 
प्लॅनच्या अनषुींगाने पेण अबान बँकेतील ठेिीदाराींना देणी देण्यासाठी 
आतापयतं क्रकती िणाींिर कारिाई करुन िसलूी करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) नाही. 
 तथावप, उच्च न्यायालयाने रर् याधचका ि. ३६४४/२०११ मध्ये 
बँकेच्या किा िसलुीच े सतनयींत्रण ि अनषुींधगक कामकाि करणेसाठी एक 
ससमती नेमणेबाबत राज्य सरकारला ददलेल्या तनदेशाच्या अनषुींगाने शासन 
तनणाय ि. याधचका १११५/सी.आर.१७९/७-स, ददनाींक १६/१२/२०१५ अन्िये 
जिल्हाधिकारी, रायगड याींच्या अध्यक्षतखेाली विशषे कृती ससमतीची नेमणूक 
करण्यात आली आहे. 
(२) ि (३) पेण अबान बँकेत बोगस किााव्दारे झालेल्या आधथाक 
गरैव्यिहाराच्या अनषुींगाने केलेल्या सन २००८-०९ या कालाििीच े
पनुलेखापरीक्षण ि सन २००९-१० या कालाििीच े ििैातनक लखेापरीक्षण 
अहिालाच्या आिारे तत्कालीन विशषे लेखापरीक्षक िगा-१, ठाणे याींनी 
घो्ाळयास िबाबदार असणारे बँकेचे सींचालक, कमाचारी, लेखापररक्षक अशा 
४१ व्यक्तीींिर पोलीस स््ेशन, पेण येथे गनु्हा ि. ३४/२०११ दाखल केला 
असनू ३९ व्यक्तीींना अ्क करण्यात आली होती. सद्य:जस्थतीत सदर 
आरोपीींना न्यायालयाने िामीन मींिूर केला आहे. 
 बँकेच्या १२८ बोगस किाखात्याींबाबत कारिाई करण्यासाठी जिल्हा 
पोलीस अिीक्षक, रायगड याींनी ददनाींक ०८/०४/२०१५ रोिी विशषे तपास 
पथकाची नेमणकू केली असनू सदर तपास पथकाने रुपये ३.२९ को्ी िसलु 
केले आहेत. 
 तसेच बँकेचे अध्यक्ष/सींचालक/किादार/खातदेार याींच्या नािे असलेल्या 
३९ मालमत्ता गहृ विभागाच्या ददनाींक २४/०७/२०१३ रोिीच्या अधिसचूनेव्दारे 
िप्त केलले्या आहेत. 
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 पेण अबान बँकेमध्ये ददनाींक २३/०९/२०१० अखेर रुपये ७३८.३९ 
को्ीच्या ठेिी होत्या त्यापकैी मा.उच्च न्यायालयाने रर् याधचका ि. 
३६४४/२०११ मध्ये ददलेल्या तनदेशानसुार ददनाींक ३०/०६/२०१८ अखेर रुपये 
६६.३२ को्ीींच्या ठेिी परत केल्या आहेत. तसेच ददनाींक २३/०९/२०१० अखेर 
रुपये ७४३.४७ को्ी किा िसलु करणे बाकी होत े त्यापकैी ददनाींक 
३१/०५/२०१८ अखेर रुपये १६४.०८ को्ी िसलु केले आहेत. 
 एकूण १०२५ किादाराींच्या मालमत्ताींिर बँकेच्या किााचा बोिा नोंद 
केला असनू त्यापकैी ५५० मालमत्ताींची िप्ती केली आहे. सदर िप्त केलेल्या 
मालमत्ताींची अपसे् प्राईि तनजश्चत करण्याची कायािाही बँक स्तरािर चाल ू
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

िणी (जर्.यििमाळ) िालुक्यािील शिेिऱ्याांच्या मागण्याांबाबि 
  

(३३) * ४५१६२ श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : 
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उकणी, बेलोराि ि तनलिाई (ता.िणी, जि.यितमाळ) येथील िसे् ा्न 
कोलफीड सलसम्ेडने खुल्या खाणी सरुु केल्या असनू दगडी ि कोळशाचे साठे 
असलेल्या शतेकऱयाींच्या िसमनीचे हस्ताींतर करुन िारसाींना नोकरी ि शते 
िसमनीचा मोबदला देण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या शते िसमनीखाली कोळसा नाही अशा िसमनी खाणीसाठी 
रस्त े ि मातीचे दढगारे लािण्यासाठी ताब्यात घेतल्या असनू शतेकऱयाींना 
नोकरी ि मोबदला समळण्यासाठी प्रततक्षा करािी लागत असल्याच े माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िेस् ा्न कोलफीड सलसम्ेडने सिा शते िमीन खरेदी करुन 
शतेकऱ याींना नव्या दराने मोबदला द्यािा तसेच शते िसमनीकड ेिाण्यासाठी 
रस्त ेतयार करुन द्यािे अशी मागणी शतेकऱयाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सभुाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
 िेकोलीद्िारे तनलिाई विस्ताररत पररयोिनेसाठी भमूी अधिग्रहणाची 
प्रक्रिया पणूा झालेली आहे, मात्र शतेकेऱ याींना िसमनीचा मोबदला अथिा नौकरी 
देण्यासींदभाात तनकषानसुार प्रचलीत तनयमातील तरतदुीनसुार िेकोली ि 
महसलू विभागाच्यास्तरािर कायािाही सरुु आहे. 
(२) हे खरे नाही. पररयोिनेसाठी आिश्यक िसमनीचे अधिग्रहण एकबत्रत 
करण्यात येत.े मातीचे दढगारे लािण्यासाठी िेगळे अधिग्रहण िेकोलीद्िारे 
करण्यात येत नाही असे िेकोली याींचा अहिाल आहे. 
(३) िेकोली िणी क्षते्रात अशा मागणी सींदभाात प्राप्त झालेली तनिेदने नाही, 
असे प्राप्त अहिालािरुन स्पष् होत.े 
(४) सद्य:जस्थतीत िेकोली ि महसलू विभाग याींचसे्तरािरून तनयमानसुार 
आिश्यक कायािाही करण्यात येत आहे. 
(५) कायािाही सरुू आहे. विलींब झालेला नाही. 
 

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

सामाजर्ि न्याय विभागािील िसतिगहृ अधीक्षिाांना  
िररष्ट्ठ िेिनशे्रणी ममळणेबाबि 

  

(३४) * ४५३१३ श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) शालेय सशक्षण विभागाच्या ददनाींक ३० एवप्रल, १९९८ च्या शासन 
तनणायानसुार िसततगहृ अिीक्षकाींना िररषठ िेतनशे्रणीचा लाभ देण्यात येतो 
पण सामाजिक न्याय विभागातील िसततगहृ अिीक्षकाींना असा लाभ देण्यात 
येत नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नासशक ि औरींगाबाद विभागातील सामाजिक न्याय 
खात्यातील ३७ िसततगहृ अिीक्षकाींना िररषठ िेतनशे्रणीचा लाभ देण्यात 
आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अमरािती विभागातील िसततगहृ अिीक्षकाींना असा लाभ 
देण्यात आलेला नसनु उक्त विभागातील िसततगहृ अिीक्षकाींिर होणारा 
अन्याय शासन दरु करणार आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) होय. 
 सामाजिक न्याय विभागाींतगात अनदुातनत िसततगहृाींच्या अधिक्षकाींना 
मानिन देण्यात येत,े त्यामळेु िेतनशे्रणीचा प्रश्न येत नाही. 
(२) प्रश्न उद् भित नाही.  
(३) प्रश्न उद् भित नाही.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही.  
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

िरिाडी (िा.िळमनुरी, जर्.दहांगोली) या आददिासी गािाि रस्त्ि,े  
िीर्, पाणी, आरोग्य इत्यादी सुविधा नसल्याबाबि 

  

(३५) * ४५५६७ श्री.रामराि िडिुि,े श्री.ख्िार्ा बगे, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) करिाडी (ता.कळमनरूी, जि.दहींगोली) या आददिासी िस्ती असलेल्या 
गािात रस्त,े िीि, पाणी ि आरोग्याच्या कोणत्याही मलूभतू तसेच पायाभतू 
सवुििा परुविण्यात आलेल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आददिासी समािाच्या विकासासाठी शासन विविि योिना 
राबवित असताना करिाडी आददिासी गाि मात्र मलूभतू ि पायाभतू 
सवुििाींपासनू िींधचत रहाण्याची कारणे काय आहेत, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि सदर गािास रस्त,े िीि, पाणी, आरोग्य ि इतर 
पायाभतू सवुििा उपलब्ि करुन देण्याबाबत काय कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१), (२) ि (३) नाींदापरू ग्रपु ग्रामपींचायत, ता.कळमनरुी 
अींतगात करिाडी ही ३२५ लोकसींख्येची आददिासी िस्ती आहे. सदर िस्ती 
मध्ये तरेाव्या वित्त आयोगाच्या तनिीतनू ससमें्चे रस्त े बनविण्यात आले 
आहेत. करिाडी त े नाींदापरू दरम्यानचा १.५ क्रक.मी. लाबीींचा रस्ताचे काम 
रोिगार हमी योिनेंतगात मींिूर आहे. ठक्कर बाप्पा आददिासी िस्ती 
सिुारणा विस्ताररत कायािमाींतगात सन २०१५-१६ मध्ये रुपये ७.५० लक्ष च े
पथ ददिे सदर गािामध्ये बसविण्यात आलेले आहेत. गािास पाणी 
परुिठ्यासाठी मखु्यमींत्री पेयिल योिनेंतगात २४.०० लक्ष चे काम मींिूर आहे. 
त्यातनू विहीर, पाण्याची ्ाकी ि पाईपलाईनच ेकाम पणूा झाले आहे. नाींदापरू 
येथे असलले्या प्राथसमक आरोग्य उपकें द्रातनू आरोग्य विषयक सवुििा 
परुविण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

राज्याि पदिी ि पदव्युत्िर मशक्षण घेणाऱ् या मागासिगीय 
विद्यार्थयाांच्या मशष्ट्यितृ्िीमध्ये िाढ िरण्याबाबि 

  

(३६) * ४५६६९ श्री.रमेश पाटील : सन्माननीय विशषे सहाय्य मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पदिी ि पदव्यतु्तर सशक्षण घेणाऱ या मागासिगीय विद्यार्थयांच्या 
सशषयितृ्ती अदा करण्याची ि त्याींना समळणाऱ या २ हिार २५० रुपयाींच्या 
सशषयितृ्तीमध्ये १२ हिार रुपयाींपयतं िाढ करण्याची मागणी अणखल भारतीय 
विद्याथी पररषदेने शासनाकड ेकेल्याची बाब ददनाींक ३० ऑगस््, २०१८ रोिी 
िा त्यासमुारास तनदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर मागणीनसुार मागासिगीय विद्यार्थयांचे सशक्षण हे 
सशषयितृ्ती अभािी िोक्यात आले असनू या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली 
आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानसुार कोणता तनणाय घेतला 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) नाही.  
(२) प्रश्न उद् भित नाही. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

पराांडा (जर्.उस्त्मानाबाद) िालुक्यािील खार्गी  
हॉटेल मालिाांनी िीर् चोरी िेल्याबाबि 

  

(३७) * ४५८५६ प्रा.डॉ.िानार्ी सािांि : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पराींडा (जि.उस्मानाबाद) तालकु्यातील विविि खािगी हॉ्ेल मालकाींनी 
आकडा ्ाकून वििेची चोरी केल्याची बाब ददनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी 
िा त्यासमुारास तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणात भमु पोलीस ठाण्यात तिार करण्यात येऊन  
५ व्यक्तीींविरुध्द गनु्हा दाखल करण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर हॉ्ेल मालकाींबरोबर महावितरणातील अधिकारी 
समाविष् आहेत काय, याबाबत शासनस्तरािरुन चौकशी करण्यात आली 
आहे काय तसेच दोषीींविरुध्द काय कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) सदर ५ िीि चोरी प्रकरणाींपकैी तीन ग्राहकाींनी तडिोडीच्या 
रकमेसह दींडात्मक रकमेचा भरणा केला आहे. उिाररत दोन ग्राहकाींनी िीि 
चोरीच्या रकमेचा भरणा न केल्यामळेु त्याींच्याविरुध्द विद्यतु कायदा, २००३ 
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कलम १३५ अींतगात महावितरण कीं पनीमाफा त भमू पोलीस ठाण्यात गनु्हा 
नोंदविण्यात आला आहे. सदर ५ िीि चोरी प्रकरणाींमध्ये एकूण रुपये 
१,४१,६१८/- एिढया रकमेच्या िीि देयकाची आकारणी करण्यात आली ि 
त्यापकैी तीन िीि चोरी प्रकरणाींमध्ये एकूण रुपये ६७,१३५/- इतका भरणा 
करण्यात झालेला आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

अनुसूधचि र्ािी-र्मािीच्या विद्यार्थयाांची मशष्ट्यितृ्िी, मशक्षण  
शुल्ि ि परीक्षा फी बँि खात्याि र्मा िरण्याबाबि 

  

(३८) * ४६०६३ श्री.नरेंद्र दराड,े श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अनसुधूचत िाती-िमातीच्या विद्यार्थयांना शासनाकडून सशषयितृ्ती 
देण्याच्या शासकीय तनयमाींमध्ये िारींिार बदल करण्यात येत असल्याने सन 
२०१७-१८ या शकै्षणणक िषाामध्ये सशषयितृ्तीसह सशक्षण शलु्क, परीक्षा फी 
क्रकती विद्यार्थयांच्या बँक खात्यात शासनाच्या तनणायानसुार िमा करण्यात 
आली आहे, 
(२) तसेच मा्ुींगा येथील (मुींबई) विरमाता जििाबाई ्ेजक्न कल 
इजस््ट्यु् मिील अनसुधूचत िाती-िमातीच्या विद्यार्थयांना सशषयितृ्तीसह 
सशक्षण शलु्क ि परीक्षा फीचे पसै े त्याींच्या खात्यात िमा करण्यात आलेल े
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानसुार कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) सन २०१७-१८ या शकै्षणणक िषाामध्ये सामाजिक 
न्याय विभागामाफा त अनसुधूचत िाती प्रिगाातील ३,१८,२५९ विद्यार्थयांची 
सशषयितृ्ती/सशक्षण शलु्क, परीक्षा फी ची देय रक्कम त्याींच्या खात्यात िमा 
करण्यात आली आहे. तसेच आददिासी विकास विभागामाफा त अनसुधूचत 
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िमातीच्या १,२५,०१९ विद्यार्थयांची सशषयितृ्ती/सशक्षण शलु्क, परीक्षा फी ची 
देय रक्कम त्याींच्या खात्यात िमा करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

राज्यािील िुणबी समार्ाच्या प्रलांबबि मागण्याांबाबि 
  

(३९) * ४६२२९ श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.धनांर्य मुांड े: िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
४१७४२ ला ददनाांि १० र्ुल,ै २०१८ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि 
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कुणबी समािाने शासनाकड े िेळोिेळी केलेल्या अनेक 
मागण्याींसींदभाात कोणतीच कायािाही झालेली नसनु कुणबी समािाला िातीच े
दाखले ि िात पडताळणी प्रमाणपत्र समळण्यामध्येही अनेक अडचणी येत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात विशषेत: कोकणात कुणबी समािन्नोत्ती मींडळाने 
शकै्षणणक ि सामाजिक सवुििेसाठी िेगिेगळ्या दठकाणी िागेची मागणी 
केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार कुणबी समािाच े विविि प्रलींबबत प्रश्न 
त्िरीत सोडविण्याविषयी कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 
 अिादाराने परुािे/नातसेींबींि ससध्द होणारे महसलूी/शालेय दस्तऐिि 
सादर केल्यानींतर सक्षम प्राधिकाऱयाकडून िातीचे दाखले ि िात पडताळणी 
प्रमाणपत्र तात्काळ तनगासमत करण्यात येतात.  
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(२) कुणबी समािन्नोत्ती मींडळाने शकै्षणणक ि सामाजिक सवुििेसाठी 
िेगिेगळ्या दठकाणी िागेची मागणी केल्याचे तनिेदन प्राप्त झाल्याचे ददसनू 
येत नाही. 
(३) कुणबी समािाला िातीचे दाखले ि िात पडताळणी प्रमाणपत्र 
समळण्यामध्ये सलुभता आणण्यासाठी शासन अधिसचूना ददनाींक ०३/०७/२०१८ 
अन्िये सन २०१२ च्या तनयमामध्ये आिश्यक सिुारणा करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

अण्णाभाऊ साठे वििास महामांडळामाफम ि चालविल्या 
र्ाणाऱ् या योर्ना बांद असल्याबाबि 

  

(४०) * ४४२२२ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अण्णाभाऊ साठे विकास महामींडळामाफा त चालविल्या िाणाऱ या 
योिना गत ४ िषाापासनू बींद करण्यात आल्याचे ददनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१८ 
रोिी िा त्यासमुारास तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माींतग समािातील विद्याथी ि समािबाींिि रोिगारापासनू 
िींधचत राहत असल्याने सदर योिना सरुु करण्यासाठी कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 

महामींडळामाफा त राबविण्यात येणाऱया राज्य महामींडळ योिना सरुू 
आहेत. 
(२) ि (३) प्रश् न उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील ग्राहिाांना अतिररक्ि िीर् न िापरिाही  
भुदांड पडल्याबाबि 

  

(४१) * ४३९६१ श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) महातनसमातीच्या पारस, परळी, भसुािळ ि नासशक या कें द्राींमिील २६६० 
मेगािॉ्, रतन इींडडया प्रकल्पाची १३५० मेगािॉ् आणण कें द्रीय प्रकल्पाींपकैी 
सोलापरू, मौदाची ििळपास २४०० मेगािॉ् एिढी िीि अततररक्त असल्याने 
राज्यातील ग्राहकाींिर िीि िापर न करताच सन २०१८-१९ मध्ये समुारे ३८५० 
को्ी रुपयाींचा भदंुड सदर प्रकल्पाींचा जस्थर आकार म्हणून तो िीि ग्राहकाींना 
द्यािा लागत असनू सन २०१९-२०२० मध्ये तो खचा समुारे ४६६५ को्ी 
रुपयाींिर िाणार असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या ततसऱ या 
आठिड्यात शासनाच्या तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले आहे, 
(३) तसेच राज्यातील िीि ग्राहकाींिर िीि िापर न करताच को्याििी 
रुपयाींचा भदंुड पडत असनू यापढेुही असाच भदंुड पडणार असल्यामळेु िीि 
ग्राहकाींना ददलासा देण्यासाठी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१), (२) ि (३) महाराषर िीि तनयामक आयोगाने 
मींिूर केलेल्या िीि खरेदी करारातील तरतदुीनसुार िीि तनसमाती सींचाींनी िीि 
तनसमाती करण्याचे राज्य भार प्रेषण कें द्रामाफा त िाहीर केले असल्यास, 
सदरची िीि सींबींधित िीि वितरण कीं पनीने न िापरल्यास सधु्दा सदर 
तनसमाती सींचाना जस्थर आकार देणे बींिनकारक आहे. िीि तनसमाती सींच िीि 
मागणीच्या प्रमाणात मेरी् ऑडार डीस्पॅच (MOD) तत्िानसुार स्िस्त वििेस 
प्रािान्य देऊन चालविल े िातात. महावितरणच्या वििेची मागणी पणूा 
झाल्यानींतर सशल्लक रादहललेी अततररक्त िीि ही िीि तनसमाती सींच त्याींच्या 
ताींबत्रकदृष्या योग्य असेल त्या क्षमतपेयतं चालिनू Zero Schedule करुन 
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विद्यतु तनसमाती कमी करण्यात येत.े तथावप, महावितरणला िीि तनसमाती 
कीं पन्याींना जस्थर आकार अदा करािा लागतो. 

िीि तनसमाती कीं पन्याींना द्याियाच्या जस्थर आकारामध्ये बचत 
करण्यासाठी महावितरण कीं पनी उपलब्ि असलेली अततररक्त िीि ही िीि 
तनसमाती दर अधिक Profit Margin या दराने पॉिर एक्सेंिमध्ये अततररक्त 
िीि विकून समळणाऱया महसलूाव्दारे अततररक्त जस्थर आकाराचा बोिा कमी 
करण्याचा प्रयत्न करत.े  

मकु्त प्रिेश ग्राहक प्रत्यक्षात महावितरणकडून िीि घेत नसल्यामळेु 
त्याचा नाहक भदंुड महावितरणच्या इतर सामान्य ग्राहकाींिर पडू नये ि सदर 
खचााची पररपतूाता ही मकु्त प्रिेश ग्राहकाींकडूनच व्हािी यासाठी महावितरणने 
त्याींच्या जस्थर आकारात िाढ सचुविली होती. त्यानसुार मा.आयोगाच्या 
ददनाींक १२ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी िीिदर आदेशात मकु्त प्रिेश ग्राहकाींसाठी 
अततररक्त अधिभार मींिूर केला आहे. त्यामळेु महागड्या वििेचा भदंुड 
ग्राहकाींिर पडत ेआहे असे म्हणणे सींयजुक्तक होणार नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

आददिासी विभागाच्या िसतिगहृािील मेस (खानािळ) 
 बांद िरण्याचा तनणमय शासनाने घेिल्याबाबि 

  

(४२) * ४४५८६ आकिम .अनांि गाडगीळ, अॅड.अतनल परब, श्री.बाळाराम पाटील : 
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४१८८२ ला ददनाांि १० र्ुल,ै २०१८ रोर्ी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभामि सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) आददिासी विकास विभागाच्या शासकीय िसततगहृाींची मेस बींद करुन 
रक्कम विद्यार्थयााच्या बँक खात्यामध्ये िमा करण्याचा तनणाय शासनाने 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विद्यार्थयांना समळणारा माससक तनिााह भत्ता ि क्रकरकोळ 
िावषाक सशषयितृ्ती ि इतर शकै्षणणक सादहत्याींसाठी चाल ू असणाऱया थे्  
लाभाच्या योिनेची रक्कम बँक खात्यात िषाानिुष े समळत नसल्याने सदर 
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योिना अपयशी ठरत असतानाही उक्त तनणाय िसततगहृ व्यिस्था मोडडत 
काढून आददिासी विद्यार्थयांच्या िेिणाशी नव्हे तर शकै्षणणक भवितव्य 
उध्दिस्त करणारी असल्याने या तनणायाविरोिात ददनाींक २८ ऑगस््, २०१८ 
रोिी िा त्यासमुारास नासशक आददिासी आयकु्त कायाालयासमोर स््ुडी्ं स ्
फेडरेशन ऑफ इींडडयाच्याितीने आींदोलन केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील आददिासी विद्यार्थयांच्या िसततगहृातील मेस 
(खानािळ) बींद करण्याच्या तनणायाबाबत िसततगहृातील विद्यार्थयांनी आपली 
नारािी शासनास कळिनू सदर योिना पनु: सरुु करािी अशी मागणी सदर 
केली असनू िसततगहृातील विद्यार्थयांची मेस (खानािळ) बींद केल्याने त्याींना 
अनेक अडचणीींना सामोरे िािे लागत आहे ि विद्यार्थयांना डायरेक्् बेतनक्रफ् 
रान्सफर (लाभाचे थे् हस्ताींतरण बँकेत) योिने ऐििी िसततगहृात सशक्षण 
घेणाऱया मलुाींसाठी चाींगल्या सवुििा तनमााण करण्यात याव्यात अशी 
विद्यार्थयांची मागणी असनू या तनणायाचा फेरविचार शासन करणार आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) ि (२) महानगरपासलका, विभागीय ि जिल्हास्तरािरील 
िसततगहृातील विद्यार्थयांना भोिन भत्ता त्याींच्या खात्यात देण्याचा तनणाय 
शासनाने घेतला आहे ि या विरोिात स््ुडी्ं स ्फेडरेशन ऑफ इींडडयाच्याितीने 
आींदोलन केले होत े हे खरे आहे. तथावप, त्यानींतर त्याींच्याशी या विषयािर 
ददनाींक ३०/०८/२०१८ रोिी सखोल चचाा झाली होती.  
(३) ि (४) भोिन (आहार) ही ियैजक्तक आिडतनिड असनू व्यजक्तश: 
प्रत्येकाच्या चिीरुचीचे आिडीतनिडीचे तनकष िेगिगेळे असल्याने ठेकेदार 
पध्दतीमध्ये विद्यार्थयांना तनिडीचे स्िातींत्रय राहत नाही. 
 मोठ्या शहरातील, विभागीयस्तरािरील ि जिल््याच्या दठकाणची 
िसततगहेृ आणण तथेील विविि शकै्षणणक सींस्था यामिील अींतर खूप असत.े 
त्यामळेु विद्यार्थयांना दपुारच्या िेिणाच्या अडचणी तनमााण होतात. 
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 िसततगहृातील विद्यार्थयांना काही िेळा दपुारी उसशरापयतं िेिण न 
समळणे क्रकीं िा उपाशी राहणे, अशा समस्याींना सामोरे िािे लागत.े 
 आहाराकरीता आिश्यक रक्कम विद्यार्थयांच्या खात्यात थे् िमा 
केल्यास विद्यार्थयांना िसततगहृातील भोिन ठेकेदारािर अिलींबनू न राहता 
विद्याथी स्ित:ची िेिणाची सोय स्ित: करू शकतील ि आत्मतनभार 
बनतील, या उद्देशाने हा तनणाय घेण्यात आला आहे. 
 सदर योिनेबाबत विभागाच्या िसततगहृातील विद्यार्थयांची प्रततिीया 
िाणुन घेण्यासाठी व्हीडीओ कॉन्फरन्सव्दारे प्रत्येक विभागाच्या िसततगहृातील 
विद्यार्थयांशी िेळोिेळी चचाा करण्यात आली आहे. बहूताींश विद्याथी सदर 
योिनेबाबत सकारात्मक असल्याचे सदर चचेत ददसनू आले आहे. 
 विद्यार्थयााचा िसततगहृ प्रिेश तनजश्चत झाल्यानींतर आहार खचााची 
तीन मदहन्याची आगाऊ रक्कम विद्यार्थयांच्या आिार सलग्न बॅंक खात्यािर 
२४ तासात िमा केली िात आहे. तसेच स््ेशनरीसाठी देय असलेली १००% 
रक्कम एक िेळेस देण्यात येत.े 
 अ”,” ब” ि “क” िगा महानगरपासलका, विभागीय शहरातील िसततगहेृ 
आणण जिल्हास्तरािरील िसततगहृाींमध्ये प्रिेसशत २०,०२१ विद्यार्थयांना िून त े
नोव्हेंबर या मदहन्याींसाठीची आहाराकरीता देय असलेली रक्कम बॅंक खात्यािर 
िमा केली आहे, सदर योिना सरुळीत सरुु असनू त्याचा फेरविचार करण्याची 
आिश्यकता नाही. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

विद्यार्थयाांच्या सांख्येनुसार अपांग शाळेमध्ये 
िाढीि पदे भरण्याबाबि 

  

(४३) * ४५२२४ डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफम  भाई 
र्गिाप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िर्ाहि ममर्ाम, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि, अॅड.हुस्त्नबान ू
खमलफे : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) राज्यातील अपींग शाळाींच्या सींदभाात ददनाींक १८ ऑगस््, २००४ च्या 
शासन तनणायानसुार विद्यार्थयांच्या सींख्येनसुार िाढीि पदे भरण्यास परिानगी 
समळूनही सामाजिक न्याय विभागाकडून विद्याथी सींख्येनसुार पदे भरण्यास 
मींिूरी देण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सामाजिक न्याय विभागाच्या ददनाींक १८ िुल,ै २०१८ रोिीच्या 
शासन तनणायानसुार नविन अपींग शाळा सींदहतमेध्ये सशक्षकाींना अनेक िाचक 
तनयम लाग ूकरण्यात आल्याने निीन अपींग शाळा सींदहता, २०१८ स्थधगत 
करुन त्यात आिश्यक सिुारणा करण्याबाबत आयकु्त, अपींग कल्याण, 
महाराषर राज्य याींना ददनाींक ८ ऑगस््, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास अपींग 
शाळा सशक्षक सींघ्नाींनी तनिेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तनिेदनाच्या अनषुींगाने नविन अपींग शाळा सींदहतमेध्ये 
सिुारणा करण्यासाठी शासनाने िाढीि पदाींना मींिरूी देण्याबाबत कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय.  
(३) निीन अपींग शाळा सींदहतमेध्ये सिुारणा करण्यासाठी अपींग शाळा सशक्षक 
सींघ्नानी ददलेल्या तनिेदनाचा अनषुींगाने मा.मींत्री (सामाजिक न्याय) महोदय 
याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक १०/१०/२०१८ रोिी बठैक सींपन्न झाली असनू 
बठैकीच्या तनणायानसुार आयकु्त, अपींग कल्याण, पणेु याींच्यास्तरािर तज्ञाची 
ससमती गठीत करण्याची कायािाही सरुु आहे. तसेच ददनाींक १८/०८/२००४ च्या 
शासन तनणायानसुार िाढीि पदाींना मींिूरी देण्याबाबत प्रस्ताि वित्त 
विभागामाफा त मा.उच्चाधिकार ससमतीस सादर करण्यात आला असता, 
मा.उच्चाधिकार ससमतीने काही मदु्दे उपजस्थत केले आहेत. सदर मदु्दयाींची 
पतूाता करुन प्रस्ताि मा.उच्चाधिकार ससमतीस फेरसादर करण्यात येत आहे.  
(४) ि (५) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
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सोलापूर ि विदभामिील जर्ल््याांि िृषी पांपाची िीर्  
र्ोडणी प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(४४) * ४४१६७ श्री.प्रिाश गर्मभये, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊफम  भाई र्गिाप, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्त्नबान ू खमलफे, 
आकिम .अनांि गाडगीळ, श्री.मोहनराि िदम, श्री.सभुाष र्ाांबड, श्री.अमरनाथ 
रार्ूरिर, श्री.र्नादमन चाांदरूिर : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शतेकऱ याींच्या कृषीपींपाींना िीि िोडणी देण्यासाठी रुपये ८०४.६२ को्ीींची 
एचव्हीडीएस (उच्च दाब वितरण प्रणाली) योिना ठेकेदाराींच्या सस ींडीके्मळेु 
अडचणीत आली असनू राज्यातील २.२३ लाख शतेकऱ याींना िीि िोडणीसाठी 
डीमाींडचे पसैे भरल्यानींतरही िीि िोडणी समळाली नसल्याचे तनदशानास आल े
असनू राज्यात नव्याने सरुु केलेल्या उच्चदाब वितरण योिनेतील सादहत्याींच े
दर बािार भािापके्षा कमी असल्याने ठेकेदाराींनी महावितरणच्या तनविदेला 
प्रततसाद ददलेला नाही यामळेु सोलापरू जिल््यात समुारे १ हिार कृषीपींपाची 
िोडणी प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विदभाात सस ींचनाचा अभाि असल्याने बोअरिेलच्या 
माध्यमातनू शतेीला पाणी देण्यासाठी कृषीपींपाींना िीि िोडणी देणे गरिेच े
आहे. मात्र कृषीपींप िीि िोडणीसाठी विदभाात शतेकऱ याींनी रुपये ५० हिार 
भरुनही त्याींना िीि िोडणी देण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या योिनेंतगात विदभाात ५०,३६५ कृषीपींपाींना िीि िोडणी 
समळणार होती, परींत ु िीि िोडणीचे पसेै भरुनही अकोला ६३४९, बलुढाणा 
७६९९, िासशम ७१५९, अमरािती ५३०९, यितमाळ ७४०७, नागपरू २८४२, ििाा 
२६२४, गोंददया २३६२, चींद्रपरू ३९४० ि गडधचरोलीत १०८३ कृषीपींपाना िीि 
िोडणी समळाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले तसेच सदर योिनेतील त्रृ् ी दरू करुन सोलापरू 
जिल््यासह राज्यातील इतर जिल््याींना कृषीपींपाच्या प्रलींबबत िीि िोडण्या 
देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) राज्यात माचा, २०१८ अखेर पसै ेभरुन प्रलींबबत 
असलेल्या २,२४,७८५ कृषीपींपाना निीन िीि िोडणी देण्याकरीता रुपये 
५०४८.१३ को्ीची उच्चदाब वितरण प्रणाली योिना राबविण्यात येत आहे. 
 सदर योिनेंतगात महावितरण कीं पनीने काढलेल्या तनविदेतील 
सादहत्याचे दर हे बािार भािापेक्षा कमी नव्हत.े तथावप, स््ील, कॉपर ि 
ॲल्यसुमतनयम या िातचू्या क्रकींमतीमध्ये अचानक िाढ झाल्याने दरसचूीमध्ये 
िाढ करण्यात आली आहे. 

सोलापरू जिल््यात पाशाल ्नाकी अींतगात ४९ ई-तनविदा काढण्यात 
आल्या असनू त्यापकैी ३८ तनविदाींच ेकायाादेश देण्यात आले आहेत ि उिाररत 
कायाादेश देण्याची प्रक्रिया प्रगती पथािर आहे. सदर कायाादेशाींतगात सोलापरू 
जिल््यातील ११,८७८ कृषीपींपाची कामे माहे डडसेंबर, २०१९ अखेर पणूा 
करण्यात येणार आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) विदभाातील अकोला, बलुढाणा, िासशम, अमरािती, यितमाळ, नागपरू, 
ििाा, गोंददया, चींद्रपरू ि गडधचरोली या जिल््याींमध्ये उच्चदाब वितरण 
प्रणाली योिना अींतगात २२० कायाादेश देण्यात आले असनू ४४,५९२ 
कृषीपींपाची कामे माहे डडसेंबर, २०१९ अखेर पणूा करण्यात येणार आहेत.  
(४) राज्यात उच्चदाब िीि वितरण प्रणाली योिना प्रभािीपणे ि पारदशीपणे 
राबविण्यासाठी राज्यात महावितरण कीं पनीच्या सोलापरू जिल््यासह २९ मींडळ 
कायाालयामध्ये पाशाल ्नाकी ई-तनविदा अींतगात ४९३ कायाादेश देण्यात आल े
असनू त्याअींतगात माहे डडसेंबर, २०१९ अखेर १०७६८७ कृषीपींप ऊिीकरणाची 
कामे पणूा करण्यात येणार आहेत. 

तसेच औरींगाबाद, िालना, िळगाींि, नींदरुबार, िुळे, बीड, 
उस्मानाबाद, लातरू, नाींदेड, दहींगोली, सातारा, कोल्हापरू, साींगली, अहमदनगर, 
मालेगाि-नासशक (ना) ि पणेु ग्रामीण येथे फुल ्नाकी ई-तनविदा प्रक्रिया पणूा 
झाली असनू त्याअींतगात िळगाींि, नींदरुबार, बीड, उस्मानाबाद, लातरू ि 
सातारा या ६ मींडळ कायाालय अींतगात कायाादेश देण्यात आले असनू माहे 
डडसेंबर, २०१९ अखेर ३९७९५ कृषीपींप ऊिीकरणाची कामे पणूा करण्यात येणार 
आहेत. उिाररत कृषीपींपाच्या िीि िोडणीकरीता तनविदा प्रक्रिया प्रगतीपथािर 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 
 ----------------- 
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शिेीसाठी बारा िास विद्युि पुरिठा िरण्याबाबि 
  

(४५) * ४४४४८ डॉ.िर्ाहि ममर्ाम, श्री.शरद रणवपस,े श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ूखमलफे, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.हररमस ांग 
राठोड, श्री.मोहनराि िदम, डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.हेमांि टिल,े 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सिा जिल््यात शतेीला आठ तास िीि परुिठा होत असताना 
पिूा विदभाातील नागपरू, चींद्रपरू, ििाा, भींडारा, गोंददया ि गडधचरोली या सहा 
जिल््यात शतेीला बारा तास िीि परुिठा होत असल्याची बाब माहे ऑगस््, 
२०१८ च्या शिे्च्या सप्ताहात तनदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील पिूा विदभाातील सहा जिल््यात १२ तास आणण 
पजश्चम विदभाातील पाच जिल््यात ८ तास िीि देण्याचा तनणाय शासनाने 
ददनाींक २० ऑगस््, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास घेतला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, पजश्चम विदभाातील यितमाळ, बलुढाणा, अमरािती, अकोला 
ि िासशम या पाच जिल््याींना उपिमातनू िगळण्यात आले असनू सदरहू 
जिल््याींना िगळण्याबाबतची कारणे काय आहेत ि या पाच जिल््याचा 
उपिमात समािेश करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील विविि 
जिल््याींमध्ये शतेीला बारा तास िीि परुिठा करण्याबाबत कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) पिूा विदभाातील सहा जिल््याींमध्ये झालेल्या कमी ि खींडीत 
पािसामळेु उभ्या वपकाींचे नकुसान ्ाळण्याकरीता वपकाींना सींरक्षक्षत ससींचनाची 
व्यिस्था करण्याच्यादृष्ीने जिल्हाधिकारी याींच्या सशफारशीस अनसुरुन या 
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जिल्हयाींमध्ये शतेीसाठी बारा तास िीि परुिठा ददनाींक १० ऑगस््, २०१८ त े
१५ ऑक््ोबर, २०१८ पयतं करण्यात आला. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

सामाजर्ि न्याय मांत्रयाांच्या स्त्िीय सहाय्यिास 
 मारहाण र्ाल्याबाबि 

 (४६) * ४४४८४ श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.सतिश 
चव्हाण, श्री.र्गन्नाथ मशांदे : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सामाजिक न्याय मींत्री याींच्या स्िीय सहाय्यकाने एका सींस्थाचालकाकडून 
त्याींचे काम करुन देण्यासाठी रुपये १० लाख घेऊन त्याींचे काम न केल्यामळेु 
मा.मींत्री महोदयाींच्या स्िीय सहाय्यकाींना ददनाींक १२ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी िा 
त्यासमुारास मींत्रालय येथील मा.मींत्रयाींच्या दालनात मारहाण करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभाात चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि तद्नसूार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) नाही, हे खरे नाही. मा.मींत्री (सा.न्या.) याींच्या 
कुठल्याही स्िीय सहायकाला मारहाण झालेली नाही. 
(२) प्रश्न उद् भित नाही. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

राज्य सहिारी सांघाच्या िममचाऱ् याांच ेिेिन ि मशक्षण तनधी  
पूिमिि चालू िरण्याबाबि 

  

(४७) * ४४६७५ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विर्य ऊफम  भाई धगरिर, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रविण दरेिर : 
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्य सहकारी सींघाच े कमाचारी िेतन समळािे आणण राज्य सहकारी 
सींघाचा सशक्षण तनिी पिूाित चाल ू करािा या मागणीसाठी गले्या दीड 
मदहन्याींपासनू सहकार आयकु्त कायाालयाच्या प्रिेशद्िारािर आमरण ि 
साखळी उपोषण करीत असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या चौर्थया 
आठिड्यात तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य सहकारी सींघाच्या कमाचाऱ याींना िेतन न समळाल्याने 
त्याींची उपासमार होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या विषयािर उपाययोिना करण्यासाठी सहकार अततररक्त 
आयकु्त तोजषणिाल याींच्या अध्यक्षतखेाली एक ससमती नेमली होती त्या 
ससमतीचा अहिाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२) सींघाच्या आधथाक अडचणीींमळेु कमाचाऱयाींना १५ मदहन्याींपासनू पगार देता 
आलेला नाही.  
(३) ि (४) ससमतीचा ददनाींक २/११/२०१८ चा अींततम अहिाल ददनाींक 
३/११/२०१८ रोिी शासनास प्राप्त झाला आहे. सदर अहिालातील सशफारशी 
तपासनू त्याबाबत स्ियींस्पष् असभप्राय/प्रस्ताि सहकार आयकु्त तथा 
तनबींिक, सहकारी सींस्था, महाराषर राज्य, पणेु याींच्याकडून ददनाींक 
१४/११/२०१८ च्या पत्रान्िये मागविला आहे. सदर असभप्राय/प्रस्ताि प्राप्त 
झाल्यािर पढुील कायािाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

र्ाि िैधिा पडिाळणी सममिीिडून विद्यार्थयाांना र्ाि िैधिा 
प्रमाणपत्र देण्यास विलांब होि असल्याबाबि 

 

 (४८) * ४४००१ अॅड.अतनल परब, श्री.नरेंद्र दराड,े श्री.रमेश पाटील : िाराांकिि 
प्रश्न क्रमाांि ३८८८४ ला ददनाांि ५ माचम, २०१८ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या 
सांदभामि सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:-
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(१) रक्ताच्या नात्यात िात प्रमाणपत्र असल्यास तचे दसुऱ यासही गहृीत िरािे 
असा शासन आदेश असतानाही पनिेल येथील एका विद्याथींनीला िात 
पडताळणी ससमतीने पत्र देण्यास विलींब केल्यामळेु वििी शाखेतील तीचा 
प्रिेश नाकारण्यात आल्याची घ्ना माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सीई्ी सेल ि एमकेसीएलच्या या सदोष पध्दतीमळेु हिारो 
गणुित्तािारक विद्याथी प्रिेशापासनू िींधचत रादहल्याचे दसुरे प्रकरण 
तनदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िडडलाींचे िात ििैता प्रमाणपत्र असतानाही त्याींच्या मलुाींना 
िात प्रमाणपत्र िात पडताळणी ससमतीकडून ददल े िात नाही, त्यामळेु 
विद्यार्थयांचे शकै्षणणक नकुसान होत े याबाबत, मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने 
खुलासा करण्याबाबतचे आदेश ददनाींक २४ ऑगस््, २०१८ रोिी सोलापरू 
जिल््याच्या िात पडताळणी ससमतीच्या सधचिाींना ददले आहेत, तसेच 
विद्यार्थयांनी िात प्रमाणपत्र समळण्याकरीता स्ित:च्या िडडलाींच,े काकाींच,े 
चुलतभािाचे तसेच नात्यातील इतर सदस्याींचे िात ििैता प्रमाणपत्र िोडलेले 
असतानाही मागणी करणाऱ या विद्यार्थयांना िात ििैता प्रमाणपत्र देण्यास 
विलींब होण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, विद्यार्थयांचे शकै्षणणक िषा िाया िाऊ नये तसेच 
मा.मखु्यमींत्रयाींच्या आदेशाच े पालन व्हािे याकरीता शासनाने चौकशी करुन 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत, 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 
 िात प्रमाणपत्र अभािी प्रिेश नाकारल्याची बाब तनदशानास आलेली 
नाही. 
(२) अशी बाब तनदशानास आलेली नाही. 
(३) मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणी खुलासा करण्याबाबतच ेआदेश 
ददनाींक २४ ऑगस््, २०१८ रोिी सोलापरू जिल््याच्या िात पडताळणी 
ससमतीच्या सधचिाींना ददल ेहोत.े अिादार श्री.सोमनाथ भागित काींबळे याींनी  
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ससमतीच्या तनणायाविरुध्द याधचका दाखल केली होती. मा.उच्च न्यायालयाच्या 
तनदेशानसुार अिादार याींना िात ििैता प्रमाणपत्र तनगासमत करण्यात आलेले 
आहे. 
 िडडलाींकडील रक्तनात्यातील व्यक्तीींना िात ििैता प्रमाणपत्र 
समळालेले असल्यास याबाबत चौकशी करून सींबींधित अिादार याींना शासन 
अधिसचूना ददनाींक २४/११/२०१७ अन्िये तात्काळ िात पडताळणी प्रमाणपत्र 
तनगासमत करण्यात येत.े 
(४) विद्यार्थयांचे शकै्षणणक िषा िाया िाऊ नये यासाठी जिल्हा िात 
प्रमाणपत्र पडताळणी ससमत्याींकडून िेळोिेळी प्रकरणाींचा आढािा घेऊन विशषे 
मोहीम राबिनू िेळेत प्रकरणाींचा तनप्ारा करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

सफाळे (िा.जर्.पालघर) येथील महावििरण विद्युि िां पनीच्या 
अधधिाऱ्याांनी गैरव्यिहार िेल्याबाबि 

  

(४९) * ४४०३४ श्री.अशोि ऊफम  भाई र्गिाप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े अॅड.हुस्त्नबान ू खमलफे, श्री.सभुाष 
र्ाांबड, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, डॉ.सधुीर िाांबे, आकिम .अनांि गाडगीळ, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.र्नादमन चाांदरूिर, श्री.हररमस ांग राठोड : िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि ४३८२५ ला ददनाांि १७ र्ुल,ै २०१८ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि 
सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सफाळे (ता.जि.पालघर) येथील महावितरण विद्यतु कीं पनीच्या 
अधिकाऱयाींनी केलले्या गरैव्यिहाराची चौकशी करुन दोषी अधिकाऱयाींविरुध्द 
कारिाई करण्याची मागणी तथेील सामाजिक कायाकत ेतसेच विरोिी पक्षनेता 
(वििानसभा) याींनी व्यिस्थापकीय सींचालक, महाराषर राज्य विद्यतु वितरण 
कीं पनी याींचेकड ेददनाींक १७ मे, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास लेखी तनिेदन ि 
पत्राद्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनास प्राप्त झालेल्या चौकशीच्या अहिालाबाबत मखु्य 
असभयींता, कल्याण पररमींडळ याींचेस्तरािर करण्यात आलेली कायािाही पणूा 
झाली आहे काय ि या गरैव्यिहाराप्रकरणी दोषी आढळून आलेल्या 
अधिकारी/कमाचारी याींचेविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, मखु्य असभयींता, कल्याण पररमींडळ याींचेस्तरािरुन कायािाही 
पणूा झाली नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ि ही कायािाही क्रकती 
कालाििीत पणूा करणे अपेक्षक्षत होती ि त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी प्राप्त झालेल्या चौकशी अहिालानसुार सदर तिारीमध्ये 
नमदू केल्यानसुार तनयमबा्य िीि िोडणी देणे, वििेचे मी्र काढून नेणे 
इत्यादी प्रकार आढळून आलेले नाहीत.  
(३) ि (४) प्रश्न उद् भित नाही. 
 ----------------- 
  

आसेगाांि देिी (जर्.यििमाळ) येथील पाणीपुरिठा योर्नेचा  
िीर् पुरिठा खांडीि िेल्याबाबि 

  

(५०) * ४४७४८ प्रा.र्ोगेन्द्र ििाड,े श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय ऊर्ाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आसेगाींि देिी (जि.यितमाळ) येथील विद्यतु विभागाच्या असभयींत्याींच्या 
चुकीमळेु देयक थकीत असल्याचे कारण साींगनु पाणीपरुिठा योिनेचा िीि 
परुिठा खींडडत केल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या शिे्च्या आठिड्यात 
तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िीि असभयींत्याींनी कृषी सींिीिनी योिनेंतगात ५० % रक्कम 
भरल्यानींतर देयकाची पणूा रक्कम भरणा झाल्याचे देयकािर सलहून 
ददल्यानींतर ग्रामपींचायतीने ५० % रकमचेा भरणा केल्यानींतरही िीि परुिठा 
खींडीत केला, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, िीि परुिठा नसल्याने स्थातनक नागररकाींना पाण्याचा प्रश्न 
तनमााण झाला असनू या सिा प्रकरणास िबाबदार असणाऱया िीि वितरण 
कीं पनीच्या अधिकारी ि कमाचाऱयाींविरुध्द शासनाने कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे तसेच पाणीपरुिठा योिनेची िीि किीपयतं पिूाित होणे 
अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. आसेगाींि देिी, ता.बाभळुगाि, 
जि.यितमाळ ग्रामपींचायतीने पाणीपरुिठा योिनेच े ददनाींक २५/०५/२०१६ 
पासनूचे थक्रकत िीि बील रुपये १,४२,५३०/- भरलेले नसल्यामळेु ददनाींक 
२८/०९/२०१८ रोिी महावितरण कीं पनीने त्याींचा िीि परुिठा तात्परुता खींडीत 
केला होता. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ददनाींक ०१/१०/२०१८ रोिी सदर ग्रामपींचायतीने रुपये २०,०००/- भरणा 
केल्यानींतर सदर पाणीपरुिठा योिनेचा िीि परुिठा तात्काळ सरुु करण्यात 
आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

 

िृषीपांपाच्या नव्या र्ोडणीसाठी होणाऱ् या खचामबाबि 
  

(५१) * ४५१५७ श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कृषीपींपाच्या रुपये २३ हिार को्ीची िसलुी थकीत असताना 
शासनाने प्रततक्षा यादीतील सव्िा दोन लाख कृषीपींपाना उच्चदाब िीि 
वितरण प्रणालीतनू (एचव्हीडीसी) िीि िोडणी देण्याचा तनणाय घेतला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एका रोदहत्रािर दोन शतेकऱ याींना िीि िोडणी देण्याच्या या 
योिनेसाठी रुपये ५०४८ को्ीचा खचा येणार असनू त्यातील रुपये २५०० 
को्ीचा तनिी हा किा स्िरुपात उभारण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, अगोदरच रुपये २३ हिार को्ीची थकबाकी िसलुी कराियाच े
असताना ऊिाा विभाग कृषीपींपाच्या नव्या िोडणीसाठी आणखी रुपये ५ हिार 
को्ी खचा करण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदरची योिना रुपये ५०४८.१३ को्ीची असनू त्यापकैी रुपये २२४८ को्ी 
इतका तनिी शासनाकडून अनदुान स्िरुपात तर रुपये २८०० को्ी इतका 
तनिी महावितरण किा स्िरुपात उभारणार आहे. 
(३) राज्यात कृषी िगािारीतील ग्राहकाींकड े माचा, २०१८ अखेर एकूण रुपये 
२४६९८.६५ को्ी इतकी थकबाकी आहे. थकबाकी िसलुीसाठी विविि 
योिनेच्या (िसे कृषी सींिीिनी योिना) माध्यमातनू प्रयत्न सरुु आहेत. 
 राज्यात माचा, २०१८ अखेर पसैे भरुन प्रलींबबत असणाऱया २,२४,७८५ 
कृषीपींपाना निीन िीि िोडणीसाठी शतेकऱयाींची मागणी आहे. त्याकरीता 
उच्चदाब वितरण प्रणाली योिनाद्िारे प्रलींबबत कृषीपींपाना िीि िोडणी 
देण्याचा तनणाय घेण्यात आला आहे. सदर योिनेंतगात प्रत्येक कृषी 
ग्राहकाकरीता समवपात रोदहत्र देण्यात येणार असनू शतेकऱयाींमध्ये रोदहत्राींप्रती 
स्िासमत्िाची भािना िाढीस लागणार आहे. त्यामळेु या योिनेत रोदहत्र 
नादरुुस्तीचे प्रमाण कमी असणार आहे. तसेच ताींबत्रक ि िाणणजज्यक हानीचे 
प्रमाण कमी होणार आहे. सदर योिनेंतगात शतेकऱयाींना दिेदार ि अखींडीत 
िीि परुिठा देण्याच ेशासनाचे उदद्दष् पणूा होणार आहे. 
(४) सदर योिना प्रभािीपणे ि पारदशीपणे राबविण्याकरीता राज्यात 
महावितरणच्या २९ मींडळ कायाालय अींतगात पाशाल ्नाकी ई-तनविदा अींतगात 
४९३ कायाादेश देण्यात आले असनू त्याअींतगात माहे डडसेंबर, २०१९ अखेर 
१०७६८७ कृषीपींप ऊिीकरणाची कामे पणूा करण्यात येणार आहेत. 

तसेच औरींगाबाद, िालना, िळगाींि, नींदरुबार, िुळे, बीड, 
उस्मानाबाद, लातरू, नाींदेड, दहींगोली, सातारा, कोल्हापरू, साींगली, अहमदनगर, 
मालेगाि-नासशक (ना) ि पणेु ग्रामीण येथे फुल ्नाकी ई-तनविदा प्रक्रिया पणूा 
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झाली असनू त्याअींतगात िळगाींि, नींदरुबार, बीड, उस्मानाबाद, लातरू ि 
सातारा या ६ मींडळ कायाालय अींतगात कायाादेश देण्यात आले असनू 
त्याअींतगात माहे डडसेंबर २०१९ अखेर ३९७९५ कृषीपींप ऊिीकरणाची कामे पणूा 
करण्यात येणार आहेत. उिाररत कृषीपींपाच्या तनविदा प्रक्रिया प्रगतीपथािर 
आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

लोटे औद्योधगि िसाहिीिील िेन िेममिल्स या रासायतनि िां पनीि 
(िा.खेड, जर्.रत्नाधगरी) आग लागल्याने नुिसान र्ाल्याबाबि 

  

(५२) * ४५९२६ अॅड.तनरांर्न डािखरे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लो्े औद्योधगक िसाहतीमिील (ता.खेड, जि.रत्नाधगरी) केन केसमकल्स 
या रासायतनक कीं पनीत ददनाींक ८ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास आग 
लागल्याने लाखोंचे नकुसान झाल्याचे तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे तसेच िखमीींना शासनाकडून आधथाक मदत देण्यात आली आहे काय, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) विद्यतु सींच माींडणीची योग्य तनगा, देखभाल ि दरुुस्ती न 
केल्यामळेु सदर दघुा् ना घडलेली आहे. सदर दघुा् नेमध्ये कोणीही मतृ अथिा 
िखमी झालेले नाही. 
 

----------------- 
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शासिीय िसतिगहृािील विद्यार्थयामना लागू िरण्याि  
आलेला डीबीटीचा तनणमय मागे घेण्याबाबि 

  

(५३) * ४४३४१ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हुस्त्नबान ू खमलफे, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.सभुाष र्ाांबड, श्री.अशोि 
ऊफम  भाई र्गिाप, श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४१८८२ ला 
ददनाांि १० र्ुल,ै २०१८ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आददिासी मलुा-मलुीींच्या शासकीय िसततगहृातील 
विद्यार्थयााना लाग ू करण्यात आलेला डीबी्ीचा तनणाय मागे घेण्यात यािा 
यासाठी नासशक येथील आददिासी विद्यार्थयााच्याितीने प्रकल्प अधिकाऱ याींना 
तनिेदन सादर करण्यात आले असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आददिासी विद्यार्थयााचे सशक्षण ि तनिासाची व्यिस्था 
करण्याचे घ्नात्मक काम आददिासी विभागाने करणे अपके्षक्षत आहे मात्र 
राज्य घ्नेने ददलेल्या हक्क अधिकाराची कोणतीही अींमलबिािणी होत 
नसल्यामळेु अनेक विद्याथी सशक्षणापासनू िींधचत राहत आहेत हे लक्षात घेता 
शासन आिश्यक कायािाही करणार िा करीत आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अनसुधूचत िमातीच्या विद्यार्थयांना सशक्षणाच्या ि तनिासाची सोय 
एकबत्रतरीत्या उपलब्ि करून देण्यासाठी आददिासी विभागामाफा त ५५६ 
अनदुातनत आश्रमशाळा, ५०० शासकीय आश्रमशाळा, १६ एकलव्य इींग्रिी 
माध्यमाच्या शाळा तसेच १७५ इींग्रिी माध्यमाच्या नामाींक्रकत तनिासी शाळा 
सरुू आहेत. उपरोक्त सिा शाळाींमध्ये समळून समुारे ५,१०,००० विद्याथी 
सशक्षण घेत आहेत. 
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 तसेच १० िी नींतरचे उच्च सशक्षण ि व्यिसायीक सशक्षण घेणाऱया 
विद्यार्थयांकरीता विविि सशषयितृ्ती योिनाींद्िारे आधथाक सहाय्य उपलब्ि 
करून देण्यात येत.े तसेच अनसुधूचत िमातीच्या विद्यार्थयांना परदेशातील 
उच्च सशक्षण घेण्याकरीता परदेशी सशषयितृ्ती योिना राबविण्यात येत.े 
 त्याचप्रमाणे विभागाच्या एकूण ४९१ िसततगहृाद्िारे समुारे ५८,२६२ 
विद्यार्थयांकरीता तनिासाची, आहाराची तसेच शकै्षणणक सादहत्य उपलब्ि 
करून देण्यात येत.े तसेच ज्या विद्यार्थयांना िसततगहृात प्रिेश समळाला नाही  
अशा विद्यार्थयांकरीता पींडीत ददनदयाळ उपाध्याय स्ियम ् योिनेव्दारे 
तनिासाची, आहाराची तसेच शकै्षणणक सादहत्य खरेदी करण्याकरीता 
अथासहाय्य करण्यात येत.े 
(३) विभागाच्या एकूण ४९१ िसततगहृाींपकैी महानगरपासलकास्तर ि विभागीय 
स्तरािरील ४२ िसततगहेृ आणण जिल्हास्तरािरील ७८ िसततगहेृ अशा एकूण 
१२० शासकीय िसततगहृाींमध्ये प्रिेसशत विद्यार्थयांना भोिन भत्ता DBT 
द्िारे देण्यात येतो. 
 भोिन (आहार) ही ियैजक्तक आिडतनिड असनू व्यजक्तश: 
प्रत्येकाच्या चिीरुचीचे आिडीतनिडीचे तनकष िेगिगेळे असल्याने ठेकेदार 
पध्दतीमध्ये विद्यार्थयांना तनिडीचे स्िातींत्रय राहत नाही. 
 मोठ्या शहरातील विभागीयस्तरािरील ि जिल््याच्या दठकाणची 
िसततगहेृ आणण तथेील विविि शकै्षणणक सींस्था यामिील अींतर खूप असत.े 
त्यामळेु विद्यार्थयांना दपुारच्या िेिणाच्या अडचणी तनमााण होतात. 
 िसततगहृातील विद्यार्थयांना काही िेळा दपुारी उसशरापयतं िेिण न 
समळणे क्रकीं िा उपाशी राहणे, अशा समस्याींना सामोरे िािे लागत.े 
 आहाराकरीता आिश्यक रक्कम विद्यार्थयांच्या खात्यात थे् िमा 
केल्यास विद्यार्थयांना िसततगहृातील भोिन ठेकेदारािर अिलींबनू न राहता 
विद्याथी स्ित:ची िेिणाची सोय स्ित: करू शकतील ि आत्मतनभार 
बनतील, या उद्देशाने हा तनणाय घेण्यात आला आहे. सदरचा सिा 
िसततगहृाींमध्ये विद्यार्थयांच्या पसींतीनसुार डब्बे ि मेन्य ूतनजश्चत करुन सोय 
करण्यात आली आहे. तसेच विद्याथी सोयीनसुार २ त े३ िेळचा डब्बा घेतात. 
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 सदर योिनेबाबत विभागाच्या िसततगहृातील विद्यार्थयांची प्रततिीया 
िाणून घेण्यासाठी व्हीडीओ कॉन्फरन्सव्दारे प्रत्येक विभागाच्या िसततगहृातील 
विद्यार्थयांशी िेळोिेळी चचाा करण्यात आली आहे. बहूताींश विद्याथी सदर 
योिनेबाबत सकारात्मक असल्याचे सदर चचेत ददसनू आले आहे. 
 विद्यार्थयााचा िसततगहृ प्रिेश तनजश्चत झाल्यानींतर आहार खचााची 
तीन मदहन्याची आगाऊ रक्कम विद्यार्थयांच्या आिार सलग्न बॅंक खात्यािर 
२४ तासात िमा केली िात आहे. तसेच स््ेशनरीसाठी देय असलेली १००% 
रक्कम एकाच िेळेस देण्यात येत.े 
 अ”,” ब” ि “क” िगा महानगरपासलका, विभागीय शहरातील िसततगहेृ 
आणण जिल्हास्तरािरील िसततगहृाींमध्ये प्रिेसशत २००२१ विद्यार्थयांना िून ते 
नोव्हेंबर या मदहन्यासाठीची आहाराकरीता देय असलेली रक्कम विद्यार्थयांच्या 
बॅंक खात्यािर िमा करण्यात आली आहे. सदर योिना सरुळीतपणे सरुू 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

सावित्रीबाई मदन िसतिगहृ, अहमदनगर येथे गैरव्यिस्त्थेबाबि 
  

(५४) * ४५४२४ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सावित्रीबाई मदन िसततगहृ, अहमदनगर येथील मलुीींना शौचालयातील 
मलमतु्र काढण्यास साींधगतल्याचे तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िसततगहृातील मलुीींना अिीक्षक ि सहाय्यक अिीक्षक याींनी 
ज्या मलुी अततशय गरीब घरातनू आधथाक पररजस्थती बेताची असल्यामळेु 
िसततगहृात राहतात त्याींना शारररीक ि मानससक त्रास देत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत येथील मलुीींनी िारींिार तिार देऊनही अिीक्षकािर 
प्रशासनाने कोणतीही कारिाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार सींबींधिताींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) ि (२) होय. 
 अशा स्िरूपाची तिार मखु्य कायाकारी अधिकारी, जिल्हा पररषद, 
अहमदनगर याींना प्राप्त झाली आहे. 
(३) अशा स्िरूपाची तिार यापिूी प्राप्त झाली नाही. 
(४) िसततगहृाच्या तपासण्यामध्ये आढळून आलेल्या त्रु् ीबाबत सींस्थसे नो्ीस 
देऊन खुलासा घेण्यात आला आहे. सींस्थचेा खुलासा समािानकारक नसल्याने 
सदर िसततगहृ बींद करण्याची कायािाही प्रस्तावित आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

िशळेे (िा.िर्मि, जर्.रायगड) पररसराि िीर् पुरिठा  
िारांिार खांडीि होि असल्याबाबि 

  

(५५) * ४५२६६ श्री.र्नादमन चाांदरूिर : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कशळेे (ता.किात, जि.रायगड) पररसरात िारींिार खींडडत होणाऱ या िीि 
परुिठ्यामळेु ग्रामस्थ ि व्यािसातयकाींचे आधथाक नकुसान होत असल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, कशळेे गािातील िारींिार िीि परुिठा खींडीत होणाऱ या 
समस्येिर कायमस्िरुपी उपाययोिना करण्याबाबत शासनाने चौकशी करुन 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) सदर पररसरात ऑगस््, २०१८ दरम्यान 
झालेल्या अततिषृ्ी, िादळिाऱे ि िीि पडल्यामळेु ६ उच्चदाब िादहनीचे खाींब 
उन्मळून पडले ि १.१ क्रक.मी. उच्चदाब िादहनीच्या तारा तु् ू न िसमनीिर 
पडल्या. त्यामळेु सदर गािातील विद्यतु परुिठा खींडीत झालेला होता. 
(२) कशळेे गािातील िारींिार िीि परुिठा खींडीत होणाऱया समस्येिर 
कायमस्िरुपी उपाययोिना करण्याकरीता सदर गािातील २३ गींिलेल ेपोल ि 
लघदुाब िादहनीच्या सशक्तीकरणाची कामे पींडडत ददनदयाळ उपाध्याय ग्राम 
ज्योती योिनेंतगात प्रस्तावित केलेली आहेत. सदर कामाचा कायाादेश देण्यात 
आला असनू कामे प्रगततपथािर आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

अनुदातनि आश्रमशाळाांमधील विद्यार्थयाांसाठी देण्याि येणारे  
परररक्षण अनुदान िाढविणेबाबि 

  

(५६) * ४५३२२ श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात आश्रमशाळाींना समळणारे इमारत भाड े गेल्या पाच िषांपासनू 
शासनाव्दारे ददलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आश्रमशाळाींतील विद्याथी परररक्षण अनदुान प्रततविद्याथी 
रुपये ९३०/- प्रततमाह केव्हापासनू देण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, प्रत्येक विद्यार्थयांिर प्रत्यक्ष होणारा खचा हा िास्त असनू 
शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थयांिर प्रततविद्याथी प्रततमदहना होणारा खचा 
यापेक्षा तीनश ेप्ीने िास्त आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अनदुातनत आश्रमशाळाींना प्रतत मदहना खचा िाढिनु 
देण्याबाबत शासनाची भसूमका काय आहे, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
(२) सामाजिक न्याय ि विशषे सहाय्य विभागाच्या ददनाींक २९/१२/२०११ च्या 
शासन तनणायान्िये ददनाींक ०१/०१/२०१२ पासनू अनदुातनत आश्रमशाळाींमिील 
विद्यार्थयांना परररक्षण अनदुान म्हणून रुपये ९००/- प्रतत विद्याथी, प्रतत 
मदहना देण्यात येत.े 
(३) शासकीय आश्रमशाळाींमिील विद्यार्थयांिर प्रतत विद्याथी, प्रतत मदहना 
होणारा खचा हा िास्त आहे, ही िस्तजुस्थती आहे. 
(४) सामाजिक न्याय ि विशषे सहाय्य विभागाच्या ददनाींक ०१ माचा, २०१६ 
च्या शासन तनणायान्िये अनदुातनत आश्रमशाळाींमिील विद्यार्थयांसाठी देण्यात 
येणारे परररक्षण अनदुान िाढविणेबाबत मा.मखु्य सधचिाींच्या अध्यक्षतखेाली 
ससमती गठीत करण्यात आली आहे. सदर ससमतीच्या अहिालानसुार पढुील 
तनणाय घेण्यात येईल.  
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

दहांगोली खरेदी-विक्री सांघाने शिेिऱ्याांिडून खरेदी िेलेल्या  
शिेमालाची रक्िम अदा िरण्याबाबि  

  

(५७) * ४५५९८ श्री.रामराि िडिुि े: सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जिल््यातील तरू, मगू, उडीद, सोयाबीनची शासनाच्या आिारभतू 
क्रकींमतीनसुार नाफेडच्या माध्यमातनू दहींगोली खरेदी-वििी सींघाच्याितीने माहे 
माचा, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान खरेदी करण्यात आली असनू त्या 
खरेदीपकैी ३९८ लाख ६० हिार रुपये खचा ि कसमशनची रक्कम शासनाकड े
प्रलींबबत असल्याने खरेदी-वििी सींघाचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान आधथाक व्यिहार ठप्प झाल्याचे आढळून आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तद्नसुार शतेकऱयाींची थकीत रक्कम त्िररत अदा 
करण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सभुाष देशमखु : (१) ि (२) दहींगोली खरेदी वििी सींघाने हींमाम     
२०१७-२०१८ मिील केलेल्या मगू, उडीद ि तरू खरेदीमिील शतेकऱयाींना 
शतेमालाच्या िखार पाित्याप्रमाणे सींपणूा रक्कम अदा करण्यात आली आहे. 
तथावप, सींस्थेने खरेदीमध्ये केलेल्या अतनयसमततमेळेु सींस्थेच ेकाम बींद केले 
आहे. त्याचबरोबर सींस्थेविरुध्द शतेकऱयाींच्या प्राप्त होणाऱया तिारीमळेु खरेदी 
वििी सींघास अनषुींधगक खचााची रक्कम अदा केलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

िरसई (िा.पेण, जर्.रायगड) आददिासी आश्रमशाळेिील  
विद्यार्थयाांना विषबाधा र्ाल्याबाबि 

  

(५८) * ४५६७१ श्री.रमेश पाटील, श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िरसई (ता.पेण, जि.रायगड) येथील आददिासी आश्रमशाळेतील        
१८ विद्यार्थयांना दिुातनू विषबािा झाल्याने त् याींना पेण उपजिल्हा 
रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचे ददनाींक १७ ऑगस््, २०१८ रोिी िा 
त्यासमुारास तनदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या दिुात बोअररींगच ेपाणी समसळल्याने ही विषबािा झाल्याचे 
आश्रमशाळेच्या मखु्याध्यापकाींनी मत व्यक्त केल्याने येथील कारभारािर प्रश्न 
धचन्ह तनमााण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या विद्यार्थयांचे रक्ताींचे नमनेु तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत 
पाठविण्यात आले असनू त्याचा अहिाल आल्यानींतरच कारिाई करणार 
असल्याचे िदै्यकीय अधिकाऱ याकडून साींगण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तद्नषूींगाने आददिासी आश्रमशाळेच्या 
व्यिस्थापनाविरुध्द ि सींबींधिताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विष्ट् ण ु सिरा : (१), (२) ि (३) शासकीय आश्रमशाळा, िरसई येथील    
१८ विद्यार्थयांना ताप, सदी, खोकला, डोकेदखुी, थींडी, थकिा इत्यादीच्या 
उपचाराकरीता उपजिल्हा ग्रामीण रुग्णालय, पेण येथ े ददनाींक १३/०८/२०१८ 
रोिी दाखल करण्यात आले होत े ि ४ विद्यार्थयांना सामान्य जिल्हा 
रूग्णालय, असलबाग येथ े ददनाींक १७/०८/२०१८ ि ददनाींक १८/०८/२०१८ रोिी 
दाखल करण्यात आले होत.े सदर आश्रमशाळेतील असे एकूण २२ 
विद्यार्थयांना उपचारासाठी रूग्णालयात दाखल करण्यात आले होत.े 
 परींत,ु उपजिल्हा रुग्णालय, पेण, जि.रायगड येथे बालरोग तज्ञ डॉक््र 
नसल्याने तथेील १८ विद्यार्थयांना सामान्य जिल्हा रुग्णालय, असलबाग, 
जि.रायगड येथे पढुील उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होत.े 
 उपजिल्हा ग्रामीण रुग्णालय, पेण जि.रायगड येथे उपचारासाठी 
दाखल १८ विद्यार्थयांची ददनाींक १६/०८/२०१८ रोिी रक्त तपासणी केल्यानींतर 
त्याींना दिुामिुन कोणतीही विषबािा झाली नसनू ताप असल्याचे तनदान 
झाले. सिा २२ विद्यार्थयांिर औषिोपचार करुन डडस्चािा देण्यात आला आहे. 
आिारी विद्यार्थयांिर शालेय प्रशासनाकडुन िेळीच उपचार करणेसाठी 
तातडीने प्रयत्न करण्यात आलेले आहेत ि सिा विद्याथी सजुस्थतीत असनू 
तनयसमत शाळेत उपजस्थत आहेत. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

उस्त्मानाबाद जर्ल््याि खरीप पीि िर्म िाटप न िेल्याबाबि 
  

(५९) * ४५८६४ प्रा.डॉ.िानार्ी सािांि : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्मानाबाद जिल््यातील शतेकऱ याींना खरीप हींगाम सींपत आला तरी 
बँकाकडून खरीप किा देण्यास विलींब होत असल्यामळेु शतेकऱ याींना 
नाईलािाने सािकाराींकडून किा घ्यािे लागत असल्याची बाब ददनाींक        
६ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उस्मानाबाद जिल््यातील बँकाींना ठरिनू ददलेले उदद्दष्ाींपकैी 
फक्त ३२ ्क्केच किा िा्प झालेले असल्यामळेु बँक व्यिस्थापकाींिर 
आदेशाच्या उल्लींघन प्रकरणी गनु्हे दाखल करुनही बँका दखल घेत 
नसल्यामळेु शतेकऱ याींमध्ये असींतोष पसरला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उस्मानाबाद जिल््यातील शतेकऱ याींचे किााचे उदद्दष् किीपयतं 
पणूा होऊ शकत े याबाबत कालबध्द कायािम तयार करण्यात आलेला आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार सींबींधिताींिर काय कायािाही केली िा 
करण्यात आली, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सभुाष देशमखु : (१) ि (२) नाही. उस्मानाबाद जिल्हा मध्यिती सहकारी 
बँकेची, तरेणा शतेकरी सहकारी साखर कारखान्याकड े रुपये ११४.६४ को्ी, 
श्री.तळुिाभिानी शतेकरी सहकारी साखर कारखान्याकड ेरुपये २१.९९ को्ी ि 
नरससींह शतेकरी सहकारी साखर कारखाना इींदापरु, ता.िाशी याींचेकड े रुपये 
१३.९६ को्ी अशी तीन सहकारी साखर कारखान्याकड े रुपये १५०.५९ को्ी 
थकबाकी असनू सदर कारखान्यासह बबगरशतेी किााची एकूण थकबाकी रुपये 
२०६.८३ को्ी थकबाकी आहे. सदर बँकेची आधथाक जस्थती अत्यींत िाई् आहे 
ि िसलुीचे प्रयत्न चाल ूआहेत. त्यामळेु पीक किा िा्पाचे लक्षाींक तनजश्चत 
करताना जिल्हा मध्यिती सहकारी बँकेचा लक्षाींक कमी करून राषरीयकृत 
बँका, खािगी बँका आणण ग्रामीण बँका याींना पीक किा वितरणाचा 
अततररक्त लक्षाींक तनजश्चत करून देण्यात आला होता. उस्मानाबाद जिल्हा 
मध्यिती सहकारी बँकेची आधथाक जस्थती अडचणीची असल्यामळेु बँकेस 
समािानकारक पीक किा परुिठा करता आला नाही. तसेच अततररक्त लक्षाींक 
ददल्यामळेु राषरीयकृत बँका, खािगी बँका आणण ग्रामीण बँका याींना देखील 
पीक किा िा्पाचे उदद्दष् साध्य करता आल ेनाही. 
 ददनाींक ३०/०९/२०१८ अखेर उस्मानाबाद जिल््यात ९६,३८५ 
खातदेाराींना ५३७.८५ को्ीच ेपीक किा िा्प करण्यात आले आहे. 
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(३) मा.मखु्यमींत्री याींचे अध्यक्षतखेालील खरीप आढािा बठैक २०१८ मिील 
बठैकीमध्ये सिा बँकाींना पीककिा िा्पाच्या सचूना देण्यात आली. 
जिल्हास्तरािर कृती कायािम तयार करुन पीककिा मेळाव्याचे आयोिन 
करण्यात आले. पीककिा मेळाव्यास स्थातनक दै.ितामानपत्रामध्ये व्यापक 
प्रससध्दी देण्यात आली. मेळाव्यामध्ये पात्र शतेकऱयाींचे किा मागणी अिा 
भरुन घेणे, कागदपत्राींची पतुाता करणे इ. कामकाि करण्यात आले. गािामध्ये 
िनिागतृी होण्यासाठी सींबींधित तलाठी/मींडल अधिकारी याींचेमाफा त दिींडी 
देण्यात आली. सिा बँकाींतफे बॅनसा, मादहती पत्रके याद्िारे पीककिा िा्पाची 
मादहती देण्यात आली. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् भित नाही.  

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

राज्याि मुलीांसाठी असलेल्या मांरू्र िसतिगहृाांना  
पद मान्यिा देण्याबाबि 

  

(६०) * ४३९८२ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सामाजिक न्याय विभागाने मलुीसाठी ५० िसततगहृ गेल्या अडीच 
िषाापासनू मींिूर करुन सदर िसततगहृाना पद मान्यता देण्यात आली 
नसल्याचे ददनाींक ४ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास तनदशानास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तसेच सदर मींिूर िसततगहृाकरीता पद मान्यता 
देण्याबाबत काय कायािाही केली िा करण्यात येत काय, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) सामाजिक न्याय विभागाने मलुीींसाठी ५० िसततगहृ 
नव्याने सरुू करण्याचा तनणाय घेण्यात आला आहे. तथावप, विभागातील 
पदाींचा आकृततबींि तनजश्चत करण्याचा प्रस्ताि वित्त विभागाला ददनाींक 
१७/१०/२०१७ अन्िये सादर करण्यात आलेला असनू, वित्त विभागाने अद्याप 
आकृततबींिास मान्यता ददलेली नाही.  
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(२) विभागातील पदाींचा आकृततबींि तनजश्चत करण्याचा प्रस्ताि वित्त 
विभागाला ददनाींक १७/१०/२०१७ अन्िये सादर करण्यात आलेला असनू, वित्त 
विभागाने अद्याप आकृततबींिास मान्यता ददलेली नाही.  
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

राज्यािील सहा िाईन उद्योर्िाांिड ेअसलेली थिीि  
िराची रक्िम माफ िरण्याि आल्याबाबि 

  

(६१) * ४३९९४ श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफम  भाई 
र्गिाप, श्री.र्नादमन चाांदरूिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खमलफे, डॉ.िर्ाहि ममर्ाम : 
सन्माननीय राज् य उत् पादन शलु् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) राज्यातील प्रमखु सहा िाईन उद्योिकाींकड ेसन २००६ पासनूची थकीत 
असलेली ११८ को्ी रुपयाींची उत्पादन शलु्काची रक्कम माफ करािी अशी 
विनींती या उद्योिकाींनी शासनास केल्यानींतर त्यािर विचार करण्यासाठी 
ददनाींक ८ मे, २०१८ रोिी मखु्य सधचिाींच्या अध्यक्षतखेाली शासनाने ससमती 
नेमली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ससमतीने ददनाींक ४ िुल,ै २०१८ रोिी अहिाल शासनास 
सादर केला असनू ददनाींक २० ऑगस््, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास शासनाने 
सदर ११८ को्ी रुपयाींची उत्पादन शलु्काची सन २००६ पासनूची थकबाकी 
माफ करण्याचा तनणाय घेतला असल्याने सदर कराची थकबाकी माफ 
करण्यास राज्य उत्पादन शलु्क आयकु्ताींनी तीव्र आक्षपे घेतले आहेत, हे ही 
खरे आहेत काय, 
(३) असल्यास, मखु्य सधचिाींच्या अध्यक्षतखेालील ससमतीने सादर केलेल्या 
अहिालातील सशफारशीींचे स्िरुप ि आयकु्त, राज्य उत्पादन शलु्क याींनी 
घेतलेल्या आक्षेपाच ेस्िरुप काय आहे, 
(४) असल्यास, आयकु्त, राज्य उत्पादन शलु्क याींनी आक्षेप घेतलेले असताना 
ि शासनाचे ११८ को्ी रुपयाींचे नकुसान होणार असतानाही उक्त सहा िाईन 
उद्योिकाींना कर माफी देण्याचा तनणाय घेण्याची कारणे काय आहेत ि एिढे 
मोठे झालेले नकुसान कशाप्रकारे भरुन काढण्यात येणार आहे, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानसुार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) होय. राज्यात उत्पादीत द्राक्षापासनू ब्लेंडीींग 
केलेल्या िाईन िरील उत्पादन शलु्क माफ करण्याबाबत द्राक्ष उत्पादक 
शतेकरी तसेच िाईन उत्पादक घ्कामाफा त सातत्याने करण्यात येत 
असलेल्या मागणीच्या अनषुींगाने प्रचसलत तनयमामध्ये आिश्यक त े बदल 
करण्याबाबत विचारवितनमय करण्यासाठी ददनाींक ८ मे, २०१८ रोिी मखु्य 
सधचिाींच्या अध्यक्षतखेाली शासनाने ससमती गठीत केली होती. 
(२) ससमतीने सादर केलेल्या अहिालात िाईन उत्पादक घ्काींकड ेअसलेली 
राज्यातील द्राक्षापासनू ब्लेंडीींग केलेल्या िाईनिरील उत्पादन शलु्काची 
थकबाकी माफ करण्याचा तनणाय ससमतीने घेतला नसनू यानषुींगाने यथोधचत 
प्रस्ताि वििानमींडळाच्या मान्यतसे्ति सादर करािा, अशी सशफारस ससमतीने 
केली आहे. 
(३) राज्यातील द्राक्षापासनू तनसमाती केलेल्या िाईनच ेब्लेंडीींग केल्यास उत्पादन 
शलु्कातनू सिलत देण्याबाबत तनणाय घ्यािा. मात्र, उत्पादन शलु्कािर अशी 
सिलत पिूालक्षी प्रभािाने देण्यात येि ू नये, असे आयकु्त, राज्य उत्पादन 
शलु्क याींनी प्रस्तावित केले आहे. 
 मा.मखु्य सधचिाींच्या अध्यक्षतखेालील ससमतीच्या सशफारशी 
पढुीलप्रमाणे आहेत, 

अ) शासन अधिसचूना, ददनाींक ३१ माचा, २००६ मिील राज्यातील 
छो्या िाईनरीकडून मोठ्या िाईनरीकड ेबल्कमध्ये िाहतकू करून 
ब्लेंडीींग (समश्रण) केलेल्या िाईनला उत्पादन शलु्कातनू सू्  
देण्याच्या अनषुींगाने प्रचसलत तरतदूीींमध्ये आिश्यक त्या सिुारणा 
करण्यासाठीच्या प्रस्तािास शासनाची मान्यता घेिनू सिुाररत 
अधिसचूना तनगासमत करण्याबाबतची कायािाही विभागाने करािी. 
तथावप, सदर अधिसचूना पिूालक्षी प्रभािाने मींिूर करणे 
तनयमािीन होणार नाही.  
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ब) सन २००६ त ेिरीलप्रमाणे सिुारीत अधिसचूना तनगासमत होणाऱया 
ददनाींकापयतंच्या कालाििीतील, राज्यात उत्पादीत द्राक्षापासनू 
ब्लेंडीींग केलेल्या िाईनिरील प्रलींबबत असलेले उत्पादन शलु्क, 
शासनाच्या िाईन िोरणाचा मळू उद्देश विचारात घेऊन, माफ 
करण्याच्या अनषुींगाने, यथोधचत प्रस्ताि वििानमींडळाच्या 
मान्यतसे्ति सादर करािा. 

 मा.मखु्य सधचिाींच्या अध्यक्षतखेालील ससमतीच्या उपरोक्त “अ” 
येथील सशफारशीनसुार, शासन अधिसचूना, ददनाींक २६ िुल,ै २०१८ अन्िये, 
सदर ददनाींकापासनूच ब्लेंडीींग केलेल्या िाईनिरील उत्पादन शलु्कातनू सू्  
देण्याचा तनणाय घेतला आहे. 
(४), (५) ि (६) सन २००६ त े ददनाींक २६ िुल,ै २०१८ पयतंच्या 
कालाििीतील, राज्यात उत्पादीत द्राक्षापासनू ब्लेंडीींग केलेल्या िाईनिरील 
प्रलींबबत असलेले उत्पादन शलु्क माफ करण्याबाबतचा तनणाय अद्याप घेण्यात 
आला नसल्याने प्रश्न उद् भित नाही. 

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

 

मागासिगीय समार्ािील भूममहीन िुटुांब लाभापासून  
िांधचि असल्याबाबि  

(६२) * ४५२३५ डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफम  भाई 
र्गिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खमलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
डॉ.िर्ाहि ममर्ाम, श्री.विक्रम िाळे, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि, 
आकिम .अनांि गाडगीळ, श्री.रमेश पाटील, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.अतनिेि िटिरे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हेमांि टिल,े श्री.र्गन्नाथ मशांदे : सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनसुधूचत िाती आणण निबौध्द समािातील 
दाररद्रयरेषखेालील भसूमहीन कु्ुींबाींना कमािीर दादासाहेब गायकिाड 
सबलीकरण ि स्िासभमान योिनेंतगात मोफत शतेिमीन देण्यात येणार 
असनू राज्य शासन चार एकराींसाठी १६ लाख रुपये आणण दोन एकर 
बागायतीसाठी २० लाख रुपये अनदुान देणार असनू त्यासींदभाातील शासन 
तनणाय तनगासमत झाल्याच े माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान 
तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त शासन तनणायातील तनकष अडचणीचे ि अव्यिहाया 
असल्यामळेु योिनेच्या अींमलबिािणीत अडचणी येणार असनू या 
योिनेपासनू मोठ्या प्रमाणािर गरीब कु्ूींबे िींधचत राहण्याची शक्यता आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तद्नसूार या तनणायातील अ्ी ि तनयमािलीत 
सशथीलता आणून मोफत िसमनीसाठी मागासिगीय लाभार्थयांना लाभ  
देण्यासाठी कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे तसेच या 
योिनेंतगात आतापयतं क्रकती लाभार्थयांची तनिड करण्यात आली िा क्रकती 
लाभार्थयांना प्रत्यक्षात िसमनीचे िा्प करण्यात आल,े 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) होय, ददनाींक १४ ऑगस््, २०१८ च्या शासन 
तनणायानसुार जिरायती चार एकर िसमनीकरीता प्रती एकर पाच लाख रुपये 
प्रमाणे आणण बागायती दोन एकर िसमनीकरीता प्रती एकर आठ लाख रुपये 
इतक्या क्रकींमतीच्या िसमनीचे िा्प पात्र लाभार्थयांना करण्यात येणार आहे. 
सदर योिना १०० ्क्के शासन अनदुातनत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) लाभार्थयांची तनिड प्रक्रिया क्षेबत्रयस्तरािर सरुु असनू पात्र लाभार्थयांना 
शतेिसमनीचे िा्प लिकरच करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

आददिासी भागाि िाम िरणाऱ् या शासिीय िममचाऱ् याांना  
‘‘आददिासी भत्िा’’ ममळण्याबाबि 

  

(६३) * ४५३५७ श्री.प्रिाश गर्मभये : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आददिासी भागात काम करणाऱ या सिाच शासकीय विभागातील 
कमाचाऱ याींना ‘‘आददिासी भत्ता’’ देण्याचा तनणाय शासनाने १६ िषाापिूी घेतला. 
परींत ुया तनणायाची अींमलबिािणी झाली नसल्याने आददिासी भागात काम 
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करणाऱ या कमाचाऱ याींमध्ये तीव्र नारािी तनमााण झाली असल्याच े तनदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राम्ेक ि पारसशिनी तालकु्यातील काही भाग हे आददिासी 
भाग म्हणून ओळखले िातात. या भागात काम करणाऱ या कमाचाऱ याींना 
आददिासी भत्ता देणे ही शासनाची िबाबदारी असनू त्यासाठी कमाचाऱ याींनी 
िररषठाींकड ेपत्रव्यिहार केला असनू देखील त्याींच्यािर अन्याय होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आददिासी ि नक्षलग्रस्त भागातील सिाच खात्यातील 
कमाचाऱ याींना एकस्तर पदोन्नती, प्रोत्साहन भत्ता ि आददिासी भत्ता देण्याचा 
तनणाय शासनाने ददनाींक ६ ऑगस््, २००२ रोिी िा त् यासमुारास घेतला असनू 
या तनणायानसुार नक्षलग्रस्त भागातील कमाचाऱ याींना एकस्तर पदोन्नती ि 
प्रोत्साहन भत्ता ददला िात आहे, पण आददिासी भागात काम करणाऱ या 
शासकीय कमाचाऱ याींना ‘‘आददिासी भत्ता’’ ददला गेला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) ि (४) शासन तनणाय, ददनाींक ६ ऑगस््, २००२ अन्िये आददिासी ि 
नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱया अधिकारी/कमाचाऱयाींना एकस्तर िेतनिाढ 
ि प्रोत्साहन भत्ता ददला िातो. मात्र “आददिासी भत्ता” नािाचा िेगळा भत्ता 
अनजु्ञेय नाही. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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बोईसर-धचल्हार (जर्.पालघर) रस्त्त् यािर सयूाम नदीिरील  
पुलाची दरुिस्त्था र्ाल्याबाबि 

  

(६४) * ४४०६८ श्री.अशोि ऊफम  भाई र्गिाप, अॅड.हुस्त्नबान ूखमलफे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.र्नादमन 
चाांदरूिर, आकिम .अनांि गाडगीळ, श्री.सभुाष र्ाांबड, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर : 
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोईसर-धचल्हार (जि.पालघर) रस्त् यािर सयूाा नदीिरील पलुाची दरुिस्था 
झाल्याचे तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर पलुाची पनुबांिणी 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. 
 तथावप, तारापरू औद्योधगक क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणािरील अििड 
िाहतकू विचारात घेता पलुाचे आयषुयमान िाढविण्याकरीता खबरदारीचा उपाय 
म्हणून व्ही.िे.्ी.आय. मुींबई या सींस्थेमाफा त गणुित्ता पररक्षण केले असनू 
त्याची डागडुिी करण्याचे सचुविले आहे. त्याप्रमाणे पढुील कायािाही प्रस्तावित 
आहे. तसेच िुन्या पलुाच्या बािुलाच अििड िाहतकू विचारात घेता निीन 
चौपदरी पलुाचे बाींिकाम सरुु आहे. 
 

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

 
पेण (जर्.रायगड) िालुक्यािील शिेिऱ्याांना  

र्ममनीचा मोबदला देण्याबाबि 
  

(६५) * ४५९३० अॅड.तनरांर्न डािखरे, श्री.रमेश पाटील : सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ररलायन्स गॅस पाईपलाइन कीं पनीने अल्प दरात शतेिसमनीचा मोबदला 
देऊन शतेिमीन सींपाददत केल्यामळेु कळींद, जिरणे तरुामळ, चाफेगणी, 
बोरगाि, आम्ेम, गागोदे (ता.पेण, जि.रायगड) येथील शतेकऱ याींनी 
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उपविभागीय कायाालयासमोर साखळी उपोषण सरुु केल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१८ च्या पदहल्या आठिड्यात तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन शतेकऱयाींना न्याय देण्याबाबत 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१), (२) ि (३) होय, हे खरे आहे. त्यानषुींगाने सदर 
िसमनीींच्या मोबदल्याबाबत शतेकरी याींच्या तिारीींच्या अनषुींगाने पालकमींत्री, 
रायगड याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक ३१/१०/२०१८ रोिी जिल्हाधिकारी, 
रायगड, उपविभागीय अधिकारी, पेण सक्षम प्राधिकारी, दहेि नागोठणे ईथेन 
पाईपलाईन प्रकल्प, सींपादन सींस्थेचे प्रतततनिी ि उपोषणकत े याींच्यासमिेत 
बठैक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बठैकीत ज्या शतेकऱयाींना समान 
दराने नकुसान भरपाई समळाली नाही अशा आींदोलनकत्याा शतेकऱयाींनी त्याींच े
नकुसान भरपाई पत्र तहससलदार, पेण ि उपविभागीय अधिकारी, पेण याींचे 
सशफारशीसह सक्षम प्राधिकारी, दहेि नागोठणे ईथने पाईपलाईन प्रकल्प 
याींच्याकड े सादर करािे. तसेच सक्षम प्राधिकारी याींनी सशफारस करून 
ररलायन्स गॅस पाईपलाईन सल. याींनी सदर िाढीि मोबदला सींबींधिताींना द्यािा 
अशा सचूना ददल्या आहेत. 

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

 

दहांगोली जर्ल््याि खरीप हांगामािील पीि िर्म  
िाटप न िेल्याबाबि 

(६६) * ४५६०६ श्री.रामराि िडिुि े: सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जिल््यात यािषी खरीप हींगामातील पीक किा िा्पाबाबत 
मा.पालकमींत्री याींनी ददनाींक १ िुल,ै २०१८ रोिी िा त्यासमुारास बठैक घेऊन 
पीक किा िा्पाच्या सचूना ददल्या असतानाही आतापयतं फक्त ८ ्क्केच 
किा िा्प झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या किािा्पासाठी बँकाकडून विलींब होत असल्याने ददनाींक   
१ िुल,ै २०१८ रोिी िा त्यासमुारास मा.पालकमींत्री ि स्थातनक लोकप्रतततनिी 
याींच्या उपजस्थतीत झालेल्या तनयोिन ससमतीच्या बठैकीत बँकेच्या 
अधिकाऱयाींना िादा किािा्प करण्याच्या सचूना मा.पालक मींत्रयाींनी देऊनही 
अत्यींत कमी प्रमाणात पीककिा िा्प करण्याची कारणे काय आहेत,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार सींबींधिताींिर कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) नाही. 
 दहींगोली जिल््यामध्ये सन २०१८-१९ या िषाातील पीककिा िा्पापकैी 
ददनाींक ३०/०९/२०१८ रोिीपयतं खरीप हींगामासाठी जिल्हा मध्यिती सहकारी 
बँका, राषरीयकृत, व्यापारी बँका ि ग्रामीण बँकेतनु एकूण ५६,८०६ खातदेाराींना 
रुपये २७,३१८ लाख (२८.४९ %) पीककिा िा्प करण्यात आलेले आहे. 
(२) सन २०१६-१७ िषाात किा घेतलेल्या शतेकऱयाींनी त्याींचेकडील थकबाकीचा 
भरणा केला नाही. पररणामी त े थकबाकीत असल्याने पढुील किा िा्पास 
पात्र ठरले नाहीत. 
 मागील काही िषाात पाऊस योग्य प्रमाणात न झाल्यामळेु त्याचा 
पीक उत्पादनािर प्रततकुल पररणाम झाला. त्यामळेु शतेकऱयाींची किा परतफेड 
क्षमता कमी झाल्यामळेु त्याींच्याकडील किा थकीत झाले आहे. पररणामी त े
पढुील किािा्पास पात्र ठरले नाहीत त्यामळेु किा िा्प कमी झाले आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् भित नाही. 
 

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

महादेि िोळी समार्ािील नागररिाांना र्ािीच ेदाखले  
ि र्ाि िैधिा प्रमाणपत्र देण् याबाबि 

  

(६७) * ४५६६६ श्री.रमेश पाटील : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील महादेि कोळी समािाला आददिासी म्हणून मान्यता असनू 
त्या समािातील नागररकाींना िातीच ेदाखले ि िात ििैता प्रमाणपत्र समळत 
नसल्यामळेु अनेक तरुणाींना आपली नोकरी सोडून घरी बसािे लागत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महादेि कोळी समािातील नागररकाींना तात्काळ िातीचे 
दाखले ि िात ििैता प्रमाणपत्र द्यािे अन्यथा तीव्र आींदोलन करण्यात येईल 
असा इशारा कोळी समािाचे राषरीय अध्यक्ष याींनी शासनाला ददल्याची बाब 
ददनाींक २० ऑगस््, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास तनदशानास आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि 
चौकशीच्या अनषुींगाने महादेि कोळी समािाला िातीच ेदाखले ि िात ििैता 
प्रमाणपत्र समळण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
(२) कोळी समािाचे राषरीय अध्यक्ष याींचे अशा आशयाचे तनिेदन प्राप्त 
झाल्याचे ददसनू येत नाही. मात्र त्याींच्याकडून एका प्रकरणी पनु्हा तपासणी 
करण्यासींदभाात िात पडताळणी ससमतीला तनदेश देण्याबाबत तनिेदन प्राप्त 
झालेले आहे. महादेि कोळी समािातील नागररकाींना िातीचे दाखले ि िात 
ििैता प्रमाणपत्र देण्यासींदभाात विविि तनिेदने शासनास प्राप्त झालेली आहेत.  
(३) शासनाने महाराषर अनसुधूचत िाती, अनसुधूचत िमाती, विमकु्त िाती, 
भ्क्या िमाती, इतर मागासिगा ि विशषे मागास प्रिगा िातीच ेप्रमाणपत्र 
(देण्याचे ि त्याच्या पडताळणीचे वितनयमन) अधितनयम २००० लाग ू केला 
असनू त्याअींतगात महाराषर अनसुधूचत िमातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे ि 
त्याच्या पडताळणीचे वितनयमन), तनयम २००३ तयार केलेले आहेत. सदर 
तनयम २००३ मिील तनयम ३ (३) नसुार कागदपत्र े सादर करणाऱया 
उमेदिाराींना अनसुधूचत िमातीचे िात प्रमाणपत्र समळत.े तसेच तनयम ११(२) 
मध्ये िात पडताळणी ससमतीला प्रमाणपत्र तपासणीसाठी सादर कराियाची  
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कागदपत्र े नमदु केलेली आहेत. त्यानसुार नमदु केलेली कागदपत्र े ि परुािे 
सादर करणाऱया व्यक्तीस अनसुधूचत िमातीचे ििैता प्रमाणपत्र समळत.े उक्त 
अधितनयम २००० मिील कलम ८ नसुार अनसुधूचत िमातीचे फायदे घेणाऱया 
अिादाराने तो ज्या िमातीचे क्रकीं िा िगााचे आहेत, हे ससध्द करण्याची 
िबाबदारी असा दािा करणाऱया अिादार व्यक्तीिर असले, अशी तरतदु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
 

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

विधान भिन :   डॉ. अनांि िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 
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