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

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

गरुुिार, ददनाांि २९ नोव्हेंबर, २०१८ / अग्रहायण ८, 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 - ६३ 
------------------------------------- 

  
मागासिगीय विद्यार्थयाांच्या शशष्ट्यितृ्िी योर्नेि  

उत्पन्न मयामदा िाढविण्याबाबि 
  

(१) * ४४१५२ श्री.विर्य ऊर्म  भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्रीमिी 
जस्त्मिा िाघ, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.अतनिेि िटिरे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.र्गन्नाथ शशांदे : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खलु्या प्रवगाातील ववद्यार्थयाांना परदेशात उच्च शशक्षणासाठी 
शशषयवतृ्ती देण्याचा ननणाय शासनाने घेतला असून त्यासाठी एकत्रित 
कौ्ुींत्रिक वावषाक उत्पन्न मयाादा ही २० लाख इतकी ठेवण्यात आल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, या योजनेसाठी अनसुचूचत जाती व जमातीच्या ववद्यार्थयाांसाठी 
वावषाक उत्पन्न मयाादा सहा लाख तर ववमकु्त जाती, भ्क्या जमाती, इतर 
मागास प्रवगा व ववशषे मागास प्रवगा या प्रवगाातील ववद्यार्थयाांसाठी आठ 
लाख उत्पन्न मयाादा केल्यामळेु शासनाने ववद्यार्थयाांमध्ये भेदभाव केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ननणायाचा पनुववाचार करून खलु्या प्रवगााप्रमाणे अनसुचूचत 
जाती, जमाती व इतर मागास प्रवगाांच्या शशषयवतृ्ती योजनेत उच्च 
शशक्षणासाठी उत्पन्न मयाादा वाढववण्यासाठी शासन ककती ददवसात ननणाय 
घेणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, त्या-त्या प्रवगाासाठी सींिींचित ववभागामार्ा त परदेश शशषयवतृ्ती 
योजना रािववली जात.े अनसुचूचत जाती व जमातीच्या ववद्यार्थयाांसाठी वावषाक 
उत्पन्न मयाादा सहा लाख तर ववमकु्त जाती, भ्क्या जमाती, इतर मागास 
प्रवगा, ववशषे मागास प्रवगा या प्रवगाातील ववद्यार्थयाांसाठी आठ लाख उत्पन्न 
मयाादा ठेवण्यात आलेली असली तरी त्यानसुारच त्या-त्या ववभागामार्ा त 
योजनेचे ननकष, अ्ी शती, ववद्यार्थी ननवड सींख्या व योजनेची ननयमावली 
ववदहत करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

औरांगाबाद जर्ल््यािील िसतिगहृाि सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबि 
  

(२) * ४४९४६ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगािाद जजल््यात समाजकल्याण ववभागाींतगात मागासवगीय 
मलुा/मलुीींसाठी १९ वसनतगहेृ चालवली जातात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागासवगीय ववद्यार्थयाांना सोयी-सवुविा देण्यासाठी शासन 
कोट्यविी रुपये खचा करुनही ववद्यार्थयाांना कोणत्याही सोयी-सवुविा शमळत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सवा वसनतगहेृ ही िकाल झाली असनू वसनतगहृात सार्सर्ाई 
नसणे, सरुक्षा रक्षक नसणे, वाचनालयात पसु्तके नसणे, अभ्यासासाठी 
खुच्याा-्ेिल नसणे, शस.शस.्ी.व्ही कॅमेरे िींद असणे, वपण्याचे पाणी स्वच्छ 
नसणे अशा अनेक अडचणी आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मागासवगीय ववद्यार्थयाांना सोयी-सवुविा परुवण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) होय. 
(२) व (३) नाही. 
 सवा वसनतगहृाींमिील प्रवेशशत ववद्यार्थयाांना आवश्यक त्या सवा सोयी 
सवुविा परुववण्यात येत असनू त्यािाितच्या तक्रारीची देखील दखल वेळेवर 
घेण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

र्यगड (िा.जर्.रत्नाधगरी) येथील रे्एसडब्लू िां पनीच्या  
िुशलांग टॉिरच्या खाऱ्या पाण्यामुळे उपिरणे  

ना दरुुस्त्ि होि असल्याबाबि 
  

(३) * ४४२१७ अॅड.हुस्त्नबान ूखशलरे्, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) जयगड (ता.जज.रत्नाचगरी) येर्थील जेएसडब्ल ू कीं पनीच्या कुशल ींग ्ॉवर 
मिुन िाहेर पडणाऱ् या खाऱ् या पाण्यामळेु कुणिीवाडी, नाींददवड े पररसरातील 
ग्रामस्र्थाींच्या डडश द्.व्ही. अँ् ेना, ववदयुत जोडणीच्या जीआय तारा गींजून 
खराि झाल्याचे माहे सप् े्ंिर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, जेएसडब्ल ूकीं पनीववरोिात नाींददवड े येर्थील तरुणाींनी केलेल्या 
उपोषणाकड ेसींिींचित प्रशासनसह कीं पनीचे प्रशासनही दलुाक्ष करीत असल्याने 
उपोषणकत्याा चौघा तरुणाींची प्रकृती खालावली असनू पनु्हा अशा प्रकारच्या 
घ्ना घडू नयेत याकरीता शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) अशा आशयाची तक्रार महाववतरण कीं पनीस 
तसेच त्याींच्या क्षेत्रिय कायाालयास प्राप्त झाल्याच ेआढळून येत नाही. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यािील आश्रमशाळेि स्त्िच्छिा (सार्सर्ाई) िममचारी ि रात्री 
सुरक्षारक्षि हे मानधनािर िाम िरण्यास ियार नसल्याबाबि 

  

(४) * ४५२०० डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्म  भाई र्गिाप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्त्नबान ू खशलरे्, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४०८८० 
ला ददनाांि २६ माचम, २०१८ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सींस्र्थामार्ा त चालववण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळेत स्वच्छता 
(सार्सर्ाई) कमाचारी नसल्याने तसेच रािी सरुक्षारक्षक हे मानिनावर काम 
करण्यास तयार नसल्याच े माहे सप् े्ंिर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने स्वच्छता कमाचारी याींची पदे ननमााण 
करुन त्वरीत भरणे व पणूा वेतनावर रािी सरुक्षारक्षक नेमण्याची मागणी 
शाळा व्यवस्र्थानाकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) त े(४) आददवासी ववभागाींतगात स्वयींसेवी सींस्र्थाींमार्ा त 
चालववण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळेत स्वच्छता (सार्सर्ाई) कमाचारी याींचे पद 
मींजूर नाही, हे खरे आहे. तसेच सरुक्षारक्षक या पदाचे मानिन वाढववण्याची 
मागणी करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे. 
 अनदुाननत आश्रमशाळेमध्ये मानिनावर सर्ाईगार पद ननमााण करणे 
व सरुक्षारक्षकाचे मानिनात वाढ करण्याची िाि शासनाचे ववचारािीन आहे. 
 

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

परभणी जर्ल््यािील ऊर्ाम वििासाची िामे प्रलांबबि रादहल्याबाबि 
  

(५) * ४४९९२ श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) परभणी जजल््यात ददनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योती योजना, एचडीव्हीएस, 
एकाजत्मक ऊजाा व ववकास प्रकल्प १ व २, पायाभतु आराखडा १ व २ व 
इतर योजनेमार्ा त करण्यात येणारी ऊजाा ववकासाची कामे कीं िा्दार व 
अचिकारी याींच्या अकायाक्षमतमेळेु माहे सप् े्ंिर, २०१८ अखेरही पणूा होऊ 
शकलेली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कीं िा्दाराींना ननववदेतील अ्ीप्रमाणे सदरील कामे ववदहत 
मदुतीत पणूा करणे िींिनकारक असताना त्याींनी ती पणूा न केल्याने 
त्याींच्याववरूध्द कोणती कायावाही करण्यात आली आहे, तसेच या कामी दलुाक्ष 
करणाऱ्या कननषठ व वररषठ अचिकाऱ्याींची चौकशी करून त्याींच्यावर कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ?    
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श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) सींिींचित कीं िा्दार उदिष्ाप्रमाणे कामे पणूा करीत नसल्यामळेु त्याींना 
महाववतरण कीं पनीमार्ा त notice to correct व कारणे दाखवा नो्ीस 
देण्यात आली आहे. यासींदभाात कीं िा्दाराशी पाठपरुावा करण्यात येत असनू 
कामे लवकर पणूा करण्याच ेननदेश देण्यात आलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

धनगर समार्ाला आरक्षण देण्याबाबि 
  

(६) * ४४००४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सभुाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, डॉ.िर्ाहि शमझाम, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.र्गन्नाथ शशांदे, 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटिर, श्री.र्नादमन चाांदरूिर, श्री.अशोि ऊर्म  भाई र्गिाप, अॅड.हुस्त्नबानू 
खशलरे्, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.नरेंद्र दराड,े श्री.विलास पोिनीस, श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.रामराि िडिुि,े 
श्री.ख्िार्ा बेग, अॅड.अतनल परब, श्री.बाळाराम पाटील : िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि ४१७४८ ला ददनाांि १० र्ुल,ै २०१८ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि 
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील िनगर समाजाला घ्नेने ददलले्या एस.्ी. प्रवगााच्या 
आरक्षणाची अींमलिजावणी करण्यासींिींिीच्या प्रस्तावाला पदहल्या 
मींत्रिमींडळाच्या िठैकीमध्ये मींजुरी देण्यात येईल असे आश्वासन मा.मखु्यमींिी 
याींनी ननवडणुकीपवूी ददले होत,े परींत ु अद्यापपयांत त े पाळले नसल्याने 
िनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी राज्यभरात िनगर समाजाने रस्त्यावर 
उतरुन ददनाींक १ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास तीव्र आींदोलन केले, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, ्ा्ा इजन्स््ट्यू्  ऑर् सोशल सायन्सने (द्स) िनगर 
आरक्षणासींदभाातील अभ्यास पणूा करुन त्यािाितचा अहवाल ददनाींक        
२८ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास सादर केला असनू उक्त अहवालावर  
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आददवासी ववभाग माहे नोव्हेंिरपयांत मा.मखु्यमींत्रयाींना अहवाल आणण 
त्यावरील आददवासी ववभागाचा ननषकषा अहवाल सादर करणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली काय, चौकशीच े
ननषकषा काय आहेत व त्यानसुार उक्त समाजाला आरक्षण देण्यािाित 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) िनगर समाजाने “िनगर समाजास एस.्ी.चे आरक्षण 
शमळण्यासाठी” ऑगस््, २०१८ मध्ये आींदोलन केले हे खरे आहे. 
(२) व (३) ्ा्ा इजन्स््ट्यू्  ऑर् सोशल सायन्सेस, मुींिई या सींस्र्थेने त्याींचा 
राज्यातील िनगर समाजािाितचा अहवाल ददनाींक ३१ ऑगस््, २०१८ रोजी 
शासनास सादर केला असनू सदर अहवालाची तपासणी करुन त्यावर योग्य 
तो ननणाय घेण्याची िाि शासनाच्या ववचारािीन आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

नागपूर जर्ल््यािील मागासिगीय विद्यार्थयाांना  
शशष्ट्यितृ्िीच ेिाटप िरण्याबाबि 

  

(७) * ४३९८८ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू जजल््यातील सामाजजक न्याय ववभागाींतगात जजल्हा पररषद 
समाजकल्याण माध्यमातनू अनसुचूचत जाती, ववमकु्त जाती, भ्क्या जमाती 
व ववशषे मागास प्रवगााच्या ५ त े १० वीच्या वगाात शशकणाऱ्या 
ववद्यार्थयााकरीता सावविीिाई रु्ले शशषयवतृ्ती योजनेचे सन २०१६-१७ व 
२०१७-१८ या दोन वषाांचे शशषयवतृ्तीचे वा्प करण्यात आल ेनसल्याच ेददनाींक 
३ मे, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर शशषयवतृ्तीसाठी प्रयत्न करुन शशषयवतृ्ती शमळत 
नसल्याने सन २०१७-१८ मध्ये केवळ ६३३५ अजा प्राप्त होवनू ववद्यार्थयााकडून 
अल्पसा प्रनतसाद शमळाला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार सदर ववद्यार्थयाांना शशषयवतृ्ती उपलब्ि करुन 
देण्यािाित कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे नाही, सावविीिाई रु्ले शशषयवतृ्ती 
योजनेंतगांत सन २०१६-१७ मध्ये इयत्ता ५ वी त े१० वी तील एकूण २५,०५१ 
आणण सन २०१७-१८ मध्ये एकूण १५,९२१ मागासवगीय ववद्यार्थीनीींना 
शशषयवतृ्तीचा लाभ देण्यात आलेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िलासरी (िा.डहाणू, जर्.पालघर) येथील शासिीय तनिासी  
िसतिगहृाि विद्यार्थयाांना प्रिेश शमळण्याबाबि 

  

(८) * ४४८०५ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अतनिेि िटिरे, अॅड.तनरांर्न डािखरे, श्री.प्रविण 
दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विर्य ऊर्म  भाई धगरिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.रमेश पाटील : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जजल््यातील डहाणू आददवासी ववकास ववभागाच्या प्रकल्पाींतगात 
तलासरी या दठकाणी चार शासकीय ननवासी वसनतगहेृ असनू को्ा पणूा 
झाल्याने अनेक ववद्यार्थयाांना प्रवेशापासनू वींचचत रहावे लागल्याचे माहे 
सप् े्ंिर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले असनू यामळेु या 
ववद्यार्थयाांना दररोज २० त े २५ कक.मी. अींतर ये-जा करीत             
शाळा-महाववद्यालयात याव ेलागत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यात अपऱु् या वसनतगहृाींमळेु अनेक आददवासी, गरीि, गरजू 
ववद्यार्थी हे वसनतगहृ प्रवेशापासनू वींचचत रादहले असनू डहाणू (तलासरी) 
येर्थील आददवासी ववकास प्रकल्पाींतगात आददवासी ववद्यार्थयाांसाठी 
(मलुा/मलुीींच्या) वसनतगहृामध्ये पाण्याची सवुविा, दजााहीन जेवण, वीज खींडीत 
होणे, अशा प्रार्थशमक सवुविा तसेच मदहला अिीक्षकाींचे िेशशस्त वतान इ. 
समस्याींिाित ववद्यार्थयाांनी ऑगस्् मदहन्यात वसनतगहृािाहेर िरणे आींदोलन 
केल्याची िाि ननदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आददवासी भागात ननवासी वसनतगहेृ ववद्यार्थी सींख्येनसुार 
वाढववण्यािाित शासन कायावाही करणार आहे काय, 
(४) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नषुींगाने यास जिािदार असणाऱ् या अचिकारी/कमाचारी 
याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच या 
ववद्यार्थयाांना शासकीय ननवासी वसनतगहृात प्रवेश देण्यासींदभाात 
शासनस्तरावरून कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
 तलासरी तालकु्यात एकूण ४ वसनतगहेृ असनू त्यापकैी २ मलुाींच े
वसनतगहृ व २ मलुीींचे वसनतगहृ आहेत. या सवा ४ वसनतगहृाींसाठी एकूण 
५७२ अजा प्राप्त झालेले आहेत. सदर ४ वसनतगहृाींची मींजूर क्षमता        
४०० असनू इमारत क्षमता ४२५ आहे. त्यापकैी आतापयांत ३८३ 
ववद्यार्थी/ववद्यार्थीनीींनी वसनतगहृामध्ये प्रवेश घेतलेला आहे. प्रलींत्रित १८९ 
अजाांपकैी गणुवत्तनेसुार ४२ ववद्यार्थयाांना प्रवेश देण्याची प्रकक्रया सरुु आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 तलासरी येर्थील वसनतगहृाींमध्ये पाण्याची सवुविा, वीज खींडीत होणे 
तसेच मदहला अिीक्षकाींचे िेशशस्त वतान इत्यादी समस्याींिाित ववद्यार्थयाांनी 
िरणे आींदोलन केले. 
(३) ववभागाच्या एकूण ४९१ वसनतगहृाव्दारे समुारे ५८,२६२ ववद्यार्थयाांकरीता 
ननवासाची, आहाराची तसेच शकै्षणणक सादहत्य उपलब्ि करून देण्यात येत.े 
तसेच ज्या ववद्यार्थयाांना वसनतगहृात प्रवेश शमळाला नाही अशा 
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ववद्यार्थयाांकरीता पींडीत ददनदयाळ उपाध्याय स्वयम   योजनेव्दारे ननवासाची, 
आहाराची तसेच शकै्षणणक सादहत्य खरेदी करण्याकरीता अर्थासहाय्य करण्यात 
येत.े 
(४) मलुाींच े वसनतगहृ तलासरी (जुने) येर्थील गहृपाल याींना ददनाींक 
१८/०८/२०१८ रोजी ननलींत्रित करण्यात आल ेआहे व तलासरी (नवीन) येर्थील 
गहृपालाींना ददनाींक ११/०९/२०१८ रोजी कारणे दाखवा नो्ीस देण्यात आली 
आहे. तसेच मलुीींच्या वसनतगहृामिील गहृपालाींना ददनाींक २९/०८/२०१८ रोजी 
कारणे दाखवा नो्ीस देण्यात आली आहे. तसेच त्याींच ेवताणूक सिुारणािाित 
सक्त ताकीद देण्यात आलेली आहे. वसनतगहृातील ववद्यार्थयाांकरीता आता 
्ँकरद्वारे पाणीपरुवठा केला जात आहे. तसेच महाववतरण, तलासरी याींना 
वीज परुवठा खींडीत न करण्यािाित पिाद्वारे कळववण्यात आले आहे.  
 वसनतगहृामध्ये १५३ ववद्यार्थयाांसाठी वाढीव ववद्यार्थी क्षमतचेी मींजूरी 
देण्यात आलेली असनू त्यानसुार वसनतगहृातील प्रवेश प्रकक्रया सरुु आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

महावििरण िां पनीने घरगिुी आणण िाणणजज्यि जस्त्थर  
आिाराि िीन िेळा िाढ िेल्याबाबि 

  

(९) * ४४१९९ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात महाववतरण कीं पनीने घरगतुी आणण वाणणजज्यक ग्राहकाींसाठी 
असलेल्या जस्र्थर आकारात ददनाींक १ एवप्रल, २०१८ नींतर तीन वेळा वाढ केली 
असनू राज्य ननयामक आयोगाने महाववतरणला सन २०१६ त े२०२० या चार 
वषाामध्ये चार ्प्प्यामध्ये वीज दरवाढीला मींजूरी ददली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महाववतरण कीं पनीने माहे जून, २०१६, ददनाींक १ एवप्रल, 
२०१७ व १ एवप्रल, २०१८ मध्ये वाढ करण्यात आली असनू आता         
१२ सप् े्ंिर, २०१८ मध्ये पनु्हा दरवाढ करण्यात आली असनू ही दरवाढ 
अींनतम आहे काय, 
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(३) असल्यास, कें द्र शासनाने प्रर्थमच २५ ्क्के दर कमी करण्याचा प्रस्ताव 
तरे्थील वीज ननयामक आयोगाला ददला असनू राज्य शासनाने वीज यींिणेचा 
अभ्यास करुन हे दर कमी करण्यािाित कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे व यािाित शासनाची भशूमका काय आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) व (२) मा.आयोगाने आचर्थाक वषा २०१६-१७ त े
आचर्थाक वषा २०१९-२० या चार वषााच्या कालाविीकरीता दरम्यान प्रत्येक वषी 
१.२% त े२% इतकी दरवाढ मींजूर केली होती. तद्नींतर मध्याविी पनुववाचार 
याचचका आदेश ददनाींक १२ सप् े्ंिर, २०१८ अन्वये ददनाींक १ सप् े्ंिर, २०१८ 
पासनू महाववतरणच्या ग्राहकाींसाठी सन २०१८-१९ व २०१९-२० यावषााकरीता 
सिुाररत वीजदर लाग ूकरण्यात आले आहेत. सन २०१८-१९ चे वीज दरामध्ये 
ववद्यमान लाग ूअसलेल्या वीज दरापेक्षा सरासरी ३ त े ५% वाढ करण्यात 
आली आहे. 
(३) हे खरे नाही. कें द्र शासनाकडून २५% दर कमी करण्यासाठी कोणताही 
प्रस्ताव महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगास प्राप्त झालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मागासिगीय िसतिगहृािील भोर्न पुरिठाराांच े 
पैसे थकिि असल्याबाबि 

  

(१०) * ४४७९१ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर, अॅड.अतनल परब, श्रीमिी विद्या चव्हाण, प्रा.र्ोगेन्द्र 
ििाड े: सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) राज्यातील मागासवगीय वसनतगहृातील ववद्यार्थयाांना भोजन परुववणाऱ् या 
परुवठादाराींचे पसेै देऊ नका असा आदेश सामाजजक न्याय ववभागाने माहे 
ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननगाशमत केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे एवप्रल, २०१८ नींतर परुववलेल्या भोजनाची देयके देऊ 
नयेत असे आदेश काढलेले असतानाही परुवठादार भोजनाचा परुवठा 
एवप्रलनींतरही करीत असल्याची िाि ननदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर आदेशामळेु मागासवगीय ववद्यार्थयाांवर उपाशी राहण्याची 
वेळ आली आहे, तसेच शासनाच्या आदेशाचे उल्लघींन करणाऱ् या परुवठादाराींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, राज्यातील समाजकल्याण ववभागाींतगात चालववल्या जाणाऱ्या 
मलुा-मलुीींच्या शासकीय वसनतगहृाींमध्ये भोजन परुवठा कीं िा्ाच्या ननववदा 
दरवषी काढल्या जात असल्या तरी ववभागातील अचिकारी व कमाचारी याींच्या 
सींगनमताने कीं िा् जुन्या कीं िा्दारास शमळत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या सींपणूा प्रकरणाची शासनाने चौकशी करुन दोषी 
अचिकारी/कमाचारी तसेच कीं िा्दारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) होय. 
 भोजन परुवठादाराची मदुत सींपषु्ात आल्याने आयकु्त, 
समाजकल्याण, पणेु याींनी अशा स्वरुपाचे पि ननगाशमत केले होत.े 
(२) नाही. 
 कीं िा्दाराकडून परुववण्यात आलेल्या भोजनाची देयके अदा 
करण्यािाित आयकु्त, समाजकल्याण, पणेु याींनी ददनाींक २४/०८/२०१८ रोजी 
सिुारीत पि ननगाशमत केलेले असनू, भोजन परुवठादाराींना वेळोवेळी मदुतवाढ 
देण्यात आलेली आहे. 
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(३) भोजन परुवठादाराची मदुत सींपषु्ात आल्याने अशा स्वरुपाचे पि 
ननगाशमत करण्यात आल ेहोत.े तर्थावप, यामळेु वसनतगहृातील ववद्यार्थयाांच्या 
भोजन परुवठ्यावर कोणताही पररणाम झालेला नसनू, ववद्यार्थयाांना ननयशमत 
भोजन परुवठा करण्यात येत आहे. सिि परुवठादाराींवर कारवाईचा प्रश्न 
उद् भवत नाही. 
(४) नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अनुदातनि िसतिगहृािील िममचाऱ् याांना िेिनशे्रणी लागू  
िरून सोयी सुविधाांमध्ये िाढ िरण्याबाबि 

  

(११) * ४४२९८ डॉ.िर्ाहि शमझाम, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्त्नबान ूखशलरे्, डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.हररशस ांग राठोड, 
श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाड े: िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४१३९९ ला 
ददनाांि १० र्ुल,ै २०१८ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनदुाननत वसनतगहृाींमध्ये कायारत असलेल्या कमाचाऱ्याींना 
मानिनाऐवजी वेतनशे्रणी लाग ू करण्यात येऊन वसनतगहृातील सोयी 
सवुविाींमध्ये वाढ करण्यात यावी या मागणीसाठी वसनतगहृाींतील कमाचारी 
ददनाींक १६ ऑगस््, २०१८ पासनू प्राणाींनतक आमरण उपोषण करीत 
असल्याची िाि ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार या कमाचाऱ्याींना मानिनाऐवजी वेतनशे्रणी 
लाग ूकरण्यािाित तसेच वसनतगहृाींच्या सोयी सवुविाींमध्ये वाढ करण्यािाित 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.रार्िुमार बडोले : (१) होय. 
(२) अनदुाननत वसनतगहृातील कमाचाऱ्याींना वेतनशे्रणी ऐवजी त्याींच्या 
मानिनात वाढ करण्याचे तसेच या वसनतगहृाींसाठी देण्यात येणाऱ्या पररपोषण 
अनदुानात वाढ करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर जर्ल््यािील रमाई आिास योर्ना ि शबरी योर्नेंिगमि 
घरिुलाांची िामे प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(१२) * ४५०५६ श्री.प्रिाश गर्शभये : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनातरे् ग्रामीण भागातील अनसुचूचत जातीसाठी रमाई आवास योजना 
रािववली जात असनू या योजनेंतगात सन २०१८ मध्ये नागपरू जजल््यात 
५२८९ घरकुल िाींिण्याचे ननजश्चत केले होत,े त्यापकैी ३८१२ घरकुलाींच ेकाम 
प्रलींत्रित आहे तर शिरी योजनेंतगात नागपरू जजल््याला १३१४ घरकुल 
िाींिण्याच े ननजश्चत केल े होत,े त्यापकैी ५४९ घरकुलाींच े काम प्रलींत्रित 
असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू जजल््यात प्रिानमींिी आवास योजनेंतगात सन २००४ 
मध्ये राज्यात प्रर्थम तर सन २०१५-१६ मध्ये पाचवा क्रमाींक प्काववला आहे 
परींत ु गेल्या दोन वषाात १३४६३ घरे मींजूर झाली असनू, त्यापकैी केवळ  
६७१२ घराींची कामे पणूा झाली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कामावर तालकुास्तरावर िीडीओ व त्याींच्याींतगात 
अचिकाऱ्याींच े ननयींिण असनू त्याींनी कामाची पाहणी करणे आवश्यक असत,े 
माि जजल््यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात घरकुलाींची कामे प्रलींत्रित असल्याने 
याकड ेसवा ननयींिण अचिकाऱ् याींनी दलुाक्ष केले असल्याचा आरोप होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरील घरकुले 
िाींिण्यािाित कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.रार्िुमार बडोले : (१) नाही. 
 रमाई आवास योजनेंतगात सन २०१६-१७ करीता नागपरू जजल््यासाठी 
१७६३ इतके उिीष् मींजूर असनू एकूण १३४५ घरकुलाींचे िाींिकाम पणूा झाले 
आहे. त्यापकैी १५५ घरकुले रि करण्यात आली असनू २६३ घरकुलाींचे 
िाींिकाम प्रगतीपर्थावर आहे. तसेच सन २०१७-१८ या वषाासाठी एकूण ३५२६ 
इतके उिीष् मींजूर असनू त्यापकैी ७७१ घरकुलाींच ेिाींिकाम पणूा झाले आहे 
व उवाररत घरकुलाींचे िाींिकाम प्रगतीपर्थावर आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 प्रिानमींिी आवास योजनेंतगात सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८ या 
वषाात नागपरू जजल््यासाठी एकूण १३४६३ घरकुले मींजूर झाली असनू 
त्यापकैी ७९६२ घरकुलाींचे िाींिकाम पणूा झाले आहे. त्यापकैी २८३९ घरकुलाींच े
िाींिकाम प्रगतीपर्थावर आहे. उवारीत २६६२ लाभार्थयाांचे घरकुलाींचे िाींिकाम 
जागे अभावी सरुू झालेले नसनू त्याकरीता जागा उपलब्ि करून घेण्याची 
कायावाही सरुू आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

पालघर जर्ल््याि विद्युििाहि िारािील दोषाांमळेु  
नागररिाांच ेि र्नािराांच ेमतृ्यू झाल्याबाबि 

  

(१३) * ४५०८६ श्री.रवि ांद्र र्ाटि, अॅड.अतनल परब, श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववद्यतुवाहक तारातील काही दोषाींमळेु जानेवारी, २०१८ पासनू त ेसप् े्ंिर, 
२०१८ अखेरपयांत पालघर जजल््यात ववजेच्या िक्क्यामळेु ककीं वा तारा तु् ू न 
ववजेचा प्रवाह जशमनीत पसरल्यामळेु काही नागररक व जनावरे मतृ्यमूखुी 
पडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शशरगावहून पालघरकड े ननघालेल्या घोडागाडीच्या दावणीला 
िाींिलेल्या दोन घोडयाींचा िनसार गावी रस्त्यावर अस्ताव्यस्त पडलेल्या वीज 
प्रवादहत ताराींना स्पशा झाल्यामळेु जागीच मतृ्य ूझाल्याची घ्ना ददनाींक १७ 
जुल,ै २०१८ रोजी वा त्यासमुारास घडली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त घ्नेची शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, चौकशीचे ननषकषा काय आहेत व तद्नषुींगाने महाववतरणाच्या दोषी 
अचिकाऱ्याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, प्रस्ततू घ्नातील नकूसानग्रस्ताना शासनाकडून नकुसान 
भरपाई देण्यािाित कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) जानेवारी, २०१८ पासनू त े सप् े्ंिर, २०१८ 
अखेरपयांत पालघर ववभागाींतगात ९ म्हशी, ६ गाई, १ िलै, २ घोड े एकूण    
१८ गरेु ववजेच्या िक्क्यामळेु महाववतरण प्रणालीच्या सींच माींडणीवर 
मतृ्यमूखुी पडले आहेत.  
(२) हे खरे आहे. ददनाींक ११ जुल,ै २०१८ रोजी सकाळी ८.२० शमनन्ाींच्या 
समुारास लघदुाि वीज वादहनीच्या तु् ू न पडलेल्या तारेला स्पशा झाल्याने दोन 
घोडयाींचा मतृ्य ूझालेला आहे. 
(३) सदर घ्नेची चौकशी ववद्यतु ननरीक्षक, ननरीक्षण ववभाग क्र. १, ठाणे 
याींच्यामार्ा त करण्यात आली आहे. त्याींच्या अहवालानसुार सदर अपघात 
महाववतरण ववद्यतु सींचमाींडणीवर झालेला असल्यामळेु नकुसान भरपाईस 
महाववतरण कीं पनी जिािदार आहे.  
(४) सदर अपघात प्रकरणी नकुसान भरपाई रक्कम रुपये ५०,०००/- 
महाववतरण कीं पनीमार्ा त मींजूर करण्यात आली असनू सदर रक्कम 
अपघातग्रस्ताच्या कायदेशीर वारसास ददनाींक १५/११/२०१८ रोजी अदा 
करण्यात आलेली आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नारे्डने िाांदा खरेदी िरुनही िाांद्याांच्या  
बार्ारभािाि घसरण सुरु असल्याबाबि 

  

(१४) * ४४९२३ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिल,े श्री.धनांर्य मुांड,े 
अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खशलरे्, श्री.अशोि ऊर्म  भाई र्गिाप, 
श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात आतापयांत नारे्डने ११ हजार मेदरक ्न काींदा रुपये १२ को्ी 
खचा करुन खरेदी केला असनू काींदा साठवणकूीसाठी परेुशा चाळी शमळत 
नसल्याने ननिााररत २५ हजार मेदरक ्न खरेदीच ेलक्ष्य गाठताना नारे्डची 
दमछाक होत असल्याचे व काींद्याींची िाजारभावातील घसरण ददवसेंददवस सरुु 
असल्याच े ददनाींक ३१ जुल,ै २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील नारे्डच्या गोदामाींमध्ये समुारे ७०० त े ८०० ्न 
काींदा पडून असल्याचे माहे ऑक््ोिर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर काींदा साठवणकूीमळेु नारे्डची गोदामे अन्य शतेमाल 
साठवणकुीसाठी उपलब्ि होत नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व सदर साठवणूक केलेल्या काींद्याच्या ववक्रीच ेननयोजन काय 
केले आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) नारे्डने नाशशक जजल््यातील लासलगाींव व 
वप ींपळगाींव िसवींत या दोन कृषी उत्पन्न िाजार सशमतीमध्ये १३००० मे.्न 
काींद्याची खरेदी केलेली आहे. यासाठी नारे्डने स्वत:ची साठवणूक व्यवस्र्था 
तसेच भाड ेतत्वावर उपलब्ि झालेल्या शतेकऱ्याींच्या काींदाचाळी घेऊन खरेदी 
केलेल्या काींद्याची साठवणकू केलेली आहे. सदर काींदा खरेदीसाठी प्रशासकीय 
खचा व साठवणूक खचाासह रुपये १००० प्रनतजक्वी्ं ल खरेदी ककींमत आहे. 
(२) व (३) नारे्डने खरेदी केलेला काींदा नारे्डच्या स्वत:च्या गोडावनूमध्ये व 
इतर गोडावनूमध्ये साठवणूक केलेला आहे. सदर खरेदी केलेला काींदा 
ववक्रीसाठी इतर राज्यात ्प्प्या्प्प्याने पाठववण्याचे काम सरुु आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्याच्या िूरडाळ िाटपाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 
  

(१५) * ४३९९७ 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 शशांदे, श्री.रामराि 
िडिुि,े श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.अतनल भोसल,े 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्म  भाई र्गिाप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ूखशलरे्, श्री.र्नादमन चाांदरूिर, आकिम .अनांि 
गाडगीळ, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.सभुाष झाांबड, 
श्री.हररशस ांग राठोड, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाड,े डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, 
श्री.र्यांि पाटील : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) स्वस्त िान्य ववभागाच्या ठाणे उपननयींिक कायाालयाींतगात एकूण        
१ हजार ४३५ स्वस् त िान्य दकुाने कायारत असनू या सवा दकुानदाराींनी 
तरूडाळ खरेदीपो्ी ४ को्ी ३६ लाख ३७ हजार ३९ रुपये माहे जून, २०१८ 
च्या पदहल्या आठवडयात शासनाकड ेजमा केले असनू एकूण १५ हजार ७२ 
जक्वी्ं ल तरूडाळीची मागणी केली आहे तसेच राज्याच्या शशिावा्प ववभागाने 
दोन लाख ्न तरूडाळीची मागणी केली असनू १९ हजार ्न तरूडाळीच ेपसेै 
पणन ववभागाकड ेजमा करुनही तरूडाळ शशिावा्प ववभागाकड े न पोहचता 
त्यामध्ये गरैव्यवहार झाल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मुींिई ववशषेत: राज्यात स्वस्त िान्य दकुानाींवर शमळत असलेल्या 
गहु-ताींदळू इत्यादी िान्याींमध्ये कचरा, खड े आदद असलेले ननकृष् दजााच े
िान्य ववतरीत होत असल्याने ग्राहकाींनी स्वस्त िान्य दकुानातनू िान्य घेणे 
िींद केल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल े
असनू राज्यात काडािारकाींना आिार ने शल ींक केल्यानींतर िान्याचा 
काळािाजार िऱ्याच प्रमाणात कमी झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िारावी व भाींडूप येर्थील रास्त दकुानात तरूडाळ उपलब्ि 
नसनू गोरेगाव पजश्चमेकडील अनेक दकुानात तरूडाळ तशीच पडून असल्याच े
ननदशानास आल,े तसेच प्रत्येक दकुानदाराला सरासरी १० जक्वी्ं लच्या 
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आसपास तरूडाळ शमळणे अपेक्षक्षत असतानाही आजशमतीस मागणीनसुार 
तरूडाळ शासनाकडून उपलब्ि करून देण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, महाराषर स््े् को.ऑपरेद्व्ह माकेद्ींग रे्डरेशन, मुींिई 
पररसरातील ४ हजार २०० शशिावा्प ववभागाकड े माहे जुल,ै २०१८ मध्ये 
तसेच ऑगस््, २०१८ च्या पदहल्या आठवडयात पाठववलेली २१ हजार ्न 
तरूडाळ ग्राहकाींना न देता नतची पाकक्े र्ोडून तो माल काळ्या िाजारात 
ववक्रीसाठी गजुरात राज्यात, पणेु, व नाशशक जजल््यात पाठववण्यात आला 
तसेच तरूडाळीची शशिावा्प दकुानाींवर ी्ंचाई असताना दसुरीकड े मीरा 
रोडच्या प्लेझी्ं  पाका पासनू मीरा गावाकड े जाणाऱ् या एका जागेवर शासकीय 
तरूडाळीची असींख्य पाकक्े ्ाकण्यात आल्याच े शशव मावळा प्रनतषठानच े
नामदेव काशीद याींनी सहा. शशिावा्प अचिकाऱ् याींना ददनाींक २२ ऑगस््, 
२०१८ रोजी कळववले होत,े तसेच पवूाद्रतुगती मागाावर, नवी मुींिई येर्थेही 
शासकीय तरूीच्या डाळीच्या ररकाम्या वपशव्या आढळून आल्या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मागणीपेक्षा कमी प्रमाणात तरूडाळ 
स्वस्त िान्य दकुानदाराींना ववतरीत करण्याची कारणे काय आहेत, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शशिावा्प 
िारकाींना स्वस्त व स्वच्छ तरूडाळ शमळणेिाित कायावाही करुन सदर 
प्रकरणात तरूडाळीच्या झालेल्या गरैव्यवहाराींची तसेच स्वस्त िान्य दकुानाींवर 
ननकृष् दजााचे होत असलेल्या िान्य ववतरणािाित उच्चस्तरीय चौकशी 
करून दोषी आढळून येणाऱ् या सींिींचिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) नाही. 
 मुींिई शहर/उपनगर व ठाणे उपननयींिक कायाालयाकडून जून, २०१८ 
मध्ये ३१४०० जक्वी्ं ल तरूडाळीची नोंदणी केली होती. आणण त्यासाठी      
३.६५ को्ी पणन महासींघाकड ेजमा केलेले होत.े तसेच राज्यातील शशिावा्प 
कायाालयाकडून जुल ैव ऑगस््, २०१८ मध्ये १.७८ लाख जक्वी्ं ल तरूडाळीची 
मागणी केली होती. 
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(२) भारतीय अन्न महामींडळ व जजल्हा परुवठा अचिकारी याींच्या 
कायाालयाच्या प्रनतननिीींकडून अन्निान्याची उचल करण्यापवूी सींयकु्त 
तपासणी केली जात.े कचरा, खड े इ. शमश्रीत ननकृष् दजााचे िान्य 
आढळल्यास भारतीय अन्न महामींडळाकडून अन्निान्याची पोती िदलनू 
देण्यात येतात. 
 राषरीय अन्न सरुक्षा योजनेंतगात ववतरीत करण्यात येणारे अन्निान्य 
व डाळ ई-पॉस मशशनद्वारे शशिावा्प िारकाींची िायोमेरीक ओळख प्वनू 
ववतरीत केली जात.े 
(३) माहे ऑक््ोिर, २०१८ अखेरपयांत िारावी येर्थे ११३१.६७ जक्वी्ं ल व भाींडूप 
येर्थे ९७८.०४ जक्वी्ं ल तरूडाळ प्राप्त झाली असनू, त्यापकैी अनकु्रमे १०५३.०३ 
जक्वी्ं ल व ६४७.७१ जक्वी्ं ल तरूडाळीची ववक्री करण्यात आली आहे. उवाररत 
तरूडाळीची ववक्री करण्यात येत आहे. तसेच गोरेगाव येर्थे १३८२.० जक्वी्ं ल 
तरूडाळ प्राप्त झाली असनू सदर तरूडाळीची ववक्री करण्यात आली आहे. 
(४) महाराषर राज्य सहकारी पणन महासींघ, मुींिई शहर/उपनगर, ठाणे जजल्हा 
परुवठा अचिकारी आणण रायगड जजल्हा परुवठा अचिकारी याींच्याकडून 
तरूडाळीची नोंदववण्यात आलेली मागणी पढुीलप्रमाणे आहे :-  
 

 जुल ै ऑगस्् 
मुींिई शहर/उपनगर ५४७.८४ ६७.८० 
ठाणे जजल्हा परुवठा अचिकारी ०.०० १३९५.५० 
रायगड जजल्हा परुवठा अचिकारी ०.०० ३१३३.२० 

 
पवूा द्रतुगती महामागाावरील सजव्हास रोड जोगेश्वरी-ववक्रोळी शल ींक रोड 

शसग्नल जवळ आढळलेल्या तरूडाळीच्या वपशव्याींचा पींचनामा केला असता, 
आढळून आलेल्या ३ ररकाम्या वपशव्याींमध्ये अर्थवा आजूिाजूला तरूडाळीचा 
एकही दाणा आढळून आलेला नाही. तद्नींतर प्रिान कायाालयाचे कर्रत ेपर्थक 
व ई-पररमींडळ कायाालयाींतगात शशिावा्प कायाालयातील अचिकारी व 
कमाचाऱ्याींची ८ पर्थके स्र्थापन करुन तपासणी करण्यात आली असनू या 
भागातील ३० ई भाींडूप व ४५ ई ववक्रोळी या शशिावा्प कायाालयातनू 
अनकु्रमे १००% व ९५% तरूडाळीची ऑनलाईन ववक्री झाली आहे. 
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 ई-पररमींडळ कायाालयाींतगात ८ शशिावा्प कायाालयातील शशिावा्प 
दकुानाींना माहे जुल,ै २०१८ पयांत प्राप्त झालेल्या तरूडाळीच्या एकूण ववक्रीपकैी 
९७.५०% तरूडाळीची ई-पॉस मशशनद्वारे ववक्री करण्यात आली आहे. 
(५) मुींिई व ठाणे कायाक्षेिातील तरूडाळीची मागणी सरुुवातीच्या कालाविीत 
ननयींिक (शशिावा्प) याींच्याकडून व नींतरच्या कालाविीत उपननयींिक 
(शशिावा्प) सींिींचित पररमींडळ याींच्याकडून नोंदववण्यात येत आहे. 
मागणीनसुार तरूडाळीचा परुवठा महाराषर राज्य सहकारी पणन महासींघाकडून 
केला जात आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्य अपांग वित्ि वििास महामांडळािडून िर्म िाटप बांद झाल्याबाबि 
  

(१६) * ४४३३८ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य अपींग ववत्त ववकास महामींडळ याींच्याकडून अपींगाना कजा वा्प 
िींद करण्यािाितचे पि ददनाींक २७ जुल,ै २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
व्यवस्र्थापकीय सींचालक, म.रा.अपींग ववत्त व ववकास महामींडळ, मुींिई याींचे 
कायाालयाकडून सवा जजल्हा व्यवस्र्थापक याींना देण्यात आल्याचे ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर कजा प्रकरण िींद केल्याने राज्यातील अींपग 
स्वींयरोजगारापासनू वींचचत रादहल्यामळेु अपींगाींवर उपासमारीची पाळी आली 
असनू सदर आदेश शासन रि करणार आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) ददनाींक २७/०७/२०१८ च्या पिान्वये कजा योजनाींच े
नवीन अजा पढुील आदेशापयांत जस्वकारू नयेत असे कळववण्यात आले होत.े  
(२) सदर पि रि करण्यात आले आहे.  
(३) व (४) प्रश् न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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महावििरण िां पनीला िीर् चोरी ि िीर् गळिीमुळे  
आधथमि नुिसान झाल्याबाबि 

  

(१७) * ४४५८७ आकिम .अनांि गाडगीळ, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊर्म  भाई र्गिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खशलरे्, 
श्री.र्नादमन चाांदरूिर, श्री.मोहनराि िदम, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.सभुाष 
झाांबड, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात महाववतरण कीं पनीला वीज चोरी व वीज गळतीमळेु समुारे     
३ हजार को्ीच ेआचर्थाक नकुसान झाल्याची िाि माहे सप् े्ंिर, २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील वीज गळती रोखण्यासाठी महाववतरण कीं पनीकडून 
कोणती उपाययोजना केली जात आहेत व सदरील वीज गळतीचा भार 
ग्राहकाींवर पडत असल्याने ग्राहकामिून सींताप व्यक्त होत असल्याने वीज 
चोरी व वीज गळती करणाऱ् या ग्राहकाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) ववतरण प्रणालीत सिुारणा करुन ताींत्रिक हानी कमी करण्यासाठी 
महाववतरण कीं पनीतरे् ववववि पायाभतू सिुारणा योजना रािववल्या जात 
आहेत. तसेच कायमस्वरुपी कर्रत्या पर्थकाद्वारे वीज चोरी शोिून चोरी 
करणाऱ्याींवर कायदेशीर कायावाही केली जात.े मागील तीन वषाात मा.आयोगाने 
ठरवनू ददलेल्या ववतरण हानीच्या उिीष्ापेक्षा प्रत्यक्षात ववतरण हानी कमी 
राखण्यात महाववतरण कीं पनीने यश शमळववले आहे व त्याचा र्ायदा 
ग्राहकाींना होत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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शिेिऱ्याांच्या िृषीपांपाच्या िीर् देयिाि दरुुस्त्िी िरण्याबाबि 
  

(१८) * ४५०७८ श्री.र्यांि पाटील, श्री.र्गन्नाथ शशांदे, श्री.धनांर्य मुांड,े 
श्री.हेमांि टिल े: सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) महाववतरणने शतेकऱ्याींना जास्त वीज देयक पाठवल्याने शतेकऱ्याींच्या 
र्थकिाकीचा आकडा २२ हजार को्ीींपयांत गेल्याच े महाराषर वीज ग्राहक 
सींघ्नेने माहे माचा, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.मखु्यमींत्रयाींच्या 
ननदशानास आणून ददल्यानींतर सवा ४० लाख कृषीपींपाच्या वीज वापराचे 
प्रत्यक्ष ररडीींग घेवनू ददनाींक १५ ऑगस््, २०१८ अखेरपयांत वीज देयकात 
दरुूस्ती करण्याचे आश्वासन मा.मखु्यमींत्रयाींनी ददले असतानाही            
५ मदहन्यानींतरही त्याची कायावाही झालेली नसल्याने तीव्र आींदोलन छेडण्याचा 
इशारा महाराषर वीज ग्राहक सींघ्नेने माहे सप् े्ंिर, २०१८ च्या पदहल्या 
आठवडयात ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तसेच कृषीपींपाचे वीज देयक दरुूस्ती न करण्याची 
सवासािारण कारणे काय आहेत, 
 (३) असल्यास, सदरहू कृषीपींपाची वीज देयक दरुूस्ती ववनाववलींि करून 
सिुाररत वीज देयक सींिींचित शतेकऱ्याींना देण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) महाववतरण ददनाींक २८/१२/२०१७ च्या पररपिकानसुार शतेीपींपाची 
वीज देयकािाितच्या तक्रारीींचे ननवारण करण्यासाठी उपववभागीयस्तरावर 
वादहनीननहाय शशिीरे आयोजजत करण्यात आलेली असनू त्यामध्ये कृषीपींप 
ग्राहकाींच्या तक्रारीचे ननवारण करण्यात येत आहे. सदर मोदहमेमध्ये राज्यात 
माहे सप् े्ंिर, २०१८ अखेर २५०६ शशिीरे आयोजजत करण्यात आलेली असनू 
त्यामध्ये कृषीपींप देयकाच्या ५४,१९६ कृषी ग्राहकाींच्या वीज देयकाींची दरुुस्ती 
करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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शासिीय प्राधधिरणाांची िीर् देयिे प्रलांबबि असल्याबाबि 
  

(१९) * ४४४९५ श्री.र्गन्नाथ शशांदे, श्री.हेमांि टिले, श्री.अतनिेि िटिरे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.अतनल भोसल,े श्री.विक्रम िाळे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.रामराि 
िडिुि,े अॅड.तनरांर्न डािखरे, डॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे : सन्माननीय ऊर्ाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला, अमरावती, औरींगािाद, िारामती, भाींडूप, चींद्रपरू, गोंददया, 
जळगाव, कल्याण, कोकण, कोल्हापरू, लातरू, नागपरू, नाींदेड, नाशशक व पणेु 
येर्थील महाववतरणच्या ३२ हजार ३१९ शासकीय वीज ग्राहकाींनी माहे एवप्रल, 
२०१८ पासनू १ हजार ४६ को्ी रुपयाींचे वीज देयक र्थकववले असल्याची िाि 
माहे ऑगष्, २०१८ च्या शवे्च्या आठवडयात ननदशानास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, रस्त्याींवरील वीज आणण पाण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ् या 
ववजेच्या देयकापो्ी असलेली र्थकिाकी वसलू करण्याची महाववतरणची 
जिािदारी ददवसेंददवस वाढत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले तसेच सदरहू र्थकिाकी वसलुीसाठी कोणती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. एकूण १,३४,७९६ शासकीय वीज 
ग्राहकाींची माहे माचा, २०१८ अखेर एकूण रुपये ५०५७ को्ी र्थकिाकी होती व 
माहे ऑगस््, २०१८ अखेर एकूण १,५३,१३१ र्थकीत ग्राहकाींकड ेरुपये ५,६५७ 
को्ी र्थकिाकी आहे. माहे एवप्रल, २०१८ त े माहे ऑगस््, २०१८ दरम्यान 
एकूण रुपये ६०० को्ी र्थकिाकीत वाढ झालेली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) शासन ननणाय क्रमाींक : वीदेव २०१८/प्र.क्र.१०/ऊजाा-५, ददनाींक १६/०५/२०१८ 
अनसुार शासनाच्या पाणीपरुवठा व पर्थददवे ग्राहकाींकड े ददनाींक ३१ माचा, 
२०१८ अखेर असलेल्या मळू र्थकिाकीपकैी ५०% रक्कम चौदाव्या ववत्त 



25 

आयोगाच्या ननिीतनू सींिींचित ववभागामार्ा त महाववतरण कीं पनीस द्यावयाची 
असनू उवाररत ५०% रक्कम व एवप्रल, २०१८ पासनूची चाल ू देयके सींिींचित 
शासकीय ग्राहकाींनी महाववतरण कीं पनीकड े भरावयाची आहेत. मळू 
र्थकिाकीच्या ५०% रक्कमेपकैी रुपये ४६७.७४ को्ी इतकी रक्कम 
महाववतरण कीं पनीस प्राप्त झाली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िुमसर (जर्.भांडारा) येथील शसिेर् पाणी उपचार सयांत्र  
(एसटीपी) च ेबाांधिामाि सदोष असल् याबाबि 

  

(२०) * ४५१५१ डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) तमुसर (जज.भींडारा) येर्थील मॅगनीज ओर इींडडया शल. (मॉयल) मध्ये 
लाखो रुपये खचा करुन नव्याने उभारण्यात आलेल्या शसवेज पाणी 
उपचार सयींि (एस्ीपी) च ेिाींिकामात सदोष असल्याचे माहे सप् े्ंिर, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागररकाींना पररणामी वापरासाठी शधु्द पाणी शमळण्याऐवजी 
अशधु्द व दवूषत पाणी शमळत असनू मॉयल पररसरातील माती व पाण्याच्या 
प्रदषूणात मोठी वाढ झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर कामाच्या दरम्यान ताींत्रिक दृषट्या कुठल्याही दोष आढळून आलेला 
नाही. तसेच सदर कामािाितीत स्र्थाननक नागररकाींकडून कुठलेही ननवेदन 
प्राप्त झालेले नाही, असे मॅगनीज ओर इींडडया शलशम्ेड याींनी शासनास 
कळववले आहे. 
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(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नामाांकिि इांग्रर्ी शमडीयम शाळेमध्ये आददिासी विद्यार्थयाांना  
शैक्षणणि ि अन्य सोयी सुविधा शमळण्याबाबि 

  

(२१) * ४५०६७ श्री.अतनल भोसल,े श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विर्य ऊर्म  भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.हेमांि टिल,े श्री.धनांर्य 
मुांड,े श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.र्गन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडिुि े: सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आददवासी ववकास ववभागाींतगात चालववण्यात येणाऱ्या चचखली येर्थील 
(जज.पणेु) प्रज्ञान िोचिनी नामाींककत इींजग्लश शमडीयम शाळेची मान्यता 
शासनाने रि केल्याची िाि माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या शाळेत शशकणाऱ्या आददवासी ववद्यार्थयाांचे दसुऱ्या शाळेत 
समायोजन केले नसल्याने ववद्यार्थयाांच्या पालकाींनी जव्हार आददवासी ववकास 
प्रकल्प कायाालयासमोर माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ववद्यार्थयाांसमवेत िेमदुत आमरण उपोषण सरुु केले होत,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार सदर ववद्यार्थयाांना शकै्षणणक व अन्य सोयी 
सवुविा परुववण्यािाित तसेच ६३ मलुाींचे समायोजन करण्यािाित कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) प्रज्ञान िोचिनी इींजग्लश शमडीयम स्कूल, चचखली, जज.पणेु येर्थे सन  
२०१७-१८ मध्ये प्रवेशशत असलेले ६३ ववद्यार्थयाांचे समायोजन ददनाींक 
१४/८/२०१८ रोजीच्या शासन पिान्वये आत्मा मशलक इींजग्लश शमडीयम स्कूल, 
अघई, ता.शहापरू या नामाींककत शाळेमध्ये करण्यात आले आहे. ददनाींक 
१६/८/२०१८ पासनू ६३ ववद्यार्थी आत्मा मशलक इींजग्लश शमडीयम स्कूल, 
अघई, ता.शहापरू या नामाींककत शाळेमध्ये प्रवेशशत झालेले आहे.  
(४) प्रश्न उदभवत नाही. 

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

राज्यािील िृषीपांपाांच्या विद्युि र्ोडण्या प्रलांबबि असल्याबाबि 
  

(२२) * ४५१६० श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.हेमांि टिल े: सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात वीज, पाणी व शासनाच्या ववववि योजनाींचा लाभ शतेकऱ्याींना 
शमळत नसल्याने सवााचिक आत्महत्या झाल्या असनू सन २०१४ पयांत ववदभा, 
मराठवाडा व पजश् चम महाराषरासह ६ लाख ९ हजार कृषीपींपाचा अनशुषे 
असनू कृषीपींप जोडणी अजाासह पसेै भरुनही जोडणी प्रलींत्रित असल्याचेही 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववदभाात गेल्या दोन वषाात कृषीपींपाींचा अनशुषे दरू 
करण्यासाठी रुपये ६१० को्ी ५४ लाख खचा करूनही अनशुषे ननिी अजूनही 
अखचचात असनू कृषी पींपाचा अनशुषे दरू करणेकरीता सन २०१७-१८ मध्ये 
९७९ को्ी १० लक्ष ननिी प्रस्ताववत केला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कृषीपींप जोडण्यास ववलींि होत असला तरी उपलब्ि 
कृषीपींपाींना यवतमाळ जजल््यास चक्राकार पध्दतीने ददवसा व रािी आठ तास 
वीज परुवठा केला जात असनू जजल््यातील राळेगाव व पाींढरकवडा पररसरात 
वाघाची भीती असल्यामळेु ददवसाचे भारननयमन करू नये असे शतेकऱ्याींनी 
ननवेदन देऊनही त्या भागात भारननयमन केल ेजात आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, कृषीपींपाींच्या जोडणीसाठी ववदभा-मराठवाडयाचा ववचार केल्यास 
येर्थे १ लाख ७ हजार ३५४ शतेकऱ्याींनी ववद्यतु जोडणीचे पसेै भरूनही त्याींना 
जोडणी शमळाली नसनू मराठवाडयातील िीड जजल््यात हा आकडा ६ हजार 
८८२ वर पोहोचला आहे तर पजश्चम महाराषरात सदु्धा पसेै भरलेल्याींची सींख्या 
५८ हजार ९१२ आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) राज्यात माचा, २०१४ अखेर २,०२,३५२ कृषीपींप 
वीज जोडणीसाठी पसै ेभरुन अजा प्रलींत्रित होत.े 
(२) ववदभा व मराठवाडयातील ववववि योजनेंतगात सन २०१४-१५ त े
ऑक््ोिर, २०१८ अखेर ३,०९,३८२ कृषीपींपाचे ऊजीकरण करण्यात आले आहे. 
(३) यवतमाळ जजल््यातील कृषी ग्राहकाींना मा.ववद्यतु ननयामक आयोगाच्या 
मागादशाक तत्वानसुार ददवसा ८ तास ककीं वा रािी ८ तास चक्राकर पध्दतीने 
थ्री रे्ज वीज परुवठा ददनाींक १०/१०/२०१८ पासनू करण्यात येत होता. परींत ु
यवतमाळ जजल््यातील राळेगाव व पाींढरकवडा या उपववभागाींतगात येणाऱ्या 
कृषी वादहन्याींवर ददनाींक २/११/२०१८ पासनू ददवसा ८ तास ककीं वा रािी ८ तास 
चक्राकर पध्दतीने करण्यात येणाऱ्या वीज परुवठ्या ऐवजी र्क्त ददवसा     
८ तास वीज परुवठा दररोज करण्यात येत आहे. 
(४) ऑक््ोिर, २०१८ अखेर ववदभा व मराठवाडयामध्ये ११५४६५ कृषीपींप वीज 
जोडणीसाठी पसै े भरुन अजा प्रलींत्रित आहेत. त्यामध्ये िीड जजल््यातील 
९६६४ अजााचा समावेश आहे. तसेच पजश्चम महाराषरात ऑक््ोिर, २०१८ 
अखेर ५१,५३७ कृषीपींप वीज जोडणीसाठी पसेै भरुन अजा प्रलींत्रित आहेत. 
(५) राज्यात माचा, २०१८ अखेर पसेै भरुन प्रलींत्रित असलेल्या कृषीपींपाना 
उच्चदाि ववतरण प्रणाली (HVDS) योजनेंतगात वीज जोडण्या देण्याची 
कायावाही सरुु आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्य औद्योधगि क्षेत्र िीर्, पाणी ि अत्यािश्यि  
सुविधेअभािी प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(२३) * ४४५४३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सभुाष झाांबड : 
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य औद्योचगक क्षिे वीज, पाणी व अत्यावश्यक सवुविेअभावी प्रलींत्रित 
रादहले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१४-१५ मध्ये ८ ्क्के असलेला औद्योचगक ववकासदर 
सन २०१७-१८ मध्ये ६.५ ्क्क्याींवर आला असनू अननयशमत पावसाने कृषी 
उत्पादनातही २ ्क्के घ् होऊन हे उत्पन्न ११ ्क्क्यावर आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यासाठी १२ व्या 
ववत्त आयोगाने अचिक आचर्थाक मदत द्यावी यासाठी कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
 राज्यात उद्योगासाठी पयााप्त वीज, पाणी व अत्यावश्यक सवुविा 
उपलब्ि आहेत. 

मेक इन इींडडया सप्ताह २०१६ व मॅग्ने्ीक महाराषर: कॉन्व्हजान्स 
२०१८ कायाक्रमाच्या माध्यमातनू राज्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योचगक 
गुींतवणूक झालेली आहे. 
(२) अ) महाराषराची आचर्थाक पाहणी २०१७-१८ अहवालामध्ये उद्योग या 
शशषााखाली खाण व दगड खाण काम, वस्तनुनमााण, वीज, वाय,ु पाणीपरुवठा 
व इतर उपयोचगता सेवा तसेच िाींिकाम क्षेिाचा समावेश होतो. सदर 
अहवालानसुार राज्याचा एकत्रित उद्योग क्षेिाचा स्र्थलू राज्य मलू्यवधृ्दीचा 
वावषाक वजृध्ददर सन २०१४-१५ मध्ये ८ ्क्के होता व सन २०१७-१८ मध्ये 
६.५ ्क्के होता. सन २०१७-१८ मिील उद्योग क्षिेाचा वावषाक वजृध्ददर हा 
पवुाानमुान अींदाजावर आिाररत आहे. वषा २०१८-१९ च्या आचर्थाक पाहणी 
अहवालात सदर वजृध्ददर पदहल्या सिुाररत अींदाजानसुार तयार करुन 
प्रकाशशत करण्यात येईल. त्यामळेु त्यात िदल होऊ शकतो. 
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 तर्थावप, उद्योग (वस्तनुनमााण) क्षेिातील आकडवेारी पढुीलप्रमाणे आहे :- 
सन २०१४-१५ मध्ये मलू्यवधृ्दीचा वावषाक दर ५.१ ्क्के 

असा होता. त्याींनतर २०१५-१६ मध्ये ८.२, २०१६-१७ मध्ये ८.३ ्क्के 
व २०१७-१८ मध्ये ७.६ ्क्के दर आहे. सन २०१७-१८ चा ७.६ ्क्के 
दर हा पदहल्या सिुाररत अींदाजावर आिाररत असनू सदर 
आकडवेारीमध्ये िदल होव ू शकतो. त्यामळेु सन २०१४-१५ च्या 
वावषाक मलू्यवधृ्दीच्या दराच्या ५.१ तलुनेत राज्याने वस्तनुनमााण 
क्षेिात २०१५-१६ पासनू प्रगती केल्याच ेददसनू येत आहे. 

ि) सन २०१४-१५ मध्ये जनू त ेसप् े्ंिर कालाविीत ८१३.६ शम.मी. प्रत्यक्ष 
पाऊस झाला आहे. सरासरीच्या तलुनेत ७१.९२ ्क्के पजान्यमान झाले आहे. 
सन २०१७-१८ जून त े सप् े्ंिर कालाविीत ९२३.६ शम.मी. प्रत्यक्ष पाऊस 
झाला आहे. सरासरीच्या तलुनेत ८१.६ ्क्के पजान्यमान झाले आहे. 
 अर्था व साींजख्यकी सींचालनालय महाराषर राज्य याींचेकडील 
महाराषराची आचर्थाक पाहणी अहवाल सन २०१७-१८ नसुार महाराषर 
राज्यातील सन २०१४-१५ मिील तणृिान्य ९२.५९ लाख ्न, कडिान्य 
२०.१९ लाख ्न, एकूण अन्निान्य ११२.७८ लाख ्न, एकूण गळीतिान्य 
२८.५ लाख ्न, ऊस पीक ८४६.९९ लाख ्न व कापसु ७०.०० लाख गाठी 
(१७० ककलोची १ गाठ) उत्पादन होत े तर सन २०१७-१८ मिील चतरु्था 
पवुाानमुान अहवालानसुार तणृिान्य अहवालानसुार तणृिान्य १०४.२४ लाख 
्न, कडिान्य ३३.०४ लाख ्न, एकूण अन्निान्य १३७.२७ लाख ्न, एकूण 
गळीत िान्य ४२.६६ लाख ्न, ऊस पीक ८३१.३४ लाख ्न व कापसु ६५.५१ 
लाख गाठी (१७० ककलोची १ गाठ) उत्पादन होत.े सन २०१४-१५ च्या तलुनेत 
सन २०१७-१८ मध्ये तणृिान्य उत्पादनात १२.५८ ्क्के वाढ, कडिान्य 
६३.६५ ्क्के वाढ, एकूण अन्निान्य २१.७१ ्क्के वाढ, एकूण गळीतिान्य 
उत्पादनात ४९.६८ ्क्के वाढ, ऊस पीक उत्पादनात १.८५ ्क्के घ् व कापसु 
उत्पादनात ६.४१ ्क्के घ् ददसनू येत आहे. सदर वस्तजुस्र्थतीनसुार सन 
२०१७-१८ मध्ये ऊस पीक व कापसू उत्पादन वगळता उवाररत कृषी 
उत्पादनामध्ये वाढ झाल्याच ेददसनू येत.े 
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(३) १२ व्या ववत्त आयोगाचा कालाविी हा सन २००५-२०१० असा होता. कें द्र 
शासनाने ददनाींक २७/११/२०१७ रोजीच्या अचिसचूनेअन्वये १५ व्या ववत्त 
आयोगाची स्र्थापना केली आहे. सदर कें द्रीय ववत्त आयोगाकड ेकें द्राच्या कर 
उत्पन्नावरील १४ व्या कें द्रीय ववत्त आयोगाच्या शशर्ारशीनसुार शमळणारा  
४२ ्क्के दहस्सा ५० ्क्के करावा, असे ननवेदन महाराषर राज्याने केले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

एनईएमएल पोटमल बांद असल्याने ऑनलाईन नोंदणी  
िरण्याि न आल्याबाबि 

  

(२४) * ४४७३१ प्रा.र्ोगेन्द्र ििाड,े श्री.नागोराि गाणार : िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि ३९२३२ ला ददनाांि १२ माचम, २०१८ रोर्ी ददलले्या उत्िराच्या सांदभामि 
सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खरीप हींगामामध्ये राज्यात नारे्डच्यावतीने मगू, उडीद व सोयािीनची 
खरेदी हमीभावाने शासन करणार असल्याने यासाठी ऑनलाईन नोंदणी 
करण्याच्या सचूना शतेकऱ्याींना देण्यात आल्या परींत ुएनईएमएल पो ा्ल िींद 
असल्याने शतेकऱ्याींना नोंदणी करण्यात येत नसल्याची िाि माहे सप् े्ंिर, 
२०१८ च्या शवे्च्या आठवडयात ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नारे्ड कें द्रासाठी शासनाची पवूातयारी नसल्याने पो ा्ल िींद 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एनईएमएल पो ा्ल सरुु करण्यास ददरींगाई करणाऱ्या अचिकारी 
व कमाचाऱ्याींवर शासनाने कोणत्या स्वरुपाची कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे तसेच पो ा्ल किीपयांत सरुु होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) राज्यात हींगाम २०१८-२०१९ मध्ये मगू, उडीद व 
सोयािीनची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी नारे्डच्यावतीने महाराषर राज्य 
सहकारी पणन महासींघ, मुींिई व ववदभा सहकारी पणन महासींघ, नागपरू या 
दोन सींस्र्थाची ननयकु्ती केली असनू खरेदीच्या पवूातयारी अींतगात ददनाींक 
२५/९/२०१८ पासनू शतेकऱ्याींची ऑनलाईन नोंदणी सरुु करण्यात आली आहे.  
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(२) नाही. 
(३) ददनाींक २५/९/२०१८ पासनू मगू व उडीदासाठी आणण सोयािीनसाठी 
ददनाींक ०१/१०/२०१८ पासनू ऑनलाईन नोंदणी सरुु केली असनू मगू व 
उडीदाची प्रत्यक्ष खरेदी ददनाींक १६/१०/२०१८ पासनू आणण सोयािीनची खरेदी 
ददनाींक ०१/११/२०१८ पासनू सरुु करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही 

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

राज्याि विरे्च्या शसांगल रे्र् मीटरची िमिरिा असल्याबाबि 
  

(२५) * ४४४६५ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्म  भाई 
र्गिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खशलरे्, श्री.र्नादमन चाांदरूिर, 
श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, 
आकिम .अनांि गाडगीळ, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाड,े अॅड.तनरांर्न डािखरे : िाराांकिि 
प्रश्न क्रमाांि ४२१८८ ला ददनाांि १७ र्ुल,ै २०१८ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या 
सांदभामि सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यभरात सद्य:जस्र्थतीत ववजेच्या शस ींगल रे्ज मी्रची कमतरता 
असल्यामळेु वीज ग्राहकाींना अडचणीींचा सामना करावा लागत असल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यामळेु वीज मी्र शमळत नसल्याने ग्राहक अींिारात रहात 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ग्राहकाींना शस ींगल रे्ज 
मी्र त्वरीत शमळण्यािाित कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) व (२) हे खरे नाही. सौभाग्य योजनेमध्ये ववदहत 
कालाविीत नवीन वीज जोडण्याींचे उदिष् पणूा करण्याकरीता उपलब्ि मी्र 
साठ्यामिून सौभाग्य लाभार्थींना वीज जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. ददनाींक 
११/१०/२०१७ त े ददनाींक ११/११/२०१८ पयांत सौभाग्य योजनेंतगात ८,३३,८८९ 
इतक्या वीज जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. 
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(३) महाववतरण कीं पनीच्या मखु्य कायाालयातरे् एकूण ३० लक्ष नवीन शसींगल 
रे्ज मी्सा परुवठा करण्यासाठी ददनाींक २४/०७/२०१८ रोजी ववववि 
परुवठादारास आदेश देण्यात आले आहेत. या परुवठा आदेशाींमिून सवा क्षेत्रिय 
कायाालयाींना सरुळीतपणे शस ींगल रे्ज मी्साचा परुवठा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

दारव्हा ि घाटांर्ी (जर्.यििमाळ) िालुक्याि  
िापूस विक्री िें द्र सुरु िरण्याबाबि 

  

(२६) * ४४८६० श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषरात यवतमाळ जजल्हा कापसू उत्पादनाकरीता अग्रस्र्थानी आहे, 
परींत ु घा ी्ंजी व दारव्हा हे दोन्ही तालकेु कापसू उत्पादनासाठी अव्वल 
असताना भारतीय कापसू ननगम शलशम्ेड (सीसीआय) याींनी आपल्या 
यादीतनू दारव्हा व घा ी्ंजी हे दोन्ही तालकेु कापसू ववक्री कें द्राींमिून 
वगळल्याची िाि माहे ऑक््ोिर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील दोन्ही तालकेु वगळल्यामळेु येर्थील शतेकऱ्याींना नवीन 
कापसू ववक्री कें द्र शोिावे लागत असनू कापसू खरेदी कें द्र दारव्हा व घा ी्ंजी हे 
तालकेु यादीत समाववष् करण्याची मागणी सवा स्तरावरून करण्यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासन घा ी्ंजी व दारव्हा या दोन्ही कापसू ववक्री कें द्राींना सरुू 
करण्याचे आदेश भारतीय कापसू ननगम शलशम्ेड (सीसीआय) याींना देण्यात 
येणार आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सभुाष देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
(२) नाही. 
(३) व (४) गतवषीप्रमाणे दारव्हा व घा ी्ंजी येर्थे खरेदी कें द्र सरुु करण्यासाठी 
जजननींग पे्रशस ींग रॅ्क्रीची ननयकु्ती करण्यासाठी ननववदा मागववण्यात आल्या 
आहेत. ननववदा अींनतम झाल्यानींतर पढुील कायावाही केली जाईल. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्यािील गणेश मिूीिाराांना सोयी सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 
  

(२७) * ४४१६९ श्री.अशोि ऊर्म  भाई र्गिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हुस्त्नबान ू खशलरे्, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, आकिम .अनांि 
गाडगीळ, श्री.र्नादमन चाांदरूिर, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.सभुाष झाांबड, 
श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मोठ्या प्रमाणात गणेशोत्सव साजरा होत असनू मतूी घडवणाऱ् या 
कलाकाराींना सध्याच्या वाढत्या महागाईमळेु व्यवसाय करणे एक मोठे 
आव्हान असनू या गणेश मतूीकाराींना सोयी सवुविा सवलतीत उपलब्ि करुन 
देण्यािाित शासनस्तरावरुन दलुाक्ष होत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गणेश मतूी िनववण्यासाठी चाींगल्या प्रतीची चचकण माती 
शमळणे दरुपास्त झाले असनू रींग व माती याींच्या भावात वाढ झाल्यामळेु व 
चचकन मातीवर िींदी असल्यामळेु गणेश मतूी िनवणारे मतूीकार हे आचर्थाक 
सींक्ात सापडले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी ववशषेत: कोकणात घरा-घराींमध्ये तसेच ववववि 
दठकाणी सावाजननक गणेशोत्सव साजरा होण्यासाठी गणेश मतूीकाराींना 
लागणाऱ् या सािनाींवर सवलत शमळण्यािाित शासनस्तरावरुन कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  



35 

श्री.सभुाष देसाई : (१), (२) व (३) रायगड जजल््यातील गणेश मतूी 
िनववणारे एकूण १५२ उपक्रम नोंदणीकृत असनू त्यामध्ये रुपये ५६२ लाख 
इतकी गुींतवणूक झाली असनू त्याद्वारे ७४७ इतका रोजगार उपलब्ि झाला 
आहे. 
 कें द्र शासनाच्या पींतप्रिान रोजगार ननशमाती कायाक्रमाींतगात आजपयांत 
गणेश मतूी ननशमाती उद्योग व्यवसायासाठी एकूण ४१ लाभार्थी उद्योजकाींना 
रुपये २०९.४८ लक्ष िँकाद्वारे कजा मींजूर व ववतरीत करण्यात आले असनू 
त्यामध्ये रुपये ५७.७० लक्ष अनदुानाचा लाभ देण्यात आला आहे. 
 चचकन मातीवर िींदी घातली असल्याचे ननदशानास आलेले नाही. 
महसलू व वन ववभागाने ददनाींक ११ मे, २०१५ रोजीच्या अचिसचूनेनसुार 
अनसुचूी एक मिील अनकु्रमाींक ७ नसुार सवा प्रकारच्या चचकनमातीकरीता 
रुपये १६० प्रती ब्रास याप्रमाणे स्वाशमत्विनाचे दर ननजश्चत केले आहे. गणेश 
मतूी िनववण्यासाठी चचकन माती स्वाशमत्विनाचा भरणा करून प्राप्त होत,े 
यास्तव सदर उद्योग सींक्ात सापडला आहे, असे म्हणणे सींयकु्तीक वा्त 
नाही. 
(४) प्रश्न उदभवत नाही. 

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

दहांगोली जर्ल््याि शिेिऱ्याांना िर्ममार्ीच ेप्रमाणपत्र  
देऊनही िर्ममार्ी शमळाली नसल्याबाबि 

  

(२८) * ४५६१६ श्री.रामराि िडिुि,े श्री.ख्िार्ा बगे, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जजल््यात कजामार्ीसाठी १ लाख ९ हजार शतेकऱ्याींनी 
ऑनलाईन पध्दतीने कजामार्ीचे अजा भरले असनू कजामार्ी झालेल्या      
२३ शतेकऱ्याींचा सत्कार करण्यात आला व काही शतेकऱ्याींना पालक मींत्रयाींच्या 
हस्त ेकजामार्ीचे प्रमाणपिही देण्यात आल,े हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, कजामार्ी झालेल्या शतेकऱ्याींनी िँकेत चौकशी केली असता 
त्याींच्या नाींवे कजामार्ीची रक्कम िँकेत जमा झाली नसल्याचे आढळून आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कजामार्ीची रक्कम पाि शतेकऱ्याींच्या िँक खात्यावर जमा न 
करण्याची कारणे काय आहेत व किीपयांत रक्कम जमा होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय, ददनाींक १८/१०/२०१७ रोजी दहींगोली 
जजल््यातील २१ शतेकऱ्याींचा सत्कार मा.पालकमींत्रयाींच्या हस्त े कजामार्ीच े
प्रमाणपि देऊन करण्यात आला. 
(२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
 कजामार्ी योजनेमध्ये राज्यातील ५०.८७ लाख खातदेाराींना पाि 
ठरववण्यात आले. यापकैी कजामार्ी व प्रोत्साहनपर रक्कम यािािीसाठी पाि 
ठरववण्यात आलले्या एकूण खातदेाराींपकैी समुारे ९९% खातदेाराींना योजनेंतगात 
लाभ देण्यात आला असनू उवारीत १% पाि खातदेाराींना लाभ देण्याची 
कायावाही सरुु आहे. तसेच, पाि खातदेाराींपकैी एक रकमी परतरे्ड 
योजनेंतगात पाि असलले्या खातदेाराींना त्याींच्या दहश्श्याची रक्कम 
भरल्यानींतर त्याींना कजामार्ी योजनेंतगात लाभ देण्याची कायावाही करण्यात 
येत आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

र्व्हार (जर्.पालघर) येथे िुिीची लागिड ि रेशीमच ेर्ास्त्ि  
उत्पन्नाच ेआशमष दाखिून िुटपुांर्ी मरू्री ददल्याबाबि 

  

(२९) * ४५६५९ श्री.रमेश पाटील : सन्माननीय िस्त् त्रोद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रेशीम सींचालनालयामार्ा त चालववण्यात येणाऱ् या जव्हार येर्थील 
कायाालयातनू ततुीची लागवड व रेशीमचे जास्त उत्पन्न अशी आशमष ेदाखवनू 
तु् पुींजी मजूरी देणाऱ् याींवर कारवाई करावी अशी मागणी वप ींपळशते खरोंडा 
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येर्थील लाभार्थयाांनी जव्हार तहशसलदाराींकड ेकेल्याची िाि माहे ऑगस््, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रेशीम उद्योग ववभागाकडून लाभार्थयाांची र्सवणकू केलेल्या 
प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनषुींगाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१), (२) व (३) ततुी लागवडीसाठी लाभार्थीची ददशाभलू 
करुन मजूरी शमळाली नाही, यािाित वप ींपळशते खरोंडा येर्थील 
शतेकऱ् याींच्यावतीने श्रमजीवी सींघ्नेने ददनाींक १६/०२/२०१८ रोजी तहशसलदार, 
जव्हार याींना ननवेदन सादर केले होत.े याच अनषुींगाने श्रमजीवी सींघ्ना 
याींनी ददनाींक ७/६/२०१८ च्या तहशसलदार, जव्हार याींना ददलेल्या ननवेदनात 
ततुी लागवड लाभार्थींना मजूरी देण्याचे ददलेले आश्वासन पणूा न झाल्यामळेु 
शशष्मींडळ भे्ीला येणार असे कळववले होत.े  
 सदर प्रकरणी तहशसलदार, जव्हार याींनी रेशीम ववकास अचिकारी, 
जव्हार याींच्याकडून मागववलेल्या खुलाशानसुार जव्हार, जज.पालघर येर्थील 
भौगोलीक पररजस्र्थतीचा ववचार करता माहे जून त ेसप् े्ंिरपयांत जास्त पाऊस 
पडत असल्याने या कालाविीत ततुी िागेतील कामे करता येत नाहीत. 
सदरचा कालाविी ननषकाम असल्याने मस््र काढता येत नाही. या शशवाय 
शतेकऱ्याींना सात-िारा उताऱ्यावर जरी एक एकर जमीन ददसत असली तरी 
ततुी लागवड योग्य जमीन कमी असत.े त्यामळेु शतेकऱ्याींच्या ततुी लागवडी 
२० त े ३० गुींठे पेक्षा कमी आहेत. त्यामळेु शतेकऱ्याींना त्याींच्या लागवड 
क्षेिाप्रमाणे व केलेल्या कामाप्रमाणे मजूरी अदा केली आहे. 
 ----------------- 
  

गाांधी रोड (िा.उल्हासनगर, जर्.ठाणे) येथील शासिीय प्रौढ,  
मूिबधीर प्रशशक्षण िें द्राची दरुुस्त्िी िरण्याबाबि 

  

(३०) * ४५९४१ अॅड.तनरांर्न डािखरे : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गाींिी रोड (ता.उल्हासनगर, जज.ठाणे) येर्थ े सन १९६७ मध्ये शासकीय 
प्रौढ, मकूििीर प्रशशक्षण कें द्र उभारण्यात आले होत,े सदरहू प्रशशक्षण कें द्राची 
पडझड झाली असनू इमारत दरुुस्तीसाठी सन २००४ मध्ये प्रस्ताव 
पाठववण्यात आला असतानाही पणेु आयकु्तालयाकडून या प्रस्तावास मींजरूी 
शमळाली नसल्याचे माहे सप् े्ंिर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त प्रशशक्षण कें द्राची 
इमारत दरुुस्त करण्यािाित कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) अींशत: खरे आहे. 
 शासकीय प्रौढ, मकूििीर प्रशशक्षण कें द्राची जुनी इमारत पाडून त्या 
जागेवर प्रशशक्षण कें द्र, प्रशशक्षणार्थींसाठी वसनतगहृ तसेच मकूििीर 
अपींगाकरीता प्रशशक्षण कें द्र व वसनतगहृ िाींिकामाचा रुपये ३०४०.३० लक्ष 
रकमेचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. 
(२) उपरोक्त प्रस्तावास सावाजननक िाींिकाम ववभागाने मान्यता ददलेली 
असनू सदर प्रस्तावास ववशषे िाि म्हणून लेखाशीषा २२२५ ३६३६ (स्वयींसेवी 
सींस्र्थाींना अनदुान) या लेखाशशषााखाली घेण्यास मींजूरी देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

विक्रमगड (जर्.पालघर) येथील आददिासी वििास प्रिल्पामधील 
ठक्िरबाप्पािस्त्िी सुधारणा योर्नेि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

  

(३१) * ४६१०७ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.विर्य ऊर्म  भाई 
धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववक्रमगड (जज.पालघर) तालकु्यातील आददवासी ववकास प्रकल्पामिील 
ठक्करिाप्पावस्ती सिुारणा योजनेत २६ को्ी रुपयाींचा गरैव्यवहार सन २०१२ 
त े २०१५ या कालाविीत झाल्याची िाि माहे सप् े्ंिर, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान सामाजजक कायाकत े शरद पा्ील याींनी पालघर येर्थे पिकार 
पररषद घेऊन ननदशानास आणली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व चौकशीच्या अनषुींगाने दोषी आढळणाऱ् या व्यक्तीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) या सींदभाात जजल्हाचिकारी तर्था सदस्य सचचव, जजल्हा 
ननयोजन सशमती, पालघर याींनी त्याींच्या ददनाींक २२/०३/२०१६ रोजीच्या 
आदेशान्वये योजनाींचे मलु्यमापन करण्यासाठी सींस्र्थाींची ननवड केली आहे. 
त्यानसुार ठक्करिाप्पा आददवासी वस्ती सिुारणा ववस्तारीत कायाक्रमाचे सन 
२०१२-१३ त े सन २०१४-१५ या कालाविीचे सामाजजक लखेापररक्षण 
आयआय्ी, पवई याींच्याकडून करण्यात येत आहे. सदर सींस्र्थेस जव्हार, 
मोखाडा, ववक्रमगड व वाडा या तालकु्यातील काम े तपासणीसाठी देण्यात 
आली होती. त्यापकैी सींस्र्थेकडून प्रत्यक्षात ववक्रमगड मिील ३०३ व वाडा 
मिील १९१ (एकूण ४९४) कामाींचे सामाजजक अींकेक्षण करण्यात आले आहे.  
 वरील कालाविीत ववक्रमगड तालकु्यात ३०५ ववकास कामाींसाठी     
३० को्ी ९६ लाख रूपये मींजूर करण्यात आले होत.े सदर कामे कायाकारी 
अशभयींता, सावाजननक िाींिकाम ववभाग, जव्हार, कायाकारी अशभयींता, 
िाींिकाम ववभाग, जजल्हा पररषद, पालघर व कायाकारी अशभयींता, ग्रामीण 
पाणीपरुवठा ववभाग, जजल्हा पररषद, पालघर याींच्या मार्ा त करण्यात आलेली 
आहेत.  
(२) आयआय्ी, पवई याींनी ववक्रमगड तालकु्यात केलेल्या सामाजजक 
अींकेक्षणात ४३ कामे आढळून आलेली नाहीत, ३३ कामाींची अींदाजपिके प्राप्त 
न झाल्याने त्याींची तपासणी करता आललेी नाही. १२८ काम ेकमी दजााची 
आढळून आलेली आहेत तर १ काम सरुु झालेले नसल्याचे ददसनू आले 
आहे.  
 यािाित सींिींचित यींिणाींकडून लेखी खुलासा मागववण्यात आला असनू 
सदर यींिणा दोषी असल्याचे आढळून आल्यास त्यािाित कारवाई करण्यात 
येईल. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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मराठिाड्यािील शिेिऱ् याांना िीर् र्ोडणी  
महावििरण िां पनीने बांद िेल्याबाबि 

  

(३२) * ४६२६८ श्री.सजुर्िशसांह ठािूर : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववशषेतः मराठवाडयातील शतेकऱ् याींना वीज जोडणी देण्याच े
काम महाववतरण कीं पनीने िींद केल्याचे माहे जुल,ै २०१८ पासनू त ेआजपयांत 
केल्याच ेमाहे सप् े्ंिर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, यींदा मराठवाडयात सवाच जजल्हयाींत कमी पाऊस झाल्याने 
लाखो रुपये खचा करुन शतेकऱ् याींनी पेरणी केली पींरत ुपाऊस नसल्याने वपके 
वाचववण्यासाठी शतेकऱ् याींनी कजा काढून नववन वव ींिन ववदहरी घेतल्या व 
ववदहरी खोदल्या, काही शतेकऱ् याींनी शासकीय अनदुानावर ववदहरी खोदल्या 
असे असतानाही महाववतरण कीं पनीने शतेकऱ् याींना वीज जोडणी न ददल्याने 
शतेकऱ् याींचे नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शतेकऱ् याींना वीज जोडणी न देण्यामागची कारणे काय आहेत 
व यािाित शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१), (२) व (३) माहे एवप्रल, २०१८ पासनू ऑक््ोिर, 
२०१८ अखेर राज्यात ५४००५ कृषीपींपाना व मराठवाडयामध्ये ७६२६ कृषीपींपाींना 
वीज जोडणी देण्यात आलेली आहे. 
 माचा, २०१२ अखेर पसै ेभरुन वीज जोडणीकरीता प्रलींत्रित असलेल्या 
कृषीपींपाना यापढेु उच्चदाि ववतरण प्रणाली (HVDS) योजनेतनू वीज जोडण्या 
देण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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औरांगाबाद जर्ल््याि िणमबधीर ददव्याांग युडीआयडी  
क्रमाांिाच्या प्रतिक्षेि असल्याबाबि 

  

(३३) * ४६२९६ श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगािाद जजल््यात २६ हजाराींपेक्षा जास्त कणाििीर ददव्याींग यडुीआयडी 
क्रमाींकाच्या प्रनतक्षेत असल्याची िाि माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यडूीआयडी नींिर नसल्यामळेु कणाििीर ददव्याींग शासकीय 
योजनाींच्या लाभापासनू वींचचत राहत आहे यािाित शासनाने चौकशी करुन 
कणाििीर ददव्याींगाींना यडुीआयडी नींिर देण्यािाित कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
तनिासी आश्रमशाळा ि िसतिगहृाच्या अनुदानाि िाढ िरण्याबाबि 

  

(३४) * ४६३८९ श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आददवासी ववकास ववभागाच्या ननवासी आश्रमशाळा व वसनतगहृातील 
ववद्यार्थयाांना पौजष्क, स्वच्छ, ताजे आणण मिुलक अन्न शमळून 
ववद्यार्थयाांची शारररीक आणण मानशसक वदृ्धीसाठी शासनाने मध्यवती 
स्वयींपाकगहृाची सींकल्पना आखली असनू जव्हार, घोडगेाव आणण नींदरुिार 
एकाजत्मक ववकास कायाालयाींतगात तब्िल रुपये १२ को्ी खचा करुन       
३ स्वयींपाकगहेृ उभारण्यात येणार आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, दोन वेळचा नाश्ता आणण जेवणासाठी प्रत्येकी एका 
ववद्यार्थयाासाठी शासन मदहन्याला रुपये २ हजार ४५८ खचा करणार असनू 
सरासरी ददवसाचा खचा मोजल्यास तो ८३ रुपये इतका अत्यल्प असल्याने 
ववद्यार्थयाांना पौजष्क अन्न शमळणे शक्य होणार नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आददवासी ववकास ववभागाच्या ननवासी आश्रमशाळा व 
वसनतगहृातील ववद्यार्थयाांना दोन वेळचा नाश्ता आणण जेवणासाठी 
शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या रकमेत वाढ करण्यािाित कोणती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
 आददवासी ववकास ववभाग, शासन ननणाय, क्रमाींक कें द्रीय-
२०१८/प्र.क्र.८५/का.१९, ददनाींक १९/१०/२०१८ अन्वये आददवासी ववकास 
ववभागाच्या ननवासी शासकीय आश्रमशाळाींतील व वसनतगहृातील 
ववद्यार्थयाांच्या पोषणाची जस्र्थती सिुारून त्याींना उच्च दजााचा पररपणूा आहार 
परुवठा करून देण्याच्या कायाक्रमाींतगात “३ आश्रमशाळा मध्यवती 
स्वयींपाकगहृ” ही योजना रािववण्यास शासनामार्ा त मींजूरी देण्यात आली 
आहे. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
 प्रत्येक ववद्यार्थयाास प्रत्येक ददवसाला पौजष्क अन्न परुववण्यास 
सरासरी रुपये ८३ इतका खचा अपरुा पडणार नाही कारण हे दर 
आश्रमशाळेसाठी मींजूर दरापेक्षा अचिक आहेत. या मध्यवती 
स्वयींपाकगहृासाठी स्र्थापन सकुाणू सशमतीस अन्निान्य, ककराणा, भाजीपाला, 
इींिन याींची भाव वाढ व इतर िािीींचा आढावा घेऊन रकमेत वाढ करण्याच े
अचिकार देण्यात आले आहेत. 
 

----------------- 
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राज्यािील परीट (धोबी) समार्ाला आरक्षण शमळण्याबाबि 
  

(३५) * ४६४१५ श्री.र्नादमन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्म  भाई 
र्गिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्त्नबान ू खशलरे्, 
डॉ.सधुीर िाांबे, आकिम .अनांि गाडगीळ, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ 
रार्ूरिर : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील परी् (िोिी) समाजाने आरक्षण शमळण्यासाठी मा.मखु्यमींिी व 
मा.सामाजजक न्याय मींिी याींना वारींवार ननवेदने देऊनही आरक्षण देण्यािाित 
कोणतीही कायावाही करण्यात आली नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू समाजाला आरक्षण देण्यािाित शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) व (२) राज्याच्या इतर मागासवगा यादीत अ.क्र. 
१२५ वर परी् (िोिी) समाजाचा समावेश आहे. ”िोिी” जातीचा समावेश 
अनसुचूचत जातीच्या यादीत करण्याची िाि तपासण्याकरीता डॉ.डी.एम.भाींड े
याींच्या अध्यक्षतखेाली गठीत सशमतीने त्याींचा अहवाल ददनाींक ५ माचा, २००२ 
रोजी शासनास सादर केला होता. सदर सशमतीने िोिी व तत्सम समाजाचा 
अनसुचूचत जातीमध्ये समावेश करावा अशी शशर्ारस केली होती. 
 सदर अहवाल कें द्र शासनाकड े शशर्ारस करण्यासाठी मा.मींिी 
(सा.न्याय) याींच्या अध्यक्षतखेाली नेमण्यात आलेल्या सशमतीपढेु ठेवण्यात 
आला असता अनसुचूचत जातीिाित अभ्यास करणाऱ् या डॉ.िािासाहेि 
आींिेडकर सींशोिन व प्रशशक्षण सींस्र्था, पणेु याींच्याकडून यािाित अशभप्राय 
मागववण्याचा ननणाय घेण्यात आला. त्यास अनसुरुन डॉ.िािासाहेि आींिेडकर 
सींशोिन व प्रशशक्षण सींस्र्था याींच्याकडून ददनाींक १३/५/२००२ च्या पिान्वये 
प्राप्त झालेल्या अहवालात नमदू करण्यात आले आहे की, अनसुचूचत 
जातीच्या यादीत एखाद्या जातीचा समावेश करण्यासाठी असलेला 
“अस्पशृ्यता” हा ननकष िोिी जात पणूा करीत नाही. 
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 मा.मींत्रिमींडळाच्या ननणायानसुार सदरचे दोन्ही अहवाल ददनाींक 
१३/४/२००५ च्या पिान्वये कें द्र शासनाकड े पाठववण्यात आल े आहेत. कें द्र 
शासनाकडून या प्रकरणी अद्यापी ननणाय प्रलींत्रित आहे. सदर प्रकरणी 
वेळोवेळी पाठपरुावा करण्यात येत आहे. 
 तर्थावप, मा.मींिी (सा.न्याय) याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक 
२५/०३/२०१७ रोजी पार पडलेल्या िठैकीत िोिी परर् समाजाचा अनसुचूचत 
जातीत समावेश करण्याकरीता डॉ.भाींड े सशमतीचा अहवाल पनु्हा कें द्र 
शासनाला पाठववण्यािाित कायावाहीच े ननदेश ददले आहेत. त्यानषुींगाने 
कायावाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

 
राज्यािील ददव्याांग विद्याथी ि िममचाऱ्याांना  

शमळणाऱ् या सोई सुविधेबाबि 
  

(३६) * ४४५२२ श्री.विर्य ऊर्म  भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्रीमिी 
जस्त्मिा िाघ, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.हेमांि टिल,े अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ददव्याींगाींना शासकीय तसेच सावाजननक दठकाणाींिरोिरच 
महाववद्यालयातही अनेक समस्याींना सामोरे जाव े लागत असनू यवतमाळ 
जजल्हा पररषदेच्या प्रशासकीय इमारतीत ददव्याींग कमाचाऱ्याींना असींख्य 
असवुविा असल्याचे माहे सप् े्ंिर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दृष्ीहीन तसेच ददव्याींग व्यक्तीना पायाभतू सोई सवुविा 
परुववण्याचे कायदे अजस्तत्वात असतानाही ददव्याींगाींना या सवुविा शमळत 
नसनू िहुताींश महाववद्यालयामध्ये जाण्यासाठी तसेच मजल््प्लेक्स, 
पींचताराींककत हॉ्ेलसह तसेच सीिीआय कायाालयात ददव्याींगासाठी व्हीलचेअर 
रॅम्प, स्वच्छतागहेृ परुववली जात नसल् यामळेु ददव्याींगाींची गरैसोय होत असनू  
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ददव्याींग ववद्यार्थयाांच्या सोई सवुविेसाठी सवा महाववद्यालये व 
ववद्यापीठाींमध्ये त्वररत सवुविा उपलब्ि करून देण्यासाठी शासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) ददव्याींग हक्क अचिननयम, २०१६ मिील तरतदूीनसुार ददव्याींग व्यक्तीींना 
आवश्यक पायाभतू सोई सवुविा उपलब्ि करुन देण्यािाित आवश्यक त्या 
सचूना सवा सींिींचित ववभागाींना ददनाींक २८/४/२०१७ व ददनाींक १९/०१/२०१८ 
च्या शासन पिान्वये देण्यात आल्या आहेत. राज्यातील ववद्यापीठाींमध्ये 
ददव्याींग ववद्यार्थयाांना आवश्यक सोई सवुविा उपलब्ि करुन देण्याच्या सचूना 
ददनाींक १९/७/२०१८ च्या पिान्वये देण्यात आलेल्या आहेत.  
 त्याचिरोिर सगुम्य भारत अशभयानाींतगात ननवडण्यात आलेल्या 
राज्यातील १८० शासकीय इमारतीपैंकी १४३ इमारतीींकरीता पदहला हप्त्याची 
रक्कम ववतरीत करण्यात आली असनू त्यानसुार ददव्याींग व्यक्तीींना पायाभतू 
सोई सवुविा उपलब्ि करुन देण्याची कायावाही सींिींचित आस्र्थापनाींकडून 
करण्यात येत आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यािील िें द्रीय आश्रमशाळाांना अनुदान देण्याबाबि 
  

(३७) * ४४९५८ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी : 
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४१५१० ला ददनाांि १० र्ुल,ै २०१८ रोर्ी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभामि सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने कें द्र परुस्कृत योजनेंतगात सन २००६ मध्ये ३१९ कें द्रीय 
आश्रमशाळाींना मान्यता ददली असनू त्या व्यवजस्र्थत चाल ू असनू या ३१९ 
आश्रमशाळाींची सतत आठ वषाापासनू तपासणी होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१५ मध्ये तपासणीअींती ३१९ शाळापकैी १०७ 
आश्रमशाळा अनदुानास पाि झाल्या परींत ु त्याींना अनदुान ददले नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उवारीत २१७ आश्रमशाळाींची तपासणी करुन त्यापकैी 
अनदुानास पाि झालेल्या आश्रमशाळाींना व यापवुीच अनदुानास पाि 
असलेल्या १०७ शाळाींना अनदुान देण्यािाित शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) अींशत: खरे आहे. 
 कें द्र शासनाने एकूण ३४ कें द्रीय आश्रमशाळाींना मान्यता ददलेली असनू 
त्यापकैी १७ आश्रमशाळा चाल ूआहेत. 
(२) व (३) राज्य शासनाने कें द्रीय योजनेच्या अनदुानासाठी शशर्ारस केलेल्या 
३२२ आश्रमशाळेपकैी कें द्र शासनाने ३४ आश्रमशाळाींना अनदुान मींजूर केलेले 
असनू, केँ द्र शासनाकडून अनदुान न शमळणाऱ्या एकूण २८८ आश्रमशाळाींची 
ददनाींक १६/३/२०१५ रोजी तपासणी करण्यात आलेली आहे. या तपासणी 
अहवालानसुार “अ” व “ि” शे्रणी प्राप्त झालले्या ९७ आश्रमशाळा तसेच 
तपासणीस असहकार केल्यामळेु तपासणी न झालेल्या ७१ अशा एकूण     
१६८ अनसुचूचत जातीच्या प्रार्थशमक व माध्यशमक आश्रमशाळाींसाठी राज्य 
शासनाची शाहु-रु्ले-आींिेडकर अन.ुजाती/नविौध्द ननवासी शाळा ही नववन 
योजना सरुू करण्याचा व अशा आश्रमशाळाींना सहाय्यक अनदुान देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

महावििरणने िीर् दरिाढीचा तनणमय घेिल्याबाबि 
  

(३८) * ४४१७७ अॅड.हुस्त्नबान ूखशलरे्, श्री.अशोि ऊर्म  भाई र्गिाप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, आकिम .अनांि गाडगीळ, 
श्री.सभुाष झाांबड, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.हररशस ांग 
राठोड, श्री.र्नादमन चाांदरूिर, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाड,े श्री.प्रिाश गर्शभये, श्री.हेमांि 
टिल,े श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.र्गन्नाथ 
शशांदे, श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.विर्य ऊर्म  भाई धगरिर, श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.िर्ाहि शमझाम, 
श्री.किरण पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील वीज ग्राहकाींवर पढुील दोन वषाात ३० हजार ८४२ को्ी 
रुपयाींची वीज दरवाढ लाग ू करण्याचा प्रस्ताव माहे जुल,ै २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान सादर केला असनू त्यानषुींगाने राज्यातील कृषी व घरगतुी आणण 
औद्योचगक वापरासाठीच्या वीज दरात ददनाींक १ सप् े्ंिर, २०१८ रोजीपासनू 
वाढ करण्याचा ननणाय महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगाने घेतला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगाने वीज ववतरण कीं पनीला 
ववजेचे दर २५ त े ३० ्क्क्याने वाढववण्याची परवानगी ददल्यामळेु महाराषर 
ववद्यतु ननयामक आयोगाने कृषी उपयोगासाठी वापरले जाणारे वीज दरातील 
कर्क्सड चाजा वाढववले असनू शतेकऱ् याींना २४ रूपयाींऐवजी ३५ रूपये द्यावे 
लागणार असनू वीज दर प्रनतयनुन् ३.०४ रूपये ऐवजी ३.२३ रूपये केली 
असल्याच े थ्री रे्ज घरेल ू वीज ग्राहकाींना गेल्या माचापयांत प्रनतयनुन्      
१७० रूपये द्यावे लागत होत,े एवप्रल मध्ये प्रनतयनुन् १८५ रूपये केल े
असल्याने सप् े्ंिरपासनू प्रनतयनुन् ३०० रूपये व एवप्रल, २०१९ पासनू 
प्रनतयनुन् ३२० रूपये होणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील अडीच को्ी वीज ग्राहकाींवर सरासरी २२ ्क्के 
वीज दरवाढ करणाऱ्या महाववतरणच्या प्रस्तावाची वीज सवासामान्य ग्राहकाींना 
परवडणारी नसल्यामळेु राज्यभर या प्रस्तावाची होळी करुन आींदोलन 
करण्याचा ननणाय वीज ग्राहक आणण औद्योचगक सींघ्नेच्या राज्यस्तरीय 
सशमतीने घेतला असल्याचे माहे जुल,ै २०१८ रोजी वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले असनू महाववतरण कीं पनीचा प्रस्ताव राज्याच्या कृषी औद्योचगक व 
सामाजजक ववकासाच्यादृष्ीने घातक व ववनाशक असनू दरवषी ९००० को्ी 
रुपयाींच्या भ्रष्ाचाराला सींरक्षण ददल े जात असल्याचे मत वीज ग्राहक 
सींघ्नेचे अध्यक्षाींनी व्यक्त केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महाववतरणने महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगाकड ेदाखल 
केलेल्या वीज दरवाढीचा प्रस्ताव अन्यायकारक असल्याची द्का करीत या 
वीज दरवाढीच्या ववरोिात प्रत्येक जजल््यातनू ककमान एक हजार हरकती 
आयोगाकड े दाखल करण्यात आल्याचे महाराषर वीज ग्राहक समन्वयक 
सशमतीने स्पष् केले असनू राज्यातील औद्योचगक वीज दर लगतच्या 
राज्याच्या तलुनेत २५ त े३५ ्क्के जास्त असनू प्रस्ताववत दरवाढीमळेु हे दर  
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दीडप् ककीं वा अचिक वाढणार असल्याने राज्यातील उद्योगाींवर पररणाम 
होऊन उद्योग लगतच्या राज्यात स्र्थलाींतरीत होण्याची शभती ननमााण झाली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर वीजदर वाढीचे प्रमाण काय आहे व एवढया मोठ्या 
प्रमाणात वीज दरवाढ करण्याची कारणे काय आहेत, यािाित शासनाने 
चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार उक्त दरवाढ कमी करण्यािाित कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगाच्या ददनाींक १२/०९/२०१८ च्या वीज 
दर आदेशानसुार आचर्थाक वषा २०१८-१९ च्या ववद्यमान लाग ूअसलेल्या वीज 
दरामध्ये केवळ ३ त े ५% इतकी सरासरी वीज दरवाढ आणण आचर्थाक वषा 
२०१९-२० च्या वीज दरामध्ये ४ त े ६% इतकी सरासरी वीज दर वाढ 
करण्यात आली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. महाववतरणला मध्याविी आढावा याचचकेिाित सािारणत: 
८३४३ हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापकैी समुारे ७३९३ इतक्या हरकती 
एकाच स्वरुपाच्या असनू त्या ई-मेलव्दारे प्राप्त झाल्या. तसेच 
महाववतरणच्या औद्योचगक ग्राहकाींचा प्रत्यक्षातील सरासरी वीज दर इतर 
राज्याींच्या समतलु्य आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अपांग शाळेिील शशक्षिेिर िममचाऱ्याांना २४ िषामनांिरची  
िररष्ट्ठ िेिनशे्रणी लागू िरण्याबाबि 

  

(३९) * ४५२१४ डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्म  भाई 
र्गिाप, अॅड.हुस्त्नबान ू खशलरे्, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.िर्ाहि शमझाम, श्री.विक्रम िाळे, श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड े: 
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील सवा प्रकारच्या अपींग शाळेतील शशक्षकेतर कमाचाऱ्याींना     
२४ वषाानींतरची वररषठ वेतनशे्रणी लाग ूकेली जात नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपींग शाळेतील शशक्षकेतर कमाचाऱ् याींना २४ वषाानींतर वररषठ 
वेतनशे्रणी देण्यासाठी शासन ववचारािीन आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
  
रमाई घरिुल योर्नेंिगमि (जर्.परभणी) दाररद्रय रेषेखालील लाभार्थयाांना 

घरिुल देण्याची तनिड प्रकक्रया अपूणम असल्याबाबि 
  

(४०) * ४४९९६ श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.विप्लि बार्ोररया : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी येर्थील रमाई घरकुल योजनेंतगात दाररद्रय रेषखेालील लाभार्थयाांना 
घरकुल देण्यासाठी लाभार्थयाांची ननवड प्रकक्रया अपणूा असल्याचे ननदशानास 
आल े असनू सन २०१७-१८ या वषाात १०९६ घरकुले िाींिण्याची उदिषट्ये 
असताना केवळ १० ्क्के घराींची काम ेमाहे सप् े्ंिर, २०१८ अखेरपयांत पणूा 
झालेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परभणी शहरातील हजारो गरजू लाभार्थयाानी घरकुलासाठी 
मनपाकड ेप्रस्ताव दाखल केलेले असनू शासनाने सदर योजनेकरीता ४५ को्ी 
रुपयाींचा ननिी ददलेला असतानाही ननवड प्रकक्रया न होण्याची कारणे काय 
आहेत, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणी उदिष्े पतुी न होण्यास कारणीभतु असलेल्या 
ग्ववकास अचिकारी, मखु्य कायाकारी अचिकारी, िँका व इतर यींिणाींच्या 
अकायाक्षमतचेी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व तद्नसुार शासनस्तरावर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) व (२) सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८ या आचर्थाक 
वषाात १६२४ घरकुल लाभार्थयाांच्या यादीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. 
त्यापकैी १ घरकुलाचे िाींिकाम पणूा झाले असनू २३० घरकुलाींचे िाींिकाम 
प्रगतीत आहे. यासाठी एकूण रुपये २२२५.०० लक्ष ननिी परभणी महापाशलकेस 
ववतरीत करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  
 ----------------- 
  

िस्त्त्रोद्योग महामांडळाच्या िोटयिधी रुपयाांच्या  
र्शमनी वििण्याच्या प्रस्त्िािाबाबि 

  

(४१) * ४४०२७ श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ूखशलरे्, 
श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, डॉ.िर्ाहि शमझाम, श्री.अशोि ऊर्म  भाई र्गिाप : 
सन्माननीय िस्त् त्रोद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य वस्िोदयोग महामींडळाच्या मालकीच्या चार शहराींमिील 
जशमनी ४०० को्ी रुपयाींना ववकण्याचा प्रस्ताव महामींडळाने शासनास सादर 
केलेला असनू जशमनीच्या ववक्रीनींतर महामींडळ िींद करण्यात येणार आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभाात चचाा करण्यासाठी मखु्य सचचवाींनी सींिींचित 
अचिकाऱ् याींची िठैक िोलाववली होती, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, महामींडळाच्या ववक्रीस काढलले्या जशमनीींचे शहरननहाय एकूण 
ककती क्षेिर्ळ आहे, सदर जशमनी ववक्रीस काढण्याची कारणे काय आहेत व 
जशमनीची ४०० को्ी रुपये ही ववक्री ककींमत कशाच्या आिारे ठरववण्यात 
आलेली आहे व त्यासाठी कोणाचे आदेश घेण्यात आललेे आहेत, 
(४) असल्यास, महामींडळ िींद केल्यास त्यातील अचिकारी/कमाचारी 
याींच्यािाित कोणता ननणाय घेण्यात आला वा येणार आहे, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय, ददनाींक १०/०१/२००१ रोजी झालेल्या 
मींत्रिमींडळाच्या िठैकीत राज्य वस्िोद्योग महामींडळाच्या जमीन ववक्री करुन 
िींद करण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे. 
(२) होय. 
(३) 

जशमनीचे शहरननहाय क्षेिर्ळ 
अ.क्र. 
 

जशमनीचे दठकाण 
 

जशमनीचे क्षेिर्ळ 
(चौ.मी.) 

शशघ्र शसध्द गणुक 
दराप्रमाणे एवप्रल, २०१८ चे 
मलू्याींकन (रुपये को्ीत) 

१ 
 

एम्प्रेस शमल्स, 
नागपरू 

५६,५६०.०० 
 

२४९.४३ 
 

२ 
 

नरशसींगचगरजी शमल्स, 
सोलापरू 

१,१६,७५१.१७ 
 

३९.३२ 
 

३ 
 

श्री.शाहू छिपती 
शमल्स, कोल्हापरू 

१,०८,४९५.७० 
 

१०९.४७ 
 

४ 
 

प्रताप शमल्स, 
अमळनेर 

२७,१५२.५४ 
 

२.५९ 
 

 एकूण मलू्य ४००.८१ 
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राज्य मींत्रिमींडळाच्या ददनाींक १० जानेवारी, २००१ च्या िठैकीतील 
ननणायाच्या अनषुींगाने शासन पि ददनाींक १ रे्ब्रवुारी, २००१ नसुार महाराषर 
राज्य वस्िोद्योग महामींडळ अींतगात सवा चगरण्या ववदहत प्रकक्रया अवलींिनू 
िींद करण्यात आल्या आहेत. तसेच चगरण्याींची मालमत्ता ववक्रीिाित मखु्य 
सचचव याींच्या अध्यक्षतखेाली उच्चाचिकार सशमती नेमण्यात आली असनू 
यािाित सशमतीच्या मान्यतनेे पढुील ननणाय घेण्याची कायावाही सरुू आहे. 
(४) वस्िोद्योग महामींडळाच्या सवा कामगार/कमाचाऱ्याना माचा, २००६ पवूीच 
स्वेच्छाननवतृ्तीच े दहतलाभ देवनू ननवतृ्त करण्यात आले आहे. सद्याच े
कमाचारी कीं िा्ी पध्दतीने कायारत आहेत. त्यामळेु कमाचाऱ् याींिाित प्रश्न 
उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही 

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

िधृ्दाश्रमास शमळणारे अनुदान बांद झाल्याबाबि 
  

(४२) * ४३९९५ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रिाश गर्शभये : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४२६३९ ला 
ददनाांि १७ र्ुल,ै २०१८ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाकडून वधृ्दाश्रमातील वधृ्दाींच्या देखभालीकरीता मदहन्याला प्रनतवधृ्द 
९०० रूपयाींपेक्षा जास्त अनदुान शमळत नसल्याने सींस्र्थाचालकाींना हे वधृ्दाश्रम 
िींद करावे लागले असनू मागील वषाभरात राज्यभरातील ७० पकैी १८ 
वधृ्दाश्रम िींद पडले असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन वधृ्दाींच्या देखभालीचा खचा कररत असनू महागाईच्या 
काळात प्रनतवधृ्द प्रनतमदहना ९०० रूपयाींचे अनदुान न परवडणारे असल्यामळेु 
असींख्य वधृ्दाींचा खचा वधृ्दाश्रम सींचालकाींना स्वत: करावा लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सद्यःजस्र्थतीत ५२ वधृ्दाश्रम सरुू असनू शासनाची अनदुानाची 
भशूमका अशीच अत्यल्प रादहली तर उवाररत वधृ्दाश्रमही िींद करावे लागतील 
तसेच राज्यातील मातोश्री वधृ्दाश्रम योजनेची जस्र्थती यापेक्षा वेगळी नसनू या 
योजनेतील ३१ पकैी ११ वधृ्दाश्रम िींद झाले तर इतर योजनेतील ३२ पकैी ७ 
अशा एकूण १८ वधृ्दाश्रम िींद करावे लागले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नषुींगाने वधृ्द आश्रमाींना अनदुान देण्यािाित 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. मागील वषाभरात अनदुानाअभावी 
एकही वदृाश्रम िींद पडलेले नाही. राज्यात अनदुाननत ३९ व ववनाअनदुाननत 
३१ अस े ७० वधृ्दाश्रम मींजूर आहेत. त्यापकैी अनदुाननत ३२ व 
ववनाअनदुाननत २४ मातोश्री वधृ्दाश्रम सद्य:जस्र्थतीत कायारत आहेत. 
(२) शासन अनदुाननत ३२ वधृ्दाश्रम चालववण्यास स्वयींसेवी सींघ्नाींना प्रत्येक 
लाभार्थयाांमागे प्रनतमहा पररपोषण अनदुान देण्यात येत.े सदर वधृ्दाश्रम 
स्वयींसेवी सींस्र्थाींना स्वखचााने चालववणे अपेक्षक्षत असनू प्रनत लाभार्थयाांना रुपये 
९००/- इतकी रक्कम शासनामार्ा त अनदुान म्हणून देण्यात येत.े 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

मलेशशया आणण अरे्दटनामधनू आयाि िेलेल्या खाद्यिेलाला  
आयाि शुल्ि मार्ीिून िगळण्याबाबि 

  

(४३) * ४४२८९ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मलेशशया आणण अजदे्नामिून आयात केलेले खाद्यतले िाींग् लादेश, 
श्रीलींका आणण नेपाळमागे भारतात आणले जात असनू आयात खाद्यतलेाला 
आयात शलु्क मार्ीतनू वगळावे आणण केवळ आशशयाई देशातील 
शतेीमालाच्या उत्पादनाींनाच आयात शलु्क मार्ीची सवलत द्यावी, अशी 
ववनींती मा.मखु्यमींिी याींनी माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
मा.पींतप्रिान, भारत सरकार याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सोयािीन, भईूमगू, सयूारू्ल या सारख्या तलेत्रिया उत्पादन 
सवााचिक राज्य असल्याने देशातनू होत असलेल्या करमकु्त आयातीचा मोठा 
पररणाम राज्यातील शतेकऱ् याींच्या उत्पन्नावर होत असल्याचे ददसनू येत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदभाात कें द्र शासनाने काही ननणाय घेतला आहे काय, 
त्याींचे स्वरुप काय आहे व या सींदभाात राज्य शासनाने कें द्र शासनाकड े
पाठपरुावा केला वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२) व (३) कें द्र शासनाने िाींग् लादेश, श्रीलींका व नेपाळ येर्थून आयात होणाऱ्या 
पामतले, सयूारु्ल तले आणण सोयािीन तलेासाठी महसलू गपु्त़़चर 
सींचालनालय कलकत्ता या सींस्र्थेचे ना-हरकत प्रमाणपि िींिनकारक केल े
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िाळी पररसर (िा.पुसद, जर्.यििमाळ) येथील 
वपिाांच ेनुिसान होि असल्याबाबि 

  

(४४) * ४५८३० डॉ.िर्ाहि शमझाम, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्म  भाई 
र्गिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खशलरे्, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय 
ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) काळी पररसरासह (ता.पसुद, जज.यवतमाळ) इतर गावाींमध्ये खींडडत वीज 
व कमी दािाचा वीज परुवठा होत असनू शतेीला पाणी शमळत नसल्यामळेु 
वपकाींचे नकुसान होत असल्याची िाि माहे ऑक््ोिर, २०१८ च्या दसुऱ्या 
सप्ताहामध्ये ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काळी पररसरातील कारखेडा ३३ के.व्ही. उपकें द्राींतगात येणाऱ्या 
गावातील कमी दािाची वीज व खींडडत वीज परुवठा सरुळीत करण्यािाित 
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ददनाींक ९ ऑक््ोिर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास पसुद येर्थील कायाकारी 
अशभयींता याींना पररसरातील शतेकऱ्याींनी ननवेदन ददललेे आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार पसुद पररसरात होणारा खींडडत वीज परुवठा व 
कमी दािाची वीज पवूावत करण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) काळी पररसर व इतर गावाींना ३३ के.व्ही. कातखेडा उपकें द्राींतनू 
ननघणाऱ्या ११ के.व्ही. साई ववद्यतु वादहनीद्वारे वीज परुवठा केला जातो. 
सदर वादहनी ४५ कक.मी. लाींिीची आहे. तसेच अनतभारीत असल्यामळेु वीज 
परुवठा वारींवार खींडीत होत होता. सदर वादहनीचे ववभाजन करण्याचा प्रस्ताव 
पीं. ददनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेंतगात मींजरू असनू सदरील काम 
प्रगतीपर्थावर आहे. 
 तसेच या भागातील वीज परुवठा शमळण्यासाठी उच्च दाि ववतरण 
प्रणाली (एचव्हीडीएस) योजनेंतगात िोरी इजारा येर्थे ३३/११ के.व्ही. च ेनवीन 
उपकें द्र प्रस्ताववत केलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

अमराििी जर्ल््याि मुग खरेदी झाली नसल्याने शिेिऱ् याांना  
िमी भाि शमळि असल्याबाबि 

  

(४५) * ४५०५९ श्री.प्रिाश गर्शभये : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) हमीभावापेक्षा कमी दराने शतेमाल खरेदी करण्यावर प्रनतिींि लावल ेअसल ेतरी 
अमरावती जजल््यात नवीन मगुाचे भाव हमीदरापेक्षा ननम्म्याहून अचिक कमी  
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झाल ेअसनू शासनाकडून खरेदी झालेली नसल्याने व्यापारी आद्राता व वगावारीच े

कारण दाखवनू िेभाव खरेदी करीत असल्याच े ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 

काय, 

(२) असल्यास, िाजार सशमतीत दररोज दोनश ेत ेअडडचश ेपोत्याींची आवक होत 

आहे. कें द्र शासनाने मगुास ६९७५ हमीभाव ददला असला तरी शतेकऱ् याींना ३ हजार 
रूपये ककमान व ४५७२ रूपये भाव ददला जात असणे, हमीदरापेक्षा तब्िल दोन त े

अडीच हजार रूपये कमी भाव शतेकऱ् याींना शमळत असणे हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, अमरावती जजल््यात ५५ हजार ६९२ एकर क्षेिात मगुाची पेरणी या 
हींगामात झाली. दोन वषाांनींतर यींदा प्रर्थमच मगूाच े पीक समािानकारक झाल े

असनू शतेकऱ् याना हमीभाव शमळावा यासाठी िाजार सशमतीत कोणतीच यींिणा 
नाही. नवीन मगूात आद्रातचेे प्रमाण अचिक असल्याचे कारण दाखवनू व्यापारी भाव 

कमी करीत असनू िाजार सशमतीत आद्राता मोजण्याची व वगावारी करण्याची 
कोणतीच सोय नसणे, हे ही खरे आहे काय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 

आढळून आल ेव त्यानषुींगाने दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 

आहे, 

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.सभुाष देशमखु : (१) नाही.  
(२) अमरावती जजल््यातील १२ कृषी उत्पन्न िाजार सशमत्याींमिील ६ िाजार 
सशमत्याींमध्ये आवक झालेल्या मगूासाठी रुपये ३६५० त े रुपये ४५२४ प्रनत 
जक्वी्ं लप्रमाणे दर शमळाले आहेत. 
(३) हींगाम २०१८-१९ मध्ये अमरावती जजल््यात २३००० हेक््र (५७५०० 
एकर) क्षिेात मगूाची पेरणी झालेली आहे. व्यापाऱ्याींनी मालािाित 
शतेकऱ्याींकडून हमीपि घेऊन नॉन एर्.ए.क्य.ू प्रतीचा शतेमाल हमीभावापेक्षा 
कमी दराने खरेदी केला आहे. 
 िाजार सशमतीमध्ये आद्राता मापक यींि ेउपलब्ि आहेत. 
 मगूाची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी अमरावती जजल््यात        
१२ खरेदी कें दे्र सरुु करण्यात आली असनू, ददनाींक १७/११/२०१८ पयांत 
३१२७.१५ जक्वी्ं ल मगूाची खरेदी झालेली आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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एिाजत्मि आददिासी वििास प्रिल्पाांिगमि डहाणू  
(जर्.पालघर) येथे गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

  

(४६) * ४६३३० श्री.रवि ांद्र र्ाटि : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) शासनाच्या आददवासी ववकास ववभागाकडून पालघर जजल््यातील पालघर, 
डहाण,ू तलासरी, वसइा या चार तालकु्यातील आददवासीींचा सवाांगीण ववकास 
होण्यासाठी डहाणू येर्थे एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकल्प कायारत असनू 
सन २०१२ त े२०१५ या काळात येर्थील आददवासी असलेल्या ववववि योजना 
कृषीरत्न कातकरी र्ळे, रु्ले, भाजीपाला, औषिी शतेी सींस्र्था मयााददत आणण 
कातकरी आदीम ववकास सींस्र्था याींना कामे देण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू दोन्ही सींस्र्थाींच्या अध्यक्षाींना पदाचिकाऱ्याच्या 
सींगनमताने चुकीचा अहवाल सादर केला असनू कागदोपिी कामे पणूा 
झाल्याचे ददसत असले तरी प्रत्यक्षात योजना असर्ल झाल्याने सींिींचित 
योजनेत शासनाकडून गरीि लाभार्थााना देण्यात आलेल्या योजनेचा लाभ न 
देता शासनाची र्सवणकू करून स्वत:च्या र्ायद्यासाठी तब्िल १ को्ी ६५ 
लाख ४५ हजार रूपयाींचा गरैव्यवहार केल्याप्रकरणी डहाणू पोलीस ठाण्यात 
ददनाींक २९ जून, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास गनु्हा दाखल करण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींपणूा प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कारवाइा केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) प्रकल्प कायाालय, डहाणू मार्ा त सदर ववहीर योजना व घरकुलाींची 
तपासणी करण्यात आलेली आहे. प्राप्त अहवालानसुार दोषी सींस्र्थाींववरूध्द 
मनोर पोलीस स््ेशन येर्थे प्रकल्प कायाालय, डहाणू मार्ा त र्ौजदारी गनु्हा 
दाखल करण्यात आला त्यानींतर सदर प्रकरण डहाणू पोलीस स््ेशन येर्थ ेवगा 
करण्यात आले. सध्या प्रकरण आचर्थाक गनु्हे शाखेकड ेआहे. 

----------------- 
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राज्यािील महाविद्यालयाांना िें द्र शासनाद्िारे  
देण्याि येणाऱ् या शशष्ट्यितृ्िीबाबि 

  

(४७) * ४६४०९ श्रीमिी विद्या चव्हाण : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील २६ हजार महाववद्यालयाींना कें द्र शासनाद्वारे देण्यात येणाऱ् या 
शशषयवतृ्तीत गरैव्यवहार झाल्यािाित महाववद्यालयाींववरुध्द गनु्हा दाखल 
केलेला नाही अर्थवा गनु्हे दाखल करण्यािाित ननदेश ददल ेगेलेले नसल्याने 
त्याच्या िेजिािदारीची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी ‘समर्थान’ या 
सींस्र्थेने ददनाींक २२ ऑक््ोिर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास मा.मींिी, 
सामाजजक न्याय, प्रिान सचचव, सामाजजक न्याय तसेच आयकु्त (राज्य 
मागासवगीय आयोग) याींच्याकड ेकरण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या शशषयवतृ्तीत झालेल्या अननयशमततचेी चौकशी व 
उपाययोजना सचुववण्यासाठी ववशषे चौकशी सशमती स्र्थापन करण्यात आली 
असनू त्या सशमतीने शासनाकड ेअहवाल सादर केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी ववशषे सशमतीचा चौकशीचा अहवाल शासनास 
सादर केला गेलेला असनू सींिींचित सींस्र्थाींनी दाखल केलेल्या रर् याचचकाींवर 
मा.उच्च न्यायालयाच्या औरींगािाद व नागपरू खींडपीठाने स्र्थचगती आदेश 
ददल्यानसुार सींिींचित शकै्षणणक सींस्र्थाववरुध्द शासनाने गनु्हे दाखल केलेले 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
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(४) ववशषे चौकशी पर्थकाच्या अहवालावर मा.मखु्य सचचवाींनी ददलेल्या 
ननदेशानसुार चौकशी अहवालातील लेखापरीक्षणातील जजल्हाननहाय 
आकडवेारीची पडताळणीची कायावाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
मेि इन इांडडयाच्या िायमक्रमादरम्यान लागलेल्या आगीस र्बाबदार 

आयोर्ि आणण िां त्राटदारािर िारिाई िरण्याबाबि 
  

(४८) * ४४५९० आकिम .अनांि गाडगीळ : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चगरगाव चौपा्ीवर सन २०१६ मध्ये राज्य सरकार आयोजजत ‘मेक इन 
इींडडया’ या कायाक्रमादरम्यान लागलेल्या आगीमळेु चौपा्ीचे मोठ्या प्रमाणावर 
नकुसान झाले असनू सदर आगीस जिािदार आयोजक आणण कीं िा्दारावर 
कारवाई करण्यािाितची ववचारणा उच्च न्यायालयाने शासनाला केल्याच े
ददनाींक ३ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मेक इन इींडडयाच्या आयोजक व कीं िा्दराींवर कारवाई 
करण्यािाित  शासनाने आपली भशुमका स्पष् करुन सदर प्रकरणी कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१) हे खरे आहे. 
(२) ददनाींक १३ त े १८ रे्ब्रवुारी, २०१६ रोजी मुींिई येर्थे मेक इन इींडडया 
कायाक्रम Department of Industrial Policy & Promotion, 
Government of India याींचे अखत्याररत होता. सींिींचित कायाक्रमाकरीता 
महाराषर शासन यजमान म्हणून काम पाहत होत ेया कायाक्रमाची रुपरेखा व 
आखणी करण्याकरीता Confederation of Indian Industry (CII) या 
सींस्र्थेशी सामींजस्य करार करण्यात आला होता. 
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 मेक इन इींडडया कायाक्रमाींतगात ददनाींक १४ रे्ब्रवुारी, २०१६ रोजी 
चगरगाींव चौपा्ी येर्थ े सींचगत रजनी साींस्कृनतक कायाक्रम CII मार्ा त 
आयोजजत करण्यात आला होता. सदर कायाक्रमाच्या दरम्यान स््ेजला आग 
लागल्याने दघुा् ना घ्ली. चगरगाींव चौपा्ी वरील घ्ने सींदभाात दाखल 
गनु्हयाचा तपास पणूा होऊन गनु्हयामध्ये दोषारोपपि न्यायालयामध्ये दाखल 
करण्यात आले आहे. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रववष् आहे. सदर 
कायाक्रमाकरीता Confederation of Indian Industry (CII) याींनी प्रस्ताववत 
केलेल्या खचाापकैी ५०% रक्कम सदर कायाक्रमादरम्यान दघुा् ना घडल्यानींतर 
राखून ठेवण्यात आली आहे. न्यायालयाने दोषी ठरववल्यास ५०% रक्कम 
जप्त करणे व भववषयात कीं िा्दारास काळया यादीत समाववष् करुन त्यास 
कोणतहेी काम ववभागामार्ा त देण्यात येणार नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

आददिासी वििास विभागािील ररक्ि पदे भरण्याबाबि 
  

(४९) * ४५०७९ श्री.र्यांि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊर्म  भाई र्गिाप, श्री.सभुाष झाांबड, अॅड.हुस्त्नबान ू खशलरे्, 
डॉ.िर्ाहि शमझाम, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.र्गन्नाथ 
शशांदे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिल े: सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आददवासी ववकास ववभागाच्या अ त े ड या वगााच्या समुारे सहा हजार 
पदे ररक्त असनू राज्यात आददवासी ववकास ववभागात १३ हजार ७८१ 
अचिकारी व कमाचारी कायारत असनू मागील अनेक वषाापासनू ववभागाच े
िळक्ीकरण करण्यात आलेले नसनू आददवासी ववकासासाठी अनेक योजना 
सरुु झाल्या असल्या तरी त्याची अपऱु् या कमाचाऱ् याींमळेु प्रभावीपणे 
अींमलिजावणी झालेली नसल्याचे माहे सप् े्ंिर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील आददवासी जनतचे्या ववकासाची मखु्य जिािदारी 
आददवासी ववकास ववभागाकड ेसोपववण्यात आलेली असनू राज्याच ेआददवासी 
ववकास ववभागाचे एकमेव आयकु्तालय नाशशक येर्थ े असनू येर्थूनच सींपणूा 
राज्याचा कारभार पादहला जात असनू या ववभागात कमी मनषुयिळ 
असल्याने नवीन अचिकारी व कमाचारी याींचा आकृनतिींि तयार करण्याचे सरुु 
असलेले काम पणूा झाले आहे काय, नसल्यास त ेकाम केव्हापयांत पणूा होणे 
अपेक्षक्षत आहे, 
(३) असल्यास, आददवासी ववकास ववभागात ररक्त पदे असण्याची 
सवासािारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदरहू सवा ररक्त पदे ववनाववलींि भरून आददवासी ववकास 
ववभागाच े िळक्ीकरण करण्याच्यादृष्ीन े शासनाने कोणती ठोस कारवाइा 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. तर्थावप, आददवासी ववकास ववभागाींतगात 
२०८९० एवढी पदे मींजूर असनू ७३८५ पदे ररक्त आहेत. 
(२) आकृनतिींि तयार करण्याची कायावाही दोन मदहन्यात पणूा होणे अपके्षक्षत 
आहे. 
(३) अचिकारी/कमाचाऱ्याींची सेवाननवतृ्ती, पदोन्नती, पद भरतीवरील ननिांि 
तसेच मा.उच्च न्यायालयाची स्र्थचगती इत्यादी कारणाींमळेु पदे ररक्त रादहली 
आहेत. 
(४) व (५) पदोन्नतीची ररक्त पदे भरण्यािाित पदोन्नतीची कायावाही सरुू 
आहे. आश्रमशाळा व वसनतगहृातील वगा-३ मिील सरळसेवेची सवा ररक्त पदे 
भरण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. ववत्त ववभागाच्या 
सचूनेनसुार वगा-४ ची २५% पदे ननरशसत करण्याची कायावाही करण्यात येत 
आहे. 
 

----------------- 
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र्ोगेश्िरी पूिम येथील महात्मा ज्योतिबा रु्ले अांध-अपांग मुलाांच्या 
िसतिगहृाच्या समस्त्याांबाबि 

  

(५०) * ४४१२१ श्री.र्गन्नाथ शशांदे, श्री.अशोि ऊर्म  भाई र्गिाप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्त्नबान ू खशलरे्, 
आकिम .अनांि गाडगीळ, श्री.र्नादमन चाांदरूिर, डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, 
प्रा.र्ोगेन्द्र ििाड,े श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विर्य ऊर्म  भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींिईतील जोगेश्वरी पवेूकडील १४० क्षमतचे्या महात्मा ज्योनतिा रु्ले 
अींि-अपींग मलुाींच्या वसनतगहृाचे भोजनगहृ व स्वयींपाकघराचे छत गळत 
असणे, ढेकणाींचा सळुसळुा्, जेवणासाठीच्या भाींडयाींचा तु् वडा, िेशसन आणण 
शौचालयात िसववण्यात आलेले नळ ननकृष् दजााचे असल्याने सतत सरुु 
असलेली पाण्याची गळती, वसनतगहृात िसववण्यात आलेले पींखे व ट्यिू 
लाई् नादरुुस्त अवस्र्थेत असणे, ववजेची उपकरणे खलुी असल्याने 
ववद्यार्थयाांच्या जीवाला िोका असणे अशा ववववि समस्याींचा ववद्यार्थयाांना 
सामना करावा लागत असल्याचे माहे सप् े्ंिर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वसनतगहृात शलवपकाींची २ पदे व गहृपालाचे पद अनेक 
मदहन्याींपासनू ररक्त असनू केवळ १ शशपाईच कायारत आहे, सदरहू 
वसनतगहृाच्या गींभीर समस्यासींदभाात मागील ३ वषाांपासनू सातत्याने 
पिव्यवहारही करण्यात आललेा आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वसनतगहृातील 
समस्या दरू करण्यािाित व ररक्त पदे भरण्यािाित कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.रार्िुमार बडोले : (१) नाही. 
 या वसनतगहृाची मान्य ववद्यार्थी सींख्या १४० असनू त्यामध्ये      
१० अींि व अपींग प्रवगाातील ववद्यार्थी प्रवेशशत आहेत. 
(२) व (३) या वसनतगहृाच्या गहृप्रमखु व गहृपाल या पदाींचा अनतररक्त 
कायाभार अन्य अचिकारी/कमाचारी याींचेकड े सोपववण्यात आलेला असनू 
शलवपक व शशपाई ही पदे ररक्त आहेत तर पहारेकरी व सर्ाईगार या पदावर 
कमाचारी कायारत आहेत. 
 शासकीय कमाचाऱ् याींची पदे भरण्यास सध्या ननिांि असल्याने 
वसनतगहृासाठी लागणारे मनषुयिळ करून देण्यास अडचणी येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
यििमाळ जर्ल््यािील शिेिरी िर्ममार्ीपासून िांधचि रादहल्याबाबि 

  

(५१) * ४५९०२ श्री.ख्िार्ा बेग : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४३४२२ ला ददनाांि 
१७ र्ुल,ै २०१८ रोर्ी ददलले्या उत्िराच्या सांदभामि सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने कजा मार्ीची घोषणा केल्यानींतर यवतमाळ जजल््यातील 
२,५०,३८६ शतेकऱ्याींनी कजामार्ीसाठी केलेल्या अजाापकैी १,९१,५२० 
शतेकऱ्याींना कजामार्ीचा लाभ झाला असनू ५८ हजार शतेकरी कजामार्ीपासनू 
वींचचत रादहल्याचे माहे सप् े्ंिर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ताींत्रिक िू् ी, नावात चूक, आिार क्रमाींकात चूक अशा शलु्लक 
कारणास्तव कजामार्ीपासनू वींचचत रादहलेल्या शतेकऱ्याींची स्र्थाननक िँकाींनी 
अद्ययावत यादी तयार केल्यानींतरही शतेकरी कजामार्ीच्या प्रनतक्षेत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शतेकऱ्याींनी कजामार्ीसाठी शासनाकड े
मागणी/तक्रार/आींदोलने केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने यवतमाळ जजल््यातील प्रनतक्षेत असलेल्या उवाररत 
शतेकऱ्याींना कजामार्ी देण्यािाित कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) छिपती शशवाजी महाराज शतेकरी सन्मान 
योजनेंतगात यवतमाळ जजल््यात २.६६ लाख खातदेाराींना रुपये १५३५.३१ 
को्ी रकमचेा लाभ देण्यात आला आहे. 
(२), (३) व (४) अींशत: खरे आहे. 
 शतेकऱ्याींनी ऑनलाईन पध्दतीने केलेल्या अजाातील व िँकाींकडील 
मादहती याींची साींगड घालण्यात येत े तसेच त्याची छाननी करुन 
कजामार्ीसाठी पाि लाभार्थयाांच्या याद्या तयार करण्यात येतात. सदरहू पाि 
लाभार्थयाांच्या याद्यामध्ये अद्यापही नावे नसलेल्या शतेकऱ्याींचे मागणी/तक्रार 
अजा शासनस्तरावर प्राप्त झाले आहेत. अद्यापही लाभ न शमळालेल्या पाि 
शतेकऱ्याींना तातडीने लाभ देण्याची कायावाही चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अहमदनगर येथील मे.शशिाांर्ली एांटरप्राईर्ेस सहिारी  
सांस्त्थेने र्सिणूि िेल्याबाबि 

  

(५२) * ४४७३५ प्रा.र्ोगेन्द्र ििाड,े श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर येर्थे शासकीय कजाातनू घर िाींिून देण्याची अशमष दाखवनू 
मे.शशवाींजली एीं्रप्राईजसे सहकारी सींस्र्थेने जजल््यातील शासकीय-ननमशासकीय 
कमाचाऱ्याींची लाखो रुपयाींची र्सवणकू केल्यािाितची िाि माहे सप् े्ंिर, 
२०१८ च्या शवे्च्या आठवडयात ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरणी सींस्र्थचेे पदाचिकारी व कमाचाऱ्याींवर तसेच 
तत्कालीन प्रशासक व उपननिींिक याींच्यावर गनु्हे नोंदववण्यात आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींस्र्थेच्या सभासदाींची र्सवणूक करणाऱ्याींची स्र्थावर 
मालमत्ता ववकून सभासदाींची देणी देण्यािाित शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, तसेच सभासदाींची देणी किीपयांत त्याींना परत 
शमळणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) व (२) मे.शशवाींजली ए ी्ंरप्राईजेस या नावाने 
नोंदणीकृत सहकारी सींस्र्था नाही. माि, चच ींतामणी (ि) सहकारी गहृननमााण 
सींस्र्था (मयाा.), अहमदनगर या नावाची नोंदणीकृत सींस्र्था असनू सदर सींस्र्थचे े
एक सभासद श्री.उपाध्ये याींनी सींस्र्थेच े पदाचिकारी व अन्य अशा एकूण    
२८ व्यक्तीींववरुध्द तोर्खाना पोलीस स््ेशन, अहमदनगर येर्थे भादींवव अन्वये 
ददनाींक २५/०९/२०१८ रोजी गनु्हा नोंदववला आहे. या गनु््याींमध्ये उपननिींिक, 
सहकारी सींस्र्था, अहमदनगर व सहकार अचिकारी शे्रणी-२ याींच्या नावाचा 
समावेश आहे. 
(३) व (४) सदर सींस्र्थेतील एकूण ३२ सभासदाींना शासनाच्या ग्ववमा 
योजनेंतगात घरिाींिणीकरीता कजा ववतरीत करण्यात आले असनू त्या सवा ३२ 
सभासदाींच्या सदननकाींचे िाींिकाम पणूा केलेले आहे. त्यापकैी १८ सभासदाींना 
घराचा तािा देण्यात आला असनू उवारीत १४ सभासदाींनी अद्याप तािा 
घेतलेला नाही. यास्तव, सभासदाींची देणी परत करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

यििमाळ जर्ल््यािील िीर् वििरणच्या गैरिारभारामुळे  
िृषीपांपधारि शिेिरी त्रस्त्ि असल्याबाबि 

  

(५३) * ४५७०६ श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 



66 

(१) यवतमाळ जजल््यातील वीज ववतरणच्या गरैकारभारामळेु कृषीपींपिारक 
शतेकऱ्याींची पररसरातील सींपणूा वपके करपली असल्याची िाि माहे सप् े्ंिर-
ऑक््ोिर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अघोवषत भारननयमन करणे, कमी दािाची वीज देणे, 
राींसर्ॉमार त्वररत िदलनू न देणे, या सवा समस्याींमळेु शतेकऱ् याींचे अतोनात 
हाल होत असनू हाताशी आलेले पीक पाणी न ददल्यामळेु करपनू गेले आहे 
तसेच जजल््यातील राींसर्ामार व डीपी नादरुुस्त असनू एकाही डीपीला रे्ज 
तार नाही, डीपी िींद करू शकत नाही अशी पररजस्र्थती िहुताींश दठकाणी असनू 
सींिींचिताींनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेतली जात नसनू शतेकऱ्याींना खाजगीत 
सदर कामे करावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अविै कृषीपींप तसेच क्षमत े पेक्षा जास्त कृषीपींप चाल ू
असल्यामळेु वारींवार वीज जाणे, राींसर्ॉमार जळणे, रे्ज जाणे, लोड येवनू 
सींपणूा लाईन जाणे या घ्ना नेहमी घडत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार जजल््यातील वीज ववतरणचा कारभार 
सिुारण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) यवतमाळ जजल््यामध्ये कृषीपींपाकरीता 
अविैररत्या वीज वापरल्यामळेु व मींजूर क्षमतपेेक्षा जास्त क्षमतचे्या 
कृषीपींपाचा वापर केल्यामळेु रोदहिावर ववद्यतु भार वाढून माहे सप् े्ंिर, 
२०१८ मध्ये १९७ व ऑक््ोिर, २०१८ मध्ये ३३३ रोदहि नादरुुस्त झाली 
आहेत. यापकैी सप् े्ंिर, २०१८ मध्ये १३८ व ऑक््ोिर, २०१८ मध्ये २६५ 
रोदहि ेिदलण्यात आले असनू त्यावरील कृषीपींपाींचा ववद्यतु परुवठा सरुळीत 
करण्यात आलेला आहे. उवाररत रोदहि िदलण्याचे काम प्रगतीपर्थावर आहे. 
(२) हे खरे नाही. यवतमाळ जजल््यातील यवतमाळ, पाींढरकवडा व पसुद हे 
तीन ववभाग आहेत. यवतमाळ व पाींढरकवडा ववभागामध्ये माहे सप् े्ंिर, 
२०१८ व ऑक््ोिर, २०१८ मध्ये नादरुुस्त झालेली रोदहि ेतात्काळ िदलण्यात 
आली आहेत. तसेच पसुद ववभागाींतगात माहे सप् े्ंिर, २०१८ व ऑक््ोिर, 



67 

२०१८ मध्ये एकूण २४६ रान्सर्ामार नादरुुस्त झाललेे होत,े त्यापकैी ११९ 
रान्सर्ामार िदलण्यात आलेले असनू तरे्थील वीज परुवठा सरुळीत करण्यात 
आलेला आहे. तसेच उवाररत १२७ रान्सर्ामार िदलण्याचे काम सरुु आहे.  
 यवतमाळ जजल््यामध्ये कुठेही अघोवषत भारननयमन करण्यात येत 
नाही. मा.ववद्यतु ननयामक आयोगाच्या मागादशाक तत्वानसुार मागणी व 
परुवठा यात समतोल राखण्यासाठी गरज भासल्यास केवळ तात्परुत्या 
स्वरुपाचे भारननयमन ठरवनू ददलेल्या वेळापिकानसुारच केले जात.े योग्य 
दािाचा वीज परुवठा होण्याकरीता अनतभारीत ववद्यतु वादहनीवर       
३१.२० एम.व्ही.ए.आर. व ३३/११ के.व्ही. उपकें द्रामध्ये ४२.८५ एम.व्ही.ए.आर. 
क्षमतचे्या कॅपॅशस्र िँक कायााजन्वत करण्यात आलेल्या आहेत. डडस्रीब्यशुन 
िॉक्समध्ये रे्ज तार नसणे व इतर तक्रारीची वळेोवेळी दखल घेण्यात येत 
आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) यवतमाळ जजल््यात माहे ऑक््ोिर, २०१८ अखेर महाववतरण कीं पनीच्या 
यवतमाळ मींडळाींतगात एकूण ८६८ अविै कृषीपींपिारक शाेिून त्याींच्याववरुध्द 
कारवाई करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
दहांगोली जर्ल््याि दशलि िस्त्त्याांची तनिड प्रकक्रया पूणम नसल्याबाबि 

  

(५४) * ४५७८६ श्री.रामराि िडिुि,े श्री.ख्िार्ा बगे, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जजल््यात पाच दशलत वस्त्याींची ननवड प्रकक्रया पणूा करण्यात 
आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दशलत वस्त्याींची ननवड प्रकक्रया पणूा करण्यात न आल्यामळेु 
जजल््यात वस्त्याींसाठी शसमें् रस्त,े पेव्हर ब्लॉक रस्त,े नाली िाींिकाम, 
पर्थददवे इत्यादी कामाींसाठी शासनाकड े येणारा ननिी शमळणार नसल्याची 
शभती ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, दशलत वस्त्याींमिील ववकासाची कामे करण्यासाठी ननिी 
उपलब्ि व्हावा म्हणून दशलत वस्ती ननवड प्रकक्रया पणूा करण्यािाित 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर योजनेकरीता सन २०१८-१९ या ववत्तीय वषाात रुपये २०.०० को्ी 
इतका ननिी अर्थासींकजल्पत करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

धचिलठाणा पररसरािील (जर्.औरांगाबाद) प्रोझोन  
मॉलमध्ये िीर् चोरी िेल्याबाबि 

  

(५५) * ४६२९८ श्री.सभुाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय ऊर्ाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगािाद येर्थील चचकलठाणा पररसरातील प्रोझोन मॉलमध्ये महाववतरण 
कीं पनीने ददनाींक २३ जून, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास छापा ्ाकला असता 
त्यामध्ये वीज चोरी केल्याचे ददसनू आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोन अिीक्षक अशभयींत्याींनी कोणतीही सनुावणी न घेता या 
मॉलला वीज देयकामध्ये तब्िल १८ को्ीींची सू्  ददली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. सदर दठकाणी वीज चोरी आढळून 
आली नाही. तर्थावप, एकाच मी्रद्वारे अनेक दकुानात अनचिकृतपणे वीज 
परुवठा जोडल्याचे ननदशानास आले. 
 



69 

(२) हे खरे नाही. अनचिकृत वीज वापराचा िराचसा कालाविी जी.्ी.एल. 
याींच्या काळातील असल्याने सदर रक्कम जी.्ी.एल. कीं पनीकडून आरत्रिरेशन 
प्रकक्रयेद्वारे वसलू करण्यािाित महाववतरण कीं पनीकडून पाठपरुावा करण्यात 
येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

आददिासी समार्ाने मोच्याममध्ये िेलेल्या विविध मागण्याांबाबि 
  

(५६) * ४६३९१ श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वपढ्यानवपढ्या कसत असलेले वनजशमनीच े पटे्ट आददवासीींच्या मालकी 
हक्काचे व्हावे, यासाठी वन हक्क कायद्याची प्रामाणणक अींमलिजावणी 
करावी, शतेकऱ्याींच्या शतेी मालाला रास्त भाव देण्याची तजवीज करावी आणण 
खानदेशासह उत्तर महाराषर, मराठवाडा, ववदभाात तातडीने दषुकाळ जाहीर 
करून ी्ंचाई ननवारण्याची कामे हाती घेण्यात यावी इत्यादी मागण्याींसाठी 
आददवासी सत्यशोिक शतेकरी सभा आणण सत्यशोिक ग्रामीण कष्करी 
सभा या सींघ्नाींच्या सींयकु्त ववद्यमाने ददनाींक २३ ऑक््ोिर, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास मींिालयावर मोचाा काढण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वन जशमनीच्या हक्काींसाठी पाि असलले्या शकेडो आददवासीींच े
दावे जजल्हास्तरावरील सशमत्याींकडून नाकारण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरहू मोचकेऱ्याच्या कोणकोणत्या मागण्या शासनाने मान्य 
केल्या आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 अनसुचूचत जमाती व इतर पारींपाररक वन ननवासी (वनहक्काींची 
मान्यता) अचिननयम २००६ ननयम २००८ व सिुाररत ननयम २०१२ मिील 
तरतदूीींनसुार प्राप्त प्रस्तावाींची छाननी करून जजल्हास्तरीय सशमत्याींमार्ा त  
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ननणाय घेण्यात येत आहेत. त्यानसुार ददनाींक ३१ ऑक््ोिर, २०१८ अखेरपयांत 
३,७३,५१५ इतके वयैजक्तक व सामदुहक दावे ग्रामसभेकड ेप्राप्त झालेले असनू 
त्यापकैी एकूण १,८२,१०६ इतके दावे व अवपले जजल्हास्तरीय सशमतीने 
अींनतमररत्या मान्य केले असनू एकूण ३२,९०,२४२ एकर वनक्षेि मींजूर केलेले 
आहे. तर एकूण ४१,७६३ इतके वनहक्क दावे परुाव्याींअभावी अमान्य 
करण्यात आलेले आहेत. 
(३) प्रश्नािीन ददनाींक २३/१०/२०१८ रोजीच्या ननवेदनातील वनहक्क कायदा, 
२००६ च्या अींमलिजावणी सींदभाात उपजस्र्थत मागण्याींिाित सींिींचित       
२६ जजल्हाचिकारी याींना तसेच इतर मागण्याींिाित सींिींचित प्रशासकीय 
ववभागाींना ननयमोचचत कायावाही करण्यासींदभाात ददनाींक १४/११/२०१८ रोजीच्या 
शासन पिान्वये कळववण्यात आले आहे, 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सोलापूर जर्ल््यािील िापड धगरण्या बांद होि असल्याबाबि 
  

(५७) * ४६४४५ श्री.र्नादमन चाांदरूिर : सन्माननीय िस्त् त्रोद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू जजल््याचा यापवूी रोजगार देणारे शहर असा लौकीक होता, परींत ु
सद्य:जस्र्थतीत राज्यात चौर्थया क्रमाींकावर असणारे हे शहर तरे्थील 
एकापाठोपाठ एक कापड चगरण्या िींद होत असल्याने िहुताींश जनता ही 
रोजगार व शशक्षणाकरीता इतरि स्र्थलाींतरीत होत असल्याने या शहराचा 
स्मा ा् शस्ीमध्ये समावेश असनूही त ेवपछाडीवर गेले असल्याचे माहे ऑगस््, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सभुाष देशमखु : (१) नाही. 
 सोलापरू जजल््यातील लक्ष्मी ववषणू शमल, जामश्री शमल व नरशसींग 
चगरजी शमल या तीनही रोजगार देणाऱ्या कापड चगरण्या सन २०१४ पवूी िींद 
पडल्या आहेत. 
 सोलापरू जजल््यातील कापड उद्योगाला चालना शमळावी ्याकरीता 
सोलापरू येर्थ ेगारमें् रे्अर, रेशीम पाका  व गारमें् पाका  तसेच इतर कापड 
उद्योगाला चालना देण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत.  
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

िोिणािील हापूस आांबा बागायिदाराांना मुांबईिील तनयामिदाराांिरच 
अिलांबून राहािे लागि असल्याबाबि 

  

(५८) * ४४२३७ अॅड.हुस्त्नबान ूखशलरे्, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्म  भाई 
र्गिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभुाष झाांबड, 
डॉ.िर्ाहि शमझाम, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय 
पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकणातील हापसू आींब्याला जगभर मागणी असनू कृषी पणन मींडळ या 
आींब्याच्या ननयाातीला प्रोत्साहन देत असनू यासाठी कोकणात सवुविाही 
उभारल्या आहेत. तर्थावप, काही अपवाद वगळता कोकणात र्थे् ननयाातदाराींची 
सींख्या अत्यल्प असल्याने मुींिईतील ननयाातदाराींवरच येर्थील आींिा 
िागायतदाराींना अवलींिनू राहावे लागत असल्याचे माहे सप् े्ंिर, २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, देशातनू इतर अनेक देशात आींब्याची ननयाात होत असनू 
मुींिई-वाशी येर्थ े तीन तर कोकणात रत्नाचगरीमध्ये एकमेव आींिा ननयाात 
सवुविा कें द्र असनू त्यामध्ये ववककरण, व्हेपर ही् दर्में्, व्हेजज्ेिल 
प्रोसेशस ींग कें द्राचा समावेश आहे, यींदाच्या हींगामात वाशीतनू ११५२.६० मेरीक 
्न तर रत्नाचगरी कें द्रातनू र्क्त ८.२६३ ्न आींिा ननयाात झाला, वाशी नवी 
मुींिई येर्थून जास्त आींिा ननयाात झाला म्हणजचे कोकणातील आींिा, काजू या 
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वपकाींच्या ननयाातीस मोठा वाव आहे परींत ुआवश्यक सोयी सवुविा नसल्याने 
कोकणातनू ननयाात करण्याकरीता अडचणी ननमााण होतात याकरीता शासनाने 
चौकशी करुन त्वरीत यािाित कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) कोकणात र्थे्  ननयाातदाराींची सींख्या वाढावी यासाठी 
अपडेा या कें द्रीय सींस्र्थामार्ा त तसेच महाराषर राज्य कृषी पणन मींडळामार्ा त 
सातत्याने प्रचार व प्रशसद्धी तसेच प्रशशक्षणाचे कायाक्रम रािववण्यात येत 
आहेत.  
(२) कृषी पणन मींडळाने वाशी नवी मुींिई येर्थ ेववकीरण सवुविा, व्ही.एच.्ी. 
सवुविा व भाजीपाला प्रकक्रया सवुविा या तीन सवुविा ननमााण केलेल्या आहेत. 
तसेच हापसू आींिा ननयाात सवुविा कें द्र, नाचणे ता.जज.रत्नाचगरी व जामसींड,े 
ता.देवगड, जज.शस ींिुदगुा येर्थ ेअन्य दोन सवुविा कें द्राची ननशमाती केलेली आहे. 
तसेच र्ळे व भाजीपाला आिनुनक सवुविा कें द्र, पालघर, जज.पालघर येर्थ े
सवुविा कें द्राची ननशमाती केलेली आहे. तसेच या सवुविा कें द्रात उपलब्ि 
असलेल्या सवुविाींच्या माध्यमातनू ननयाातीसाठी स्र्थाननक िाजारपेठेत 
कृषीमालाचे हाताळणी, प्रचार व प्रशसद्धी करण्यात येत.े ही िाि पाहता चौकशी 
करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
तनिासी अपांग शाळाांचा पररपोषण खचम तनयशमि शमळि नसल्याबाबि 

  

(५९) * ४५२१९ डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्म  भाई 
र्गिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्त्नबान ू खशलरे्, 
डॉ.िर्ाहि शमझाम, श्री.विक्रम िाळे, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि : 
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सामाजजक न्याय ववभागामार्ा त चालववण्यात येणाऱ्या ननवासी 
अपींग शाळाींचा पररपोषण खचा दरवषी ननयशमत शमळत नसनु पररपोषण खचा 
वेळेवर न शमळाल्यामळेु सींस्र्थाचालक व शाळा व्यवस्र्थापन याींना शाळा 
चालववणे अवघड झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ननवासी अपींग शाळाींचा पररपोषणाचा खचा दरवषी वेळेवर 
शमळण्यासाठी शासन ननणाय घेणार आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील सामाजजक न्याय ववभागामार्ा त चालववण्यात 
येणाऱ्या अपींग शाळेत सर्ाई कामगार, काळजीवाहक व पहारेकरी ही पदे 
कीं िा्ी पध्दतीवर कामकाज करण्यास तयार नसल्याच ेमाहे सप् े्ंिर, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रश्न भाग ३ मध्ये नमदू केलेली पदे पणूा वेतनावर नेमण्याची 
मागणी शाळा व्यवस्र्थापनाकडून होत असनू ती भरण्यासाठी शासन 
ववचारािीन आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सर्ाईगार, पहारेकरी, काळजीवाहक या कीं िा्ी पदावरील कमाचाऱ्याींना 
पणूा वेतनशे्रणी शमळण्यािाितचा प्रस्ताव शासनस्तरावर ववचारािीन आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

नागपूर एिाजत्मि आददिासी वििास प्रिल्प िायामलयाांिगमि  
विविध योर्नेि अपहार झाल्याबाबि 

  

(६०) * ४४०३५ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४२५११ ला ददनाांि १७ र्ुल,ै 
२०१८ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरू एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकल्प कायाालयाींतगात ददनाींक    
१ एवप्रल, २००४ त े २१ माचा, २००५ व सन २००५ त े २००९ या वषाात 
शासनातरे् लाभार्थयाांकरीता रािववल्या जाणाऱ् या योजना पाईप, ववदहर योजना, 
गाई, म्हशी, शळेी वा्प इत्यादी योजना न रािववता कागदोपिी दाखवनू 
त्याचा लाभार्थयाांना लाभ न देता २ को्ी रूपयाींचा अपहार झाल्याचे ददनाींक 
१६ जुल,ै २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय ननषपन्न झाले व सींिींचित गरैव्यवहार करणाऱ् या अचिकाऱ् याींवर काय 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.विष्ट् ण ु सिरा : (१) व (२) सन २००४ त े सन २००९ या कालाविीत 
आददवासी ववकास ववभागामार्ा त रािववण्यात येणाऱ् या ववववि योजनाींमध्ये 
झालेल्या अननयशमततचे्या अनषुींगाने न्या.गायकवाड सशमतीने चौकशी करुन 
आपला चौकशी अहवाल मा.न्यायालयास सादर केला असनू, त्याची प्रत 
मा.न्यायालयाकडून शासनाने उपलब्ि करुन घेतली आहे. 
 प्रस्ततु चौकशी अहवालामध्ये सदर अननयशमततचे्या अनषुींगाने काही 
प्रकरणी सींिींचित अचिकारी/कमाचारी याींच्याववरुध्द एर्.आय.आर. दाखल 
करण्याची, काही प्रकरणी सींिींचित अचिकारी/कमाचारी याींच्याववरुध्द 
शशस्तभींगववषयक कायावाही करण्याची शशर्ारस न्या.गायकवाड सशमतीने केली 
आहे. 
 या अनषुींगाने ननप:क्षपातीपणाने व कालमयाादेत कायावाही 
करण्याकरीता शासनाच्यावतीने आयकु्त, आददवासी सींशोिन व प्रशशक्षण 
सींस्र्था, पणेु याींना प्राचिकृत करण्यात आले आहे. 
 न्या.गायकवाड सशमतीच्या अहवालामध्ये नमदु पररच्छेदाींनसुार ज्या 
दठकाणी एर्.आय.आर. दाखल करावा असे नमदु करण्यात आले आहे 
त्यािाित सींिींचित पोलीस स््ेशनमध्ये तक्रारी दाखल करण्यात आल्या 
आहेत. तसेच, ज्या दठकाणी शशस्तभींगववषयक कायावाही करावी असे नमदु 
करण्यात आल ेआहे त्यािाित सींिींचिताींववरुध्द ववभागीय चौकशीची कायावाही 
सरुु करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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छत्रपिी शशिार्ी महारार् शिेिरी सन्मान योर्नेिून  
िर्ममार्ीच ेशासन तनणमय प्रशसध्द िेल्याबाबि 

  

(६१) * ४४६३४ आकिम .अनांि गाडगीळ, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊर्म  भाई र्गिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खशलरे्, 
श्री.र्नादमन चाांदरूिर, श्री.मोहनराि िदम, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ 
रार्ूरिर, श्री.हररशस ांग राठोड, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाड,े श्री.विप्लि बार्ोररया, 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विर्य ऊर्म  
भाई धगरिर, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.धनांर्य मुांड,े 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सिरे् ऊर्म  बांटी पाटील : सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात छिपती शशवाजी महाराज शतेकरी सन्मान योजनेतनू 
शतेकऱ् याींना कजामार्ी देताना शासनाने गेल्या वषाभरात म्हणजे ददनाींक     
२८ जून, २०१७ रोजीच्या पदहल्या आदेशापासनू ददनाींक १० ऑगस््, २०१८ या 
१४ मदहन्याच्या कालाविीत कजामार्ीच े १४ शासन ननणाय प्रशसध्द केले 
असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाच्या या गोंिळामळेु शतेकरी मोठ्या 
अडचणीत सापडला असनू आजपावेतो लाखो शतेकऱ् याींना पीक कजा शमळू 
शकले नसनू छिपती शशवाजी महाराज शतेकरी सन्मान कजामार्ी योजनेची 
व्याप्ती वाढवनू प्रनतकु्ुींि दीड लाखाच्या मयाादेपयांत शतेकरी कजामार्ी 
देण्याऐवजी कु्ुींिाच्या प्रत्येक पाि सदस्याला दीड लाखाींचा लाभ देण्याचा 
ननणाय शासनाने घेतला असल्याची मादहती सहकार मींिी महोदयाींनी ददली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, परभणी जजल््यातील शतेकऱ्याींसाठी १४७० को्ी रूपयाींची 
पीक कजा वा्पाच ेउदिष् असताना जजल््यातील िँकाींनी केवळ ३० ्क्केच 
पीक कजा वा्प केले आहे, पणूाा तालकु्यात (जज.परभणी) सन २०१७ मध्ये 
शासनाने छिपती शशवाजी महाराज शतेकरी सन्मान योजना जाहीर करुन 
अद्याप शतेकऱ् याींना िँकेच्या अविै कारभारामळेु कजावा्प प्रलींत्रित असनू 
शतेकऱ् याींच्या ववववि मागण्याींसाठी िँक प्रशासनास ननवेदन देऊन नववन कजा 
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त्वररत वा्प करण्यात यावे, कजामार्ी झालेल्या शतेकऱ् याींच्या नावाच्या 
यादीचे चावडी वाचन करावे, नववन कजावा्प तात्काळ सरुु करावे, या 
मागणीसाठी ददनाींक २५ सप् े्ंिर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास शहरातील मखु्य 
रस्त्यावर दठय् या आींदोलन करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार शतेकऱ् याींच्या अडचणी दरू करुन त्याींना 
त्वरीत पीक कजा शमळून देण्यािाित कोणती कायावाही वा उपाययोजना केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सभुाष देशमखु : (१) व (२) छिपती शशवाजी महाराज शतेकरी सन्मान 
योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शतेकऱ्याींना शमळावा यासाठी योजनेची व्याप्ती 
वेळोवेळी वाढववण्यात आली असनू त्यानसुार शासन ननणाय ननगाशमत 
करण्यात आले आहेत. 
 शासनाने कजामार्ीची व्याप्ती वाढवनू प्रनतकु्ुींि ऐवजी कु्ुींिातील 
प्रत्येक पाि सदस्याला दीड लाखाींचा लाभ देण्याचा ननणाय घेतला आहे. 
(३) परभणी जजल््यामध्ये जजल्हा मध्यवती सहकारी िँकेने ५४%, महाराषर 
ग्रामीण िँकेने ७४%, राषरीयकृत/व्यापारी िँकाींनी १९%, असे एकूण ३०% 
उदिष् पतुी केलेली आहे. 
 पणुाा तालकु्यातील िँक प्रशासनास सदर प्रकरणी कोणत्याही प्रकारचे 
ननवेदन प्राप्त झाले नसल्याचे अग्रणी िँक व्यवस्र्थापक, जजल्हा अग्रणी िँक, 
परभणी व मखु्य कायाकारी अचिकारी, परभणी, जजल्हा मध्यवती सहकारी 
िँक मयााददत, परभणी याींनी ददनाींक १६/११/२०१८ रोजीच्या पिान्वये 
कळववण्यात आले आहे. तसेच सहायक ननिींिक, सहकारी सींस्र्था, ता.पणुाा 
आणण जजल्हा उपननिींिक, सहकारी सींस्र्था, परभणी, तहशसल कायाालय, पणूाा 
व जजल्हाचिकारी कायाालय, परभणी या कायाालयास सदर प्रकरणी कोणत्याही 
प्रकारचे ननवदेन प्राप्त झाललेे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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आददिासी विद्यार्थयाांसाठी असलेल्या सुिणम महोत्सिी शशष्ट्यितृ्िीबाबि 
  

(६२) * ४५८०३ श्री.र्यांि पाटील : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३८४४२ ला ददनाांि 
१२ माचम, २०१८ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाकडून आददवासी ववद्यार्थयाांसाठी असलेल्या सवुणा महोत्सवी 
शशषयवतृ्ती योजनेला ऑनलाइान पध्दतीमळेु राज्यात अनेक आददवासी 
ववद्यार्थयाांच्या खात्यात शशषयवतृ्ती जमा झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रायगड जजल््यातील खालापरू तालकु्यातील समुारे ५६ हजार 
ववद्यार्थयाांच्या खात्यात ३ वषाात शशषयवतृ्तीचा एकही पसैा जमा झालेला 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर शशषयवतृ्तीसाठी ऑनलाइान पध्दतीने दरवषी सवा 
शाळाींमिून ववद्यार्थयाांची सींख्या व ववद्यार्थयाांचा िँक खात े क्रमाींक याची 
मादहती सींिींचित ववभागाकड े पाठववली जात असतानाही ववद्यार्थयाांना 
शशषयवतृ्तीपासनू वींचचत रहावे लागले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासन सींिींचित आददवासी ववद्यार्थयाांना वेळेवर शशषयवतृ्ती 
शमळण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली आहे तसेच सींिींचित प्रकरणी दोषीींवर 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ु सिरा : (१) सद्य:जस्र्थतीत सदर योजनेसाठी ऑनलाईन प्रणाली 
नाही. परींत,ु राज्यामध्ये काही ववद्यार्थीनीच्या खात्यात शशषयवतृ्ती जमा 
झाली नाही हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 रायगड जजल््यातील खालापरू तालकु्यात सन २०१५-१६ मध्ये एकूण 
अनसुचूचत जमातीच े४७७३ ववद्यार्थी व सन २०१६-१७ मध्ये ४७५४ ववद्यार्थी 
असनू शशषयवतृ्तीची रक्कम ववद्यार्थयाांच्या िँक खात्यावर जमा करण्यात 
आलेली आहे. 
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(३) हे खरे नाही. 
(४) सवुणा महोत्सवी शशषयवतृ्ती योजनेचे सवााचिक लाभार्थी व सवााचिक 
शाळा या जजल्हा पररषदेच्या अखत्याररत असनू त्या ग्रामववकास ववभागाींतगात 
कायारत आहे. 
 ववद्यार्थयाांना शशषयवतृ्ती वेळेत अदा करण्याची प्रकक्रया अचिक 
गतीमान करण्यासाठी सवुणा महोत्सवी योजनेचा ननिी जजल्हा पररषद याींच्या 
शशक्षण ववभागामार्ा त र्थे्  सींिींचित ववद्यार्थयाांच्या िँक खात्यावर जमा 
करण्याकरीता सदर योजना ग्रामववकास ववभागाकड े ददनाींक १७/०४/२०१८ 
रोजीच्या शासन ननणायान्वये हस्ताींतरीत करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

नागपूर शहरािील मानिापूर येथील विद्युि  
पुरिठा खांडीि झाल्याबाबि 

  

(६३) * ४४७८१ प्रा.र्ोगने्द्र ििाड े: सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शहरातील मोठ्या प्रमाणात वीज परुवठा करणाऱ्या 
महापारेषणच्या मानकापरू सि स््ेशनमध्ये ताींत्रिक त्रिघाड झाल्याने शहरातील 
७० हजार घरे अींिाराखाली असल्याची िाि माहे सप् े्ंिर, २०१८ च्या शवे्च्या 
आठवडयात ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सि स््ेशनमिील चीनमिून आयात करण्यात आलेल्या 
उपकरणात िु् ी ननमााण झाल्याने वीज प्रवाह खींडीत झाला होता, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, हे उपकरण सहा मदहन्यापवूींच चीनमिून आयात करण्यात 
आले असनू या उपकरणातील िु् ी दरू करण्याकरीता शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) ददनाींक २६/०९/२०१८ रोजी १३.३० त े१५.३० या 
कालाविीमध्ये १३२/३३ के.व्ही. मानकापरू उपकें द्रातील ३३ के.व्ही. 
सेक्शनलायझरमध्ये (हायब्रीड स्वीच गीयर) त्रिघाड झाल्यामळेु ३३ के.व्ही. 
वादहन्याींचा वीज परुवठा खींडीत झाला होता. त्याच ददवशी महापारेषणमार्ा त 
१५.३० वाजल्यापासनू महाववतरणच्या उपरोक्त सवा ग्राहकाींचा वीज परुवठा 
पवूावत करण्यात आला. 
(२) हे खरे नाही, वीज प्रवाह खींडीत होण्याचे कारण उपकरणातील िु् ी नसनू 
उपकरणातील ताींत्रिक त्रिघाड हे आहे. 
(३) ददनाींक २७/०९/२०१८ रोजी परुवठा कीं िा्दार मे.ए.िी. कापोरेशनच्या 
प्रनतननिीमार्ा त सदर उपकरणाची सखोल तपासणी व चाचणी करण्यात 
आली. सदर उपकरण हे पढुील दरुुस्तीकरीता मे.ए.िी.कापोरेशन मार्ा त 
अहमदािाद येर्थील उत्पादन कें द्रामध्ये ददनाींक ०१/१०/२०१८ रोजी पाठववण्यात 
आले व या उपकरणाचे पढुील दरुुस्तीचे काम कीं िा्दाराच्या खचााने सरुू आहे. 
सींपणूा दरुुस्ती व चाचणी झाल्यावर ददनाींक ३० नोव्हेंिर, २०१८ पयांत      
३३ के.व्ही. हायब्रीड स्वीचचगअर पनु्हा कायााजन्वत होणे अपेक्षक्षत आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराषर वविानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींिणेवर करण्यात आली आहे. 
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