
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि १९ नोव्हेंबर, २०१८ / िाति िि २८, १९४० ( शिे ) 
  
(१) आददिासी वििास मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) उद्योग ि खतनिमि मांत्री 
(३) उर्ाि, निीन ि निीिरणीय उर्ाि,  

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५१ 
------------------------------------- 

  

राज्यािील िीर् चोरी रोखण्याबाबि 
  

(१) *  १२८१०८   श्री.अब ू आर्मी (मानखूदि शशिार्ीनगर), श्री.डी.पी.सािांि 
(नाांदेड उत्िर) :   सन्माननीय ऊर्ाि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात माहे जानेवारी, २०१३ त ेमाहे जुल,ै २०१८ पयतं ५८,९३३ वीज 
चोरीची प्रकरणे उघडकीस आल्याची माहहती ‘माहहतीच्या अधिकाराद्वारे’ 
ममळालेल्या माहहतीतनू हिनाींक १ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
ननिर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ममळालेल्या माहहतीनसुार वीज चोरीच्या प्रकरणातील ६१५८ 
वीज चोरीच ेप्रकार खब-याींनी हिलले्या माहहतीद्वारे ममळालेले असनू यासाठी 
महाववतरणतरे्फ माहहती िेणाऱ्या लोकाींसाठी ४१ लाख ६० हजार ६११ रुपये 
बक्षीस स्वरुपात िेण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच महाववतरण कीं पनीला वीज चोरी व वीज गळतीमळेु समुारे ३ हजार 
को्ीींचे आधथशक नकुसान झाल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिर्शनास आली असनू वीज चोरी प्रकरणी पकडण्यात आलेल्या 
वीज चोराींवर कारवाई करण्याबाबत व वीज गळती रोखून महसलू 
वाढववण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुेे   (१) व (२) खबऱ्याींनी हिलेल्या माहहतीनसुार सन 
२०१३ त े २०१८ (जुल,ै २०१८) या कालाविीतील ६२३८ वीज चोरी प्रकरणी, 
महाववतरण कीं पनीमार्फश त रु.६४,६०,६११/- एवढी रक्कम बक्षीस स्वरुपात 
सींबींधिताींस िेण्यात आले आहेत. 
(३) वीज चोरी रोखण्यासाठी महाववतरण कीं पनीमार्फश त खालील प्रकारच्या ठोस 
उपाययोजना करण्यात आलले्या आहेत. 
   १) राज्यात एकूण कायम स्वरुपी ४३ फर्फरत े पथक आपआपल्या 
कायशक्षेत्रात ननयममतपणे ववद्यतु सींचाची तपासणी करुन ववद्यतु सींचातील 
अननयममतता व वीजचोरीच ेप्रकार र्ोिून काढण्यासाठी कायशरत आहेत. 
   २) ववभागीय पातळीवर एकूण १२० ववर्षे पथके स्थापन करण्यात 
आलेली आहेत. 
   ३) प्रववभागीय/ववभागीय/उपववभागीय पातळीवर एनजी ऑडी् करण्यात 
येत.े ननिाशररत नॉमशल लॉसेसपेक्षा जास्त लॉस असल्याचे आढळून आल्यास 
सींबींधित ववभागातील ग्राहकाींची कसनू तपासणी करण्यात येत.े 
   ४) ग्राहकाींच्या मी्र बॉक्स व मम्र ्ममशनलला सरुक्षा मोहर लावले 
जातात. 
   ५) ववतरण प्रणाली सिुारणेसाठी नवीन उपकें दे्र उभारणी, उपकें द्राची 
क्षमतावाढ करणे, नवीन उच्चिाब वाहहन्या/लघिुाब वाहहन्या, तसेच नवीन 
रोहहत्र उभारणी करणे ही कामे ननयममत करण्यात येत असल्याने ववतरण 
प्रणाली सिुारणेमळेु ताींत्रत्रक हानी कमी होण्यास मित होत.े  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्याि मराठा समार्ासाठी स्त्थापन िेलेल्या छत्रपिी शाहू महारार् 
सांशोधन प्रशशक्षण ि मानिवििास (सारथी) या सांस्त्थेबाबि 

(२) *  १३२०६०   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :  सन्माननीय विशषे सहाय्य मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर सींर्ोिन व प्रमर्क्षण सींस्थेच्या (बा्ी) ितीवर 
मराठा समाजासाठी छत्रपती र्ाहू महाराज सींर्ोिन प्रमर्क्षण व मानवववकास 
सींस्थेची (सारथी) र्ासनाने स्थापना केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कौर्ल्यावर आिाररत अ्यासक्रम, प्रत्यक्ष मलुाखतीचे 
प्रमर्क्षण, स्पिाश पररक्षा मागशिर्शन या माध्यमातनू मखु्यत: मराठा 
समाजातील तरुणाींना पाठबळ िेण्यासाठी सींस्थेची स्थापना केली असनू या 
सींस्थेच्या स्थापनेनींतर आतापयतं या सींस्थेने मराठा समाजातील फकती 
तरुणाींना मागशिर्शन केलेले आहे, 
(३) असल्यास, ज्या उद्देर्ासाठी ही सींस्था स्थापन केली आहे तो उद्देर् पणूश 
झाला नसल्याच्या तक्रारी राज्यातील तरुणाींनी केल्या असनू ज्या उद्देर्ासाठी 
ही सींस्था स्थापन झाली होती तो उद्देर् पणूश होण्यासाठी मा. मखु्यमींत्री याींनी 
लक्ष घालावे अर्ी ववनींती लोकप्रनतननिीींनी हिनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी 
वा त्यासमुारास लेखी ननवेिनाद्वारे केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी र्ासनाने अद्यापपयतं कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले   (१) होय. 
(२) हि.२६ जून, २०१८ रोजी छत्रपती र्ाहू महाराज याींच्या जयींतीच ेऔधचत्य 
सािून, महाराषर र्ासनाच्या छत्रपती र्ाहू महाराज सींर्ोिन, प्रमर्क्षण व 
मानव ववकास सींस्थेच्या (सारथी) कायाशलयाचे पणेु येथे उद्घा्न करण्यात 
आले आहे.  सारथी मागशिर्शन सममतीने र्ासनास सािर केलले्या अहवालावर 
कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(३) सिर आर्याचे ननवेिन अद्याप अप्राप्त आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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



4 

मराठिाडा ि विदभाििील शिेिऱयाांिररिा शासनाने तनददिष्ट्ट िेलेल्या 
उदिष्ट्टाएिढे पीि िर्ि िाटप न झाल्याबाबि 

  

(३) *  १२६५३६   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विर्य िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाेे (आिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.हषििधिन सपिाे (बलुढाणा), डॉ.सांिोष टारफे (िेमनरुी), 
श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूि), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.र्यिुमार गोरे (माण), श्री.अशमि झनि (ररसोड), श्री.राहूल िुल 
(दौंड), श्री.सभुाष साबणे (देगलरू), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.शशशिाांि 
शश ांदे (िोरेगाि), श्री.शामराि ऊफि  बाेासाहेब पाटील (िराड उत्िर), 
श्री.उन्मेश पाटील (चाेीसगाि) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवाडा व वविभाशतील िषुकाळग्रस्त जजल््यातील र्तेकऱ्याींना पीक कजश 
वा्प करण्याचे आिेर् राज्य र्ासनाने सहकारी बँकाना हिल्यानींतरही र्फक्त 
३० ्क्केच पीक कजश ववतरीत झाले असनू, समुारे २० लाख र्तेकऱ्याींना कजश 
वा्प झाले नसल्याच े माहे जुल,ै २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्शनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सन २०१८-१९ मध्ये मराठवाड्यातील जजल्हा मध्यवती बँकाना 
११ हजार ९२७ को्ी ८४ लाख रुपयाींचे पीक कजश वा्प उहद्दष् िेऊनही केवळ 
३५ ्क्याींच ेकजश वा्प सहकारी बँकाींकडून झाले असनू, बीड जजल्हा मध्यवती 
सहकारी बँकेने पीक कजाशसाठी र्तेकऱ्याींची अडवणकू सरुु केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बीड जजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेचे पीक कजश बाकी 
नसल्याचे प्रमाणपत्र असल्यामर्वाय राषरीय बँकाींनी कजश िेऊ नये असे आिेर् 
काढल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्शनास आली, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्ासनाने राज्यस्तरीय बॅंकाींच्या बठैकीत राज्यात समुारे ६३ 
हजार को्ीचे कजश ववतरीत करण्याचे लक्ष्य राज्यातील राषरीयकृत बँकापढेु 
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ठेवले होत ेमात्र माहे सप् े्ंबर, २०१८ अखेर केवळ २१,६८६ को्ीचचे कजशवा्प 
झाले असनू उहद्दष्ाच्या र्फक्त ४९ ्क्के पीक कजाशचे वा्प झाले असनू 
तसेच अकोला जजल््यात यावषी १३३४ को्ी रुपयाींचे कजश वा्पाच ेउहद्दष् 
असताींना र्फक्त ४१६ को्ी रुपयाच े कजश वा्प झाल े असल्याची बाब माहे 
ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्शनास आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, मा.मखु्यमींत्रयाींनी वारींवार ननिेर् िेऊनही राषरीयकृत आणण 
सहकारी बँकाींची पीक कजश वा्पात उिामसनता हिसनू येत असनू र्तेकऱ्याींना 
कजश परुवठा र्ासनाने ननहिशष् केलेल्या उद्दीष्ाप्रमाणे होण्याकरीता र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देशमखु   (१) होय. 
(२) व (३) मराठवाडा ववभागातील बँकाींनी सन २०१८-१९ च्या खरीप 
हींगामामध्ये ८,११,०७२ र्तेकऱ्याींना रु.४,७०४.७९ को्ीच े (३९%) पीक 
कजशवा्प केलेले आहे. बीड जजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेने हि.२५.०५.२०१८ 
रोजी जजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेचे प्रमाणपत्र असल्यामर्वाय कजशवा्प 
करु नये असे जजल्हा अग्रणी बँकेस कळववले आहे.  
(४) अींर्त: खरे आहे. राज्यातील बँकाींना सन २०१८-१९ चे खरीप हींगामासाठी 
रु.४३,८७३.८० को्ी व रब्बी हींगामासाठी रु.१४,४५०.६८ को्ी असा एकूण 
रु.५८,३२४.४८ को्ीचा लक्षाींक िेण्यात आलेला आहे. त्यापकैी राषरीयकृत 
बँकाींना खरीप हींगामासाठी रु.२४,२५३.०९ को्ीचा लक्षाींक िेण्यात आललेा 
आहे. राज्यातील बँकाींनी खरीप हींगामामध्ये हि.३०.०९.२०१८ अखेर ३०.४२ 
लाख र्तेक-याींना रु.२२,९४६.४५ को्ीच े (५२%) पीककजश वा्प केलेले आहे. 
त्यापकैी राषरीयकृत बँकाींनी ८.७४ लाख र्तेक-याींना रु.१०,५२९.५३ को्ीचे 
(४३%) पीककजश वा्प केललेे आहे. अकोला जजल्हयासाठी खरीप हींगामासाठी 
रु.१,३३४.८६ को्ीचा लक्षाींक हिला असनु जजल्हयातील सवश बँकाींनी 
हि.३०.९.२०१८ अखेर  रु.४१६.५७ को्ी (३१%) पीककजश वा्प केलेले आहे. 
(५) मा.मखु्यमींत्री याींचे अध्यक्षतखेालील खरीप आढावा बठैक २०१८ मिील 
बठैकीमध्ये सवश बँकाींना पीककजश वा्पाच्या सचुना िेण्यात आलेल्या आहेत. 
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जजल्हास्तरावर कृती कायशक्रम तयार करुन पीककजश मेळाव्याचे आयोजन 
करण्यात आले. पीककजश मेळाव्यास स्थाननक िै.वतशमानपत्रामध्ये व्यापक 
प्रमसध्िी िेण्यात आली. मेळाव्यामध्ये पात्र र्तेक-याींचे कजश मागणी अजश 
भरुन घेणे, कागिपत्राींची पतुशता करणे इ. कामकाज करण्यात आले. गावामध्ये 
जनजागतृी होण्यासाठी सींबींधित तलाठी/मींडल अधिकारी याींचेमार्फश त िवींडी 
िेण्यात आली. सवश बँकाींतरे्फ बॅनसश, माहहती पत्रके याद्वारे पीककजश वा्पाची 
माहहती िेण्यात आली. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

शहापूर (जर्.ठाणे) िालुक्यािील आश्रमशाेाांमधील शशक्षिाांची 
ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

  

(४) *  १२८९६३   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, 
श्री.राहुल र्गिाप (श्रीगोंदा), श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्हापरू (जज.ठाणे) तालकु्यातील ३३ आश्रमर्ाळाींमध्ये समुारे ९४ 
मर्क्षकाींची पिे ररक्त असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिर्शनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सिरहू पिे किीपासनू ररक्त आहेत व ररक्त असण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, ववद्यार्थयांना योग्य मर्क्षण िेण्यासाठी ररक्त असलेली पिे 
भरण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्याींत येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
   र्हापरू तालकु्यातील (जज.ठाणे) २३ आश्रमर्ाळाींमध्ये समुारे ६९ 
मर्क्षकाींच्या जागा ररक्त आहेत. 
(२) सिर जागा भरण्यासाठी वतृ्तपत्रात जहहरात प्रमसध्ि करुन ऑनलाईन 
पध्ितीने अजश मागववण्यात आल ेहोत.ेतथावप, त्रबगर आहिवासी हक्क बचाव 
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सममती र्हापरू, जज.ठाणे याींनी या भरती प्रफक्रयेववरूध्ि मा.उच्च न्यायालय 
येथे रर् याधचका िाखल केली असनु मा.उच्च न्यायालयाचे आिेर् हि.१५ मे, 
२०१५ नसुार भरती प्रफक्रयेस उच्च न्यायालयाचे अींनतम आिेर् होईपयतं 
अींतररम आिेर्ान्वये स्थधगती हिलेली आहे. 
(३) आहिवासी ववद्यार्थयांचे र्कै्षणणक नकुसान होऊ नये म्हणून 
हि.३०/४/२०१६ पवुी कायशरत तामसका कमशचा-याींची तात्परुत्या स्वरुपात ररक्त 
पिाींवर तसेच उच्च माध्यममक व माध्यममक मर्क्षक गणणत, ववज्ञान व 
इींग्रजी ववषयाच्या ररक्त जागेवर अथवा िीघश रजवेर गेलेल्या कमशचा-याींच्या 
जागी तामसका पध्ितीने मर्क्षकाींची ननयकु्ती तात्परुत्या स्वरुपात करण्यात 
आली आहे. त्याचप्रमाणे गणणत, ववज्ञान व इींग्रजी ववषयाचा िजाश 
उींचावण्यासाठी कॅ्रर् कोसशच े ननयोजन करण्यात आले आहे. २३ र्ाळाींमध्ये 
कीं त्रा्ी पध्ितीने क्रीडा मर्क्षकाची पिे भरली आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
डड ांभे धरणाच े(िा.आांबेगाि, जर्.पुणे) िीर्देयि थिल्याने िीर्पुरिठा 

खांडडि िेल्यामुेे धरणाच्या सुरक्षक्षििेला तनमािण झालेला धोिा 
  

(५) *  १२९७९३   श्री.ददलीप िेसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.अजर्ि पिार 
(बारामिी), श्री.र्यांि पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.जर्िेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िेिा), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय ऊर्ाि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुकडी प्रकल्पातील हुतात्मा बाब ूगेन ूजलार्य (डड ींभे िरण) (ता.आींबेगाव, 
जज.पणेु) या िरणाचे ववजचेे िेयक थकल्याने महाववतरण कीं पनीकडून वीज 
परुवठा खींडीत केल्याच े माहे जुल,ै २०१८ च्या र्वे्च्या आठवडयात 
ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर िरणाच्या थकीत वीज िेयकाची रक्कम फकती आहे 
तसेच या हठकाणी वीज नसल्याने िरणाच्या सरुक्षक्षततचेा प्रश्न ननमाशण झाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच पणेु जजल्हयातील आींबेगाव तालकु्याच्या पजश्चम आहिवासी 
भागातील भीमार्ींकर, पा्ण व आहुपे खोऱ् यामध्ये वीज परुवठा सतत खींडडत 
होत असल्याने या पररसरातील व्यवसायावर व जनजीवनावर पररणाम झाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या भागातील नागररकाींनी वारींवार तक्रारी करुनही त्याची 
िखल घेतली जात नसनू या भागात श्वापिाींचा वावर असल्याने त्यातच वीज 
नसल्याने येथील आहिवासी जनतचे्या जजववताला िेखील िोका ननमाशण झाला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या पररसरातील ववद्यतु परुवठयात सिुारणा करण्यासाठी डड ींभे 
येथे ३३/११ के.व्ही क्षमतचेे उपकें द्र स्थापन करण्याचे प्रस्ताववत करण्यात 
आले असनू सिर काम किीपयतं पणूश होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(६) असल्यास, र्ासनाने उपरोक्त मदु्दयाींबाबत चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीत काय आढळून आले आहे व र्ासनाने उक्त हठकाणी ननयममत 
वीजपरुवठा व्हावा यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुेे   (१) हे खरे नाही. 
(२) सिर िरणाच्या थकीत वीज िेयकाची रक्कम हिनाींक १५.०९.२०१८ रोजी 
रुपये १.०३ को्ी इतकी आहे. 
(३) सिर खोऱ्यामध्ये ३३/११ के.व्ही. तळेघर या उपकें द्रामिून वीज परुवठा 
होत आहे. तसेच हा भाग अनतर्य िगुशम असनू तथेील वीज वाहहनीची लाींबी 
खूप जास्त आहे. वािळ वारे व पावसात वीज परुवठा खींडीत झाल्यास तो 
तातडीने पवूशवत करण्यात येतो. 
(४) हे खरे नाही. 
     सिर खोऱ्यामध्ये ववद्यतु परुवठयात सिुारणा करण्याकररता डड ींभे येथे 
३३/११ के.व्ही. उपकें द्र प्रस्ताववत करण्यात आले आहे. 
(५) डड ींभे येथे ३३/११ के.व्ही. क्षमतचेे उपकें द्र स्थापन करण्याकररता लागणारा 
ननिी रुपये ३.८१ को्ीची मागणी आहिवासी उपयोजने अींतगशत (TSP), 
ववभागीय आयकु्त, आहिवासी ववभाग याींचेकड ेकरण्यात आली असनू अद्याप 
ननिी प्राप्त झालेला नाही.  
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(६) आबेगाींव तालकु्यातील वीज परुवठा सरुळीत ठेवण्यासाठी िेखभाल व 
िरुुस्ती (आर ॲण्ड एम योजना) अींतगशत ४ को्ी रुपयाींच्या ननवविा 
काढण्यात आलेल्या असनू, कीं त्रा्िारास कायाशिेर् िेण्यात आल ेआहेत. सिर 
कीं त्रा्ामध्ये ववतरण पे्ी बिलणे, जुने मोडकळीस आलेले पोल बिलणे, 
ववद्यतु तारा बिलणे इ. कामे अींतभूशत असनू प्रगतीपथावर आहेत. 

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

राज्यािील पाच जर्ल्हा सहिारी बँिेच ेिर्ि थिविलेल्या साखर 
िारखान्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(६) *  १२७००९   श्री.अिलु भािखेिर (िाांददिली पिूि) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पाच जजल्हा सहकारी बँकाींचे समुारे १२२३.९३ को्ी रुपयाींच े
कजश थकववल े असल्याकारणाने ११ मोठ्या साखर कारखान्याींना नो्ीसा 
बजावल्या असल्याचे माहे सप् े्ंबर २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्शनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या साखर कारखान्याींना सरकारी हमीवर कजश ववतरण केले 
होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी कजश थकववणाऱ्या या साखर कारखानिाराींवर 
कारवाई करण्याबाबत तसेच कजाशची वसलुी करण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु   (१) होय.  
(२) अींर्त: खरे आहे. सोलापरू, विाश, नामर्क, बलुडाणा व उस्मानाबाि या 
जजल्हा मध्यवती सहकारी बँकाींनी एकूण १० साखर कारखान्याींना कजश 
ववतरीत केले असनू त्यापकैी ५ कारखान्याींना र्ासन थकहमी िेण्यात आलेली 
आहे. 
अ) थकहमी असलेले साखर कारखाने खालील प्रमाणे आहेत. 
  i) साींगोला सहकारी साखर कारखाना-थकीत रक्कम रु.८२.८६ को्ी 
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  ii) सहकार महषी स्व.बा.िेर्मखु सह. साखर कारखाना मयाश. वेळा व 
सतुधगरणी-थकीत रक्कम रु.६८.३४ को्ी 
  iii) तरेणा र्तेकरी सहकारी साखर कारखाना, ढोकी-थकीत रक्कम 
रु.११४.६४ को्ी. 
  iv) तळुजाभवानी र्तेकरी सहकारी साखर कारखाना, नळिगुश-थकीत रक्कम 
रु.२१.९८ को्ी  
  v) नरमसींह सहकारी साखर कारखाना, इींिापरू-थकीत रक्कम रु.२.९५ को्ी. 
ब) थकहमी नसलेल ेसाखर कारखाने खालील प्रमाणे आहेत.  
  i) आयनश र्गुर प्रा.मल.-थकीत रक्कम रु.२१४.३२ को्ी. 
  ii) र्ींकरराव मोहहत े सहकारी साखर कारखाना-थकीत रक्कम       
रु.५६.०३ को्ी. 
  iii) ननर्फाड सहकारी साखर कारखाना-थकीत रक्कम रु.१४७.४८ को्ी. 
  iv) नामर्क सहकारी साखर कारखाना-थकीत रक्कम रु.१३६.९२ को्ी. 
  v) अनरुािा र्गुर ममल्स-थकीत रक्कम रु.१८.८४ को्ी. 
(३) व (४) वरील सवश जजल्हा मध्यवती सहकारी बँकाींनी थकीत रक्कम वसलू 
करण्यासाठी महाराषर सहकारी सींस्था अधिननयमातील तरतिूी तसेच 
सेक्यरुाय्ेझर्न ॲक्् २००२ अींतगशत सींबींधित साखर कारखान्याींवर कायशवाही 
सरुू केली आहे. 

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

शसांधदुगूि जर्ल्हयािील धचपी विमानिेाच्या प्रिल्पासाठी भुसांपादन 
िेलेल्या र्शमन धारिाच्या प्रत्येि िुटुांबािील  

व्यक्िीस नोिरी देण्याबाबि 
  

(७) *  १२६५५५   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.पथृ् िीरार् चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िो ाेंबिर (िडाेा), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), 
प्रा.विरेंद्र र्गिाप (धामणगाि रेल्िे), डॉ.सांिोष टारफे (िेमनरुी), 
श्री.र्यिुमार गोरे (माण), श्रीमिी तनमिला गाविि (इगिपरूी), श्री.भारि 
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भालिे (पांढरपरू), श्री.बसिरार् पाटील (औसा), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू 
ग्रामीण), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.अमर िाेे (आिी), श्री.सतुनल 
िेदार (सािनेर), श्री.हषििधिन सपिाे (बलुढाणा) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मस ींििुगूश जजल्हयातील धचपी ववमानतळाची कामे त्वरीत पणूश करण्याचे 
आिेर् मा.उद्योग मींत्री महोियाींनी हिले असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१८ मध्ये 
वा त्यािरम्यान ननिर्शनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकल्पासाठी सींपाहित जममनीच्या प्रत्येक जममन 
िारकाच्या कु्ूींबातील एका व्यक्तीस नोकरी उपलब्ि करुन िेणे व धचपी 
गावातील इतर व्यजक्तींना पात्रतपे्रमाणे नोकरीमध्ये सामावनू घेण्याची मागणी 
सिरील प्रकल्पग्रस्ताींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, धचपी ववमानतळासाठी भसुींपाहित प्रत्येक कु्ूींबातील व्यक्तीस 
नोकरी िेण्यासींिभाशत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. सभुाष देसाई   (१), (२), (३) व (४) होय, हे खरे आहे. महामींडळाच्या 
प्रचमलत िोरणानसुार भसूींपािन केलेल्या कु्ुींबातील व्यक्तीस औद्योधगक 
क्षेत्रातील कीं पन्यामध्ये नोकरीत सामावनू घेण्याकरीता प्रािान्य िेण्याबाबत पत्र 
िेण्यात येत,े तसेच स्थाननकाींना कीं पन्याींच्या आस्थापनामध्ये ८० ्क्के 
नोकरीत सामावनू घेणेबाबत हि.१७/११/२००८ च े र्ासन ननणशयाप्रमाणे 
कायशवाही करणेत येत.े  

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

नेिासा िालुक्यासह अहमदनगर जर्ल््याि महावििरण िां पनीने 
िराियाची आिश्यि दरुुस्त्िीची िामे िेेेिर न िेल्याबाबि 

(८) *  १३२१२३   श्री.बाेासाहेब मरुिुटे (नेिासा) :   सन्माननीय ऊर्ाि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नेवासा तालकु्यासह अहमिनगर जजल््यात महाववतरण कीं पनीने 
करावयाची आवश्यक िरुुस्तीची कामे वेळेवर न केल्यामळेु नेवासा 
तालकु्यातील मौज े धचींचोली येथील श्रीमती सररता ठोंबरे या ३२ वषीय 
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महहलेला र्तेात तु् लेल्या तारेचा स्पर्श झाल्याने सिरहू महहला मतृ्यमुखुी 
पडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पररसरात वीजचेे खाींब झुकलेले आहेत, खाींबालगतची 
झाड ेव वेली वाढलेल्या असनू र्ाळेच्या आवारातनू जाणा-या वीज वाहहन्या व 
खाींबाचे अडथळे आिीींमळेु यापवूीही अनेकिा िघुश् ना घडल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने याची चौकर्ी केली आहे काय, त्यानसुार 
सींबधिताींवर कारवाई करण्याबाबत, तसेच नेवासा तालकु्यातील उक्त समस्या 
िरू करण्याबाबत व मतृ व्यक्तीच्या कुीं ्ूत्रबयास आधथशक मित िेण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुेे   (१) नेवासा तालकु्यातील मौजे नामर्क धचींचोली 
येथील श्रीमती सररता ठोंबरे या ३९ वषीय महहलेला हिनाींक १२.०७.२०१८ 
रोजी वािळी वाऱ्यात तु् लेल्या वीजेच्या तारेचा सींपकश  झाल्याने त्या 
मतृ्यमूखुी पडल्या आहेत. 
(२)  सिर पररसरात यापवूी िघुश् ना घडल्याचे आढळून आलेले नाही. 
(३) सिर अपघाताची चौकर्ी ववद्यतु ननरीक्षक, अहमिनगर याींनी केली 
असनू मयत व्यक्तीच्या कु्ुींत्रबयास महाववतरण कीं पनीच्या ननयमानसुार 
आधथशक मित िेण्याबाबतची कायशवाही चाल ू असनू मयताच े कु्ुींबाकडून 
वारसिाराचे प्रमाणपत्र व मतृ्यचूा िाखला प्राप्त झाल्यानींतर आधथशक मित 
िेण्यासींबींिीची कायशवाही पणूश करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िाष्ट्टी (िा.जर्.अहमदनगर) येथील स्त्िामी समथि ग्रामीण बबगरशिेी 
सहिारी पिसांस्त्थेि झालेला गैरव्यिहार 

  

(९) *  १३२६२३   श्री.र्यप्रिाश मुांदडा (बसमि) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) काष्ी (ता.जज.अहमिनगर) येथील स्वामी समथश ग्रामीण त्रबगरर्तेी 
सहकारी पतसींस्थेत मोठ्या प्रमाणात गरैव्यवहार झाल्याचे माहे ऑगस््, 
२०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय ननषपन्न झाले व त्यानषुींगाने सींबींधिताींवर 
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु   (१) होय. 
(२) व (३) सिर पतसींस्थचे्या कजशिाराींनी कजशवसलूी मिील गरैव्यवहार व 
इतर मदु्दयाींबाबत केलेल्या तक्रारीींमध्ये तर्थय आढळून आल्याने सहा्यक 
ननबींिक, सहकारी सींस्था, श्रीगोंिा याींनी महाराषर सहकारी सींस्था अधिननयम, 
१९६० चे कलम ७९ नसुार हिनाींक २७.७.२०१८ रोजीच्या आिेर्ान्वये सींबींिीत 
कजशिाराची जािा वसलू केलेली रक्कम त्या कजशिारास परत करण्याचे व 
सींबींिीत कमशचाऱ्यावर कारवाई करण्याचे आिेर् पतसींस्थेस हिले. त्यानसुार 
सींस्थेने कजशिारास रु. १,१६,५०७ /- (व्याजासह) रक्कम परत केली असनू 
कॅमर्अर श्री. उगार याींचेवर पोलीस स््ेर्न, श्रीगोंिा येथे एर्फ आय आर क्र. 
८०१/२०१८, हि. २२.८.२०१८ अन्वये गनु्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
     तक्रारिाराींच्या तक्रारीमिील इतर मदु्दयाींबाबत चाचणी लेखापररक्षण 
करण्याची मर्र्फारस सहा्यक ननबींिक, सहकारी सींस्था, श्रीगोंिा याींनी हिनाींक 
३१.१०.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये जजल्हा उपननबींिक, सहकारी सींस्था, 
अहमिनगर याींना केली आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याि विशषेि  सोलापूर ि पुणे जर्ल््यािील र्ािप्रमाणपत्र 
पडिाेणीच्या प्रकियेि अडचणी तनमािण होि असल्याबाबि 

  

(१०) *  १२९७६१   अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.पथृ् िीरार् चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
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श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.अमर िाेे (आिी), श्री.बाेासाहेब थोराि (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील 
(धुेे ग्रामीण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.विरेंद्र र्गिाप (धामणगाि रेल्िे), श्रीमिी 
तनमिला गाविि (इगिपरूी), डॉ.सांिोष टारफे (िेमनरुी), श्री.त्र्यांबिराि शभस े
(लािरू ग्रामीण), श्री.हषििधिन सपिाे (बलुढाणा), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), 
श्री.सरेुश गोरे (खेड आ ाेंदी), श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिेाली) :   
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ववर्षेत: सोलापरू व पणेु जजल््यात ववद्यार्थयांच्या र्कै्षणणक 
भववतव्याच्या दृष्ीने अनतर्य महत्त्वाच्या अर्ा जात प्रमाणपत्र 
पडताळणीच्या प्रफक्रयेत अनेक अडचणी ननमाशण होत असल्यामळेु सींतप्त 
झालेल्या ववद्यार्थयांनी ववभागीय जातप्रमाणपत्र पडताळणी कायाशलयात हिनाींक 
२७ जून, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास गोंिळ घातला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पणेु जजल््यातील व्यावसानयक अ्यासक्रमासाठी सन २०१८-
१९ साठी प्रवेर् घेतलेल्या ववद्यार्थयांनी जून, २०१८ मध्ये जात प्रमाणपत्र 
पडताळणीसाठी अजश करूनही त्याींना वेळेत जात पडताळणी प्रमाणपत्र ममळाले 
नसल्याने अनेक महाववद्यालयाींनी अ.जा., अ.ज., वव.जा.भ.ज. व इ.मा.व. या 
ववद्यार्थयांचे प्रवेर् रद्द केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, केवळ ताींत्रत्रक कारणासाठी प्रवेर् रद्द केल्याने अ.जा., अ.ज., 
वव.जा.भ.ज. व इ.मा.व. च्या ववद्यार्थयांना सवलतीींपासनू वींधचत राहावे लागल े
असल्याने त्याींच्यावर झालेला अन्याय िरू करून त्याींना पनु्हा त्याच 
महाववद्यालयात प्रवेर् िेण्यात यावा, अर्ी लेखी मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी हिनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
मा.मखु्यमींत्री व मा.मींत्री, सामाजजक न्याय व ववर्षे सहा्य याींचकेड े केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सींपणूश कागिपत्र े घेऊन जाणाऱ्या ववद्यार्थयांना 
प्रमाणपत्राकरीता वारींवार ये-जा करावे लागत असनू, सिर काम या 
कायाशलयातील मध्यस्थाींमार्फश त केल्यास तातडीने कामे होत असल्याच े
ननिर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, ववद्यार्थयांना सलुभतनेे त्वरीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र 
ममळण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही वा उपाययोजना केली आहे तसेच 
त्वरीत जातपडताळणी प्रमाणपत्र न िेणाऱ्या सींबींधित अधिकारी / कमशचारी 
याींचेवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले   (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
     मा.सवोच्च न्यायालयाने  प्रवेर्ावेळी जात विैता प्रमाणपत्र सािर करणे 
अननवायश केल्यामळेु महाराषर र्ासन व प्रवेर् ननयामक प्राधिकरण याींनी 
राखीव प्रवगाशतील उमेिवाराींना जात विैता प्रमाणपत्र सािर करण्यासाठी मिुत 
ननिाशररत केली होती.  
सिर ननिेर्ानसुार सवश व्यावसानयक अ्यासक्रमाच्या सींस्थाना पढुील सचूना 
िेण्यात आल्या होत्या :- 
     १) ज्या ववद्यार्थयांनी ननिाशररत हिनाींकापयतं सींबींधित प्राधिकरणाने 
ननगशममत केलेले जात विैता प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे, परींत ु ताींत्रत्रक 
कारणास्तव सींस्थेमार्फश त तींत्रमर्क्षण सींचालनालयाच्या सींकेतस्थळावर अपलोड 
केले नाहीत, अर्ा प्रवेमर्त ववद्यार्थयांचे प्रवेर् रद्द करण्यात येऊ नयेत. 
     २) ज्या ववद्यार्थयांनी सींबींधित मागासवगीय प्रवगाशतनू अजश सािर  
केला होता व त्याींना गणुवत्तनेे General Open/All India/TFWS/ 
Defence/Minority seat/PWD seat या जागेवर प्रवेर् ममळाला परींत,ु 
ननिाशररत अींनतम हिनाींकापयतं सींबींधित प्राधिकरणाने ननगशममत केलेले जात 
विैता प्रमाणपत्र ववद्यार्थयांनी सािर केले नाही, अर्ा ववद्यार्थयांचे प्रवेर् 
सींबींधित सींस्थेने क्ेगरी कन्व्हर्शन र्फी रक्कम रु.२००/- इतकी आकारून 
खुल्या प्रवगाशमध्ये बिल करण्यात यावा व तसे सींबींधित ववद्यार्थयाशस लेखी 
ननिर्शनास आणावे. 
     ३) ननिाशररत अींनतम हिनाींकानींतरचे सींबींधित प्राधिकरणाने ननगशममत 
केलेले जात विैता प्रमाणपत्र ववद्यार्थयाशनी प्रवेर्ासाठी सािर केले असल्यास, 
अर्ा ववद्यार्थयांचे प्रवेर्ाबाबत पवूी नमिू  केल्याप्रमाणे म्हणजचे आवश्यक 
प्रमाणपत्र सािर केले नाही म्हणून प्रवेर् रद्द करण्याची कायशवाही करावी. 



16 

(३) सिर आर्याचे ननवेिन प्राप्त झाल्याच ेहिसनू येत नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) सन २०१८-१९ मध्ये व्यावसानयक व अमभयाींत्रत्रकी अ्यासक्रमासाठी प्रवेर् 
घेतलेल्या अ.ज., वव.जा.भ.ज. व इ.मा.व. च्या ववद्यार्थयांचे प्रवेर् रद्द न 
होण्यासाठी जजल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी सममत्याींकडून वेळोवेळी 
प्रकरणाींचा आढावा घेऊन ववर्षे मोहीम राबवनू वेळेत प्रकरणाींचा ननप्ारा 
करण्यात आलेला आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अमराििी जर्ल्हयाि शासिीय खरेदी िें दे्र सुरू िरण्याबाबि 
  

(११) *  १२९९०८   प्रा.विरेंद्र र्गिाप (धामणगाि रेल्िे), अॅड.यशोमिी ठािूर 
(तििसा), श्री.हषििधिन सपिाे (बलुढाणा) :   सन्माननीय पणन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जजल्हयात र्ासकीय खरेिी कें दे्र सरुु केली नसल्याने 
र्तेकऱ्याींच्या घरात उडीि व मगु पडून राहहल्याचे हिनाींक २ ऑक््ोबर, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर र्ासकीय खरेिी कें दे्र सरुु न झाल्यामळेु र्तेकऱ्याींना 
अत्यींत कमी िराने व्यापाऱ्याींना र्तेमाल ववक्री करावा लागत असल्याच े
ननिर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने उक्त हठकाणी र्ासकीय खरेिी कें दे्र सरुु 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु   (१), (२), (३) व (४) राज्यात मगू व उडीिाची 
हमीभावाने नारे्फड व भारतीय अन्न महामींडळाच्या वतीने खरेिी करण्यासाठी 
हिनाींक २५/९/२०१८ पासनू र्तेकऱ्याींची ऑनलाईन नोंिणी सरुु करण्यात आली 
आहे. अमरावती जजल््यात वविभश पणन महासींघाची ५ खरेिी कें दे्र आणण 
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पणन महासींघाची  ७ खरेिी कें दे्र अर्ी एकूण १२  खरेिी कें दे्र सरुु करण्यात 
आलेली आहेत. सिर खरेिी कें द्रावर हिनाींक १०/११/२०१८ पयतं झालेली खरेिी 
पढुील प्रमाणे आहे:- 

जजल्हा वपक एकूण खरेिी(जक्वीं) 
अमरावती मगू २१९८.६८ 
 उडीि २११०.३२ 

(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
----------------- 

  
गुर्रािमधील दहेर् येथून नागोठाण्यापयिं (जर्.रायगड) ईथेन िाहून 

नेणाऱया पाईप लाईनिररिा सांपाददि िेलेल्या र्शमनीचा  
मोबदला शिेिऱयाांना देण्याबाबि 

(१२) *  १२६६५३   श्री.सांर्य पोिनीस (िशलना), श्री.मनोहर भोईर (उरण), 
श्रीमिी िपृ्िी सािांि (िाांदे्र पिूि), श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांडी पिूि), श्री.शाांिाराम 
मोरे (शभिांडी ग्रामीण), श्री.योगेश सागर (चारिोप), डॉ.बालार्ी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.विलास िरे (बोईसर), 
श्री.क्षक्षिीर् ठािूर (नालासोपारा), श्री.दहिेंद्र ठािूर (िसई), श्री.सतुनल प्रभ ू
(ददांडोशी), श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), श्री.मांगेश िुडाेिर (िुलाि), श्री.महेश 
चौघलेु (शभिांडी पजश्चम), श्री.सतुनल राऊि (वििोेी), श्री.सदा सरिणिर 
(मादहम), श्री.सरेुश (रार्मूामा) भोेे (र्ेगाि शहर), डॉ.शमशल ांद माने 
(नागपरू उत्िर), श्री.सांर्य िेेिर (ठाणे), श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन), 
श्री.बाेासाहेब मरुिुटे (नेिासा), श्रीमिी माधुरी शमसाे (पिििी), श्री.गणपि 
गायििाड (िल्याण पिूि), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गजुरातमिील िहेज येथून नागोठाण्यापयतं (जज.रायगड) ईथेन वाहून 
नेणाऱ् या पाईपलाईनसाठी ररलायन्सने वाडा (जज.पालघर) तालकु्यात 
हठकहठकाणी र्तेकऱ् याींना मोबिला न िेताच सपुीक जममनीवर खोिकाम 
केल्याने त्याींस ववरोि करणाऱ् या स्थाननक र्तेकऱ् याींना हिनाींक २१ ऑगस््, 
२०१८ च्या समुारास अमानषु मारहाण केल्याची घ्ना घडली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, यासींिभाशत स्थाननक लोकप्रनतननिीनी मा.उद्योग मींत्री याींना 
हिनाींक १८ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्या समुारास लेखी ननवेिनही हिले होत,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच ररलायन्स गॅस पाइपलाइन कीं पनीकडून अल्प िरात र्तेजममनीचा 
मोबिला िेऊन िडपर्ाहीने जमीन सींपाहित केल्यामळेु पेण तालकु्यातील 
(जज.रायगड) कळींि, जजरणे तरुामळ, चारे्फगणी, बोरगाव, आम्ेम, गागोिे 
येथील र्केडो र्तेकऱ् याींनी उपववभागीय कायाशलयासमोर साखळी उपोषण सरुू 
केल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या पहहल्या आठवड्यात ननिर्शनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ही पाईपलाईन ्ाकताींना ररलायन्सने र्तेकऱ् याींवर अन्याय 
करत जममनीचा मोबिला न िेताच खोिकाम सरुु केले असनू त्याींना मारहाण 
केली जात आहे तरी याप्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे ननषकषश 
काय आहेत, 
(५) त्यानषुींगाने र्ासनाने सींबधिताींना जममनीचा योग्य तो मोबिला 
िेण्याबाबत व र्तेकऱ् याींना मारहाण करणाऱ् याींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देसाई   (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४), (५) व (६) हे खरे नाही. तथावप, साखळी उपोषण केल्याची बाब 
ननिर्शनास आली हे खरे आहे. त्याअनषुींगाने सिर जममनीींच्या मोबिल्याबाबत 
र्तेकरी याींच्या तक्रारीींच्या अनषुींगाने पालकमींत्री, रायगड याींच्या 
अध्यक्षतखेाली हि.३१/१०/२०१८ रोजी जजल्हाधिकारी, रायगड, उपववभागीय 
अधिकारी, पेण सक्षम प्राधिकारी, िहेज नागोठणे ईथेन पाईपलाईन प्रकल्प, 
 सींपािन सींस्थेच े प्रनतननिी व उपोषणकत े याींच्यासमवेत बठैक आयोजजत 
करण्यात आली होती. सिर बठैकीत ज्या र्तेकऱ्याींना समान िराने नकुसान 
भरपाई ममळाली नाही अर्ा आींिोलनकत्याश र्तेकऱ्याींनी त्याींचे नकुसान भरपाई 
पत्र तहमसलिार, पेण व उपववभागीय अधिकारी, पेण याींचे मर्र्फारर्ीसह 
सक्षम प्राधिकारी, िहेज नागोठणे ईथेन पाईपलाईन प्रकल्प याींच्याकड ेसािर 
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करावे. तसेच सक्षम प्राधिकारी याींनी मर्र्फारस करून ररलायन्स गॅस 
पाईपलाईन मल. याींनी सिर वाढीव मोबिला सींबींधिताींना द्यावा अर्ा सचूना 
हिल्या आहेत. 

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

राज्यािील ३६ पैिी १८ जर्ल््याि र्ाि पडिाेणी  
सशमत्याांची पदे ररक्ि असल्याबाबि 

  

(१३) *  १२६४८०   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हनमुांि डोेस 
(माेशशरस), श्री.सांर्य पोिनीस (िशलना), श्री.मांगेश िुडाेिर (िुलाि), 
श्री.सरदार िाराशस ांह (मलुुांड), श्री.अजर्ि पिार (बारामिी), श्री.ददलीप िेस-े
पाटील (आांबेगाि), श्री.र्यांि पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.छगन भरु्बे (येिला), 
श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जर्िेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िेिा), श्री.रार्ेश टोप े
(घनसािांगी), श्री.र्यदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्त्िर र्ाधि (गहुागर), 
श्री.राणार्गर्ीिशसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.शामराि ऊफि  बाेासाहेब 
पाटील (िराड उत्िर), श्री.राहुल र्गिाप (श्रीगोंदा), श्रीमिी समुन पाटील 
(िासगाि - ििठेमहाांिाे), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.मिरांद 
र्ाधि-पाटील (िाई), श्री.विर्य भाांबेे (जर्ांिरू), श्री.भाऊसाहेब पाटील - 
धचिटगाांििर (िरै्ापरू), श्री.सांग्राम र्गिाप (अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश 
लाड (िर्िि), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांर्य िदम (दापोली), श्री.ददपि 
चव्हाण (फलटण), श्री.पांिर् भरु्बे (नाांदगाि), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) 
पाटील (एरांडोल), श्री.मधुसदून िें दे्र (गांगाखेड), श्री.नरहरी झझरिाे (ददांडोरी), 
श्री.बबनराि शशांदे (माढा), श्रीमिी ज्योिी िलानी (उल्हासनगर), श्रीमिी 
सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.अमल महाडीि (िोल्हापरू दक्षक्षण), 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.शरददादा सोनािणे 
(र्ुन्नर), श्रीमिी अशमिा चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), 
श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.गणपिराि देशमखु (साांगोले), श्री.महेश 
चौघलेु (शभिांडी पजश्चम), अॅड.पराग अेिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर.िशमल 
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सेल्िन (सायन-िोेीिाडा), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.नरेंद्र महेिा 
(शमरा भाईंदर), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), 
श्री.सत्यर्ीि पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.बसिरार् पाटील (औसा), श्री.चांद्रिाांि सोनिणे (चोपडा), श्री.नारायण 
पाटील (िरमाेा), श्री.अर्य चौधरी (शशिडी), श्री.िभैि नाईि (िुडाे), 
श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्रीमिी सीमािाई दहरे (नाशशि पजश्चम), 
अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सतुनल शशांदे (िरेी), श्री.प्रिाश फािपेिर 
(चेंबरू), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी), 
श्री.िालीदास िो ाेंबिर (िडाेा), श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन), श्री.सरेुश गोरे 
(खेड आ ाेंदी), श्री.गणपि गायििाड (िल्याण पिूि), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर) :   सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जातीींच्या िाखल्याींची पडताळणी करणाऱ्या ३६ पकैी समुारे १८ 
जजल्हास्तरीय सममत्याींच े अध्यक्षपि मागील िोन वषाशपासनू ररक्त 
असल्यामळेु जात पडताळणीची समुारे ३५ हजार प्रकरणे प्रलींत्रबत असल्याची 
बाब माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्शनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त जजल््यात सममत्याींची अध्यक्ष पिे ररक्त असल्याने 
जातीच्या िाखल्याींची प्रफक्रया प्रलींत्रबत असनु ववद्यार्थयांना प्रवेर् ममळण्यास, 
नोकरिार वगाशस पिोन्नती व ननयकु्ती ममळण्यास तसेच लोकप्रनतनन ींिीनाही 
ननवडणूक लढववण्यास अडचणी ननमाशण झाल्याने नागररकाींमध्ये असींतोषाची 
भावना ननमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच ववद्यार्थयांनी जात प्रमाणपत्र ममळण्याकरीता स्वतःच्या वडडलाींचे, 
काकाच,े चुलतभावाचे तसेच नात्यातील इतर सिस्याींच ेजात विैता प्रमाणपत्र 
जोडलेले असताींनाही मागणी करणाऱ् या ववद्यार्थयांना जात विैता प्रमाणपत्र 
िेण्याबाबत ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, जात पडताळणी सममतीकडून प्रमाणपत्र ेिेताना र्पथपत्रासाठी 
स््ॅम्पपेपर वापरु नयेत, त्याऐवजी अजशिाराने साध्या कोऱ् या कागिावर 
मलहहलेला अजश (मजकूर) र्पथपत्रासाठी ग्राहय िरला जाईल असे ननिेर् हिले 
असतानाही, राज्यातील जात पडताळणी सममत्या र्पथ पत्रासाठी स््ॅम्प 



21 

पेपरचा आग्रह िरत असल्याने मागासवगीयाींची कुचींबणा होत असनू त्याींना 
आधथशक भिंुड पडत असनू जात प्रमाणपत्र ममळण्यास ववलींब होत असल्याचे 
हिनाींक ८ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननिर्शनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सन २०१६ साली औरींगाबाि खींडपीठात िाखल झालेल्या 
याधचकेवर सनुावणीनींतर ररक्त असलेली १९० पिे तात्काळ भरावीत अस े
आिेर्ही िेण्यात आलेले असताना आजममतीस त्याींची र्ासनाकडून 
अींमलबजावणी झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, सिर सींपणूश प्रकरणाची र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली आहे 
काय, चौकर्ीत काय ननषपन्न झाले व त्यानषुींगाने राज्यातील ररक्त असलेली 
सवश पिे तात्काळ भरून जात पडताळणी सममतीची प्रफक्रया सलुभ 
करण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले   (१) व (२) अींर्त: खरे आहे. 
    सवश ३६ सममत्याींकड ेममळून ऑगस््, २०१८ अखरे ३५००० हजार प्रकरणे 
िोन वषाशपासनू प्रलींत्रबत नसनू, एकूण सवश सममत्याींकड े २२४१२ प्रकरणे 
कायशवाहीतील (तीन महहन्याींपेक्षा कमी कालाविी) आहेत. तर, ११९८१ प्रकरणे 
प्रलींत्रबत (तीन महहन्याींपेक्षा जास्त कालाविी) असनू त्यापकैी र्फक्त ३४६१ 
प्रकरणे एक वषांपेक्षा जास्त कालाविीकररता प्रलींत्रबत आहेत. 
    तसेच राज्यातील ३६ जजल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी सममत्याींपकैी १६ 
सममत्याींच्या अध्यक्ष पिावर ननयममत अधिकारी कायशरत आहेत. ररक्त 
असलेल्या पिाींचा अनतररक्त कायशभार अन्य अधिकाऱ्याींकड ेसोपववण्यात आला 
असनू सममत्याींचे कामकाज सरुळीत सरुू आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
(४) अींर्त: खरे आहे. 
(५) व (६) राज्यातील ३६ जजल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी सममत्याींपकैी १६ 
सममत्याींच्या अध्यक्ष पिावर ननयममत अधिकारी कायशरत आहेत.  
    सिस्य सधचवाींच्या ३३ पिाींवर ननयममत अधिकारी कायशरत असनू ३ पिे 
ररक्त आहेत.  
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    सिस्याींची २८ पिे भरली असनू ९ पिे ररक्त आहेत. तर ग् क 
सींवगाशतील पिावर समाज कल्याण आयकु्तालयाने ननयममत कमशचारी उपलब्ि 
करुन हिले असनू, बा्ी या सींस्थेमार्फश त सममत्याींना बा्यस्त्रोताद्वारे 
अनतररक्त कमशचारी उपलब्ि करुन िेण्यात आले आहेत. 
    अध्यक्षाींच्या ररक्त पिावर पिोन्नतीने अधिकाऱ्याींची ननयकु्ती करण्याची 
कायशवाही महसलू व वन ववभागामार्फश त करण्यात येत असनू, अध्यक्षाींची 
उवशररत ररक्त पिे भरण्याच्या अनषुींगाने सामान्य प्रर्ासन ववभागामार्फश त 
अध्यक्षाींच्या पिाींच्या समकक्ष पिावरील अधिकाऱ्याींकडून इच्छुकता 
मागववण्यात आलेली आहे. त्याद्वारे अधिकारी उपलब्ि झाल्यानींतर सिर 
पिाींवर प्रािान्याने अधिकाऱ्याींची ननयकु्ती करण्यात येईल.  
    सिस्य सधचवाींची तथा सहायक आयकु्त समाजकल्याण सींवगाशची ररक्त 
पिे सरळसेवेने भरण्याच्या अनषुींगाने महाराषर लोकसेवा आयोगास मागणीपत्र 
पाठववण्यात आले असनू त्याींच्याकडून उमेिवाराींची मर्र्फारस प्राप्त 
झाल्यानींतर सिस्य सधचवाींच्या पिावर प्रािान्याने अधिकाऱ्याींची ननयकु्ती 
करण्यात येईल. 
    सद्यजस्थतीत अध्यक्षाच्या ररक्त असलेल्या पिाींचा अनतररक्त कायशभार 
अन्य अधिकाऱ्याींकड ेसोपववण्यात आला असनू सममत्याींचे कामकाज सरुळीत 
सरुू आहे. 

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

िोिणािील नाणार (िा.रार्ापूर, जर्.रत्नाधगरी) येथील  
प्रस्त्िाविि ग्रीन ररफायनरी प्रिल्पाबाबि 

(१४) *  १२६४६५   श्री.भास्त्िर र्ाधि (गहुागर), श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी), 
श्री.जर्िेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िेिा), श्री.अजर्ि पिार (बारामिी), श्री.र्यांि 
पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.ददलीप िेसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भरु्बे 
(येिला), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्री.राणार्गर्ीिशसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.नरहरी 
झझरिाे (ददांडोरी), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.हनमुांि डोेस (माेशशरस), 
श्री.सदानांद चव्हाण (धचपेूण), श्री.रार्न साेिी (रार्ापरू) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोकणातील नाणार (ता.राजापरू, जज.रत्नाधगरी) ररर्फायनरी प्रकल्प व 
इतर ववनार्कारी प्रकल्पाींच्या ववरोिात प्रकल्पग्रस्ताींनी हिनाींक २७ ऑगस््, 
२०१८ रोजी वा त्या समुारास साखरना्े-माडबन मागे मोचाश काढून जेलभरो 
आींिोलन केले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, नाणार येथील तलेर्धु्िीकरण प्रकल्पासाठी राज्य र्ासनाकडून 
आतापयतं फकती जममन सींपािीत करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, या तले र्धु्िीकरण प्रकल्पामळेु बाधित होणाऱ् याींचे पनुवशसन 
तसेच भसूींपािन यासाठी राज्य र्ासन आणण रत्नाधगरी ररर्फायनरी अॅण्ड 
पेरोकेममकल कीं पनीला मर्र्फारर्ी करण्याकरीता, राज्य र्ासनातरे्फ ननवतृ्त 
मखु्य सधचव श्री.ि.म. सखुथनकर याींचे अध्यक्षतखेाली तज्ञाींची उच्चस्तरीय 
सममती हिनाींक २४ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी स्थापन करण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिरहू सममतीवर कोणत्या तज्ञाींची ननयकु्ती करण्यात आली 
आहे व याबाबतचा अहवाल फकती कालाविीत र्ासनास सािर करण्यात 
येणार आहे,     
(५) तसेच उक्त प्रश्नी प्रकल्पग्रस्ताींच्या मागण्याींचे थोडक्यात स्वरुप काय 
आहे व त्याींच्या समस्या सोडववण्यासींिभाशत आतापयतं र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई   (१) हे खरे नाही.  
     सिरचा मोचाश जैतापरू अणुऊजाश प्रकल्पासाठी होता. 
(२) नाणार येथील तले र्धु्िीकरण प्रकल्पासाठी अद्याप अींनतमत:  जमीन 
सींपािन करण्यात आलेली नाही. 
(३) व (४) हे खरे आहे. 
     श्री. डी.एम. सकुथनकर, ननवतृ्त  मखु्य सधचव याींच े अध्यक्षतखेाली 
सममती गठीत करण्यात आली असनू सिर सममतीवर खालील सिस्याींचा 
समावेर् आहे.  
     (i) डॉ. ववजय केळकर 
     (ii) प्रो. अभय पेठे 
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     (iii) प्रो. जे. बी. जोर्ी  
     (iv) प्रो. अरवव ींि सावींत 
     सिर सममतीचा अहवाल  पणुश करण्याचा कालाविी ८ महहन्याचा आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

र्ोगेश्िरी (पूिि) (मुांबई) येथील महात्मा ज्योतिबा फुले मुलाांच्या 
िसिीगहृािील समस्त्याांच ेतनिारण िरण्याबाबि 

  

(१५) *  १२९४७८   श्री.िालीदास िो ाेंबिर (िडाेा), श्री.विर्य िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाि गायििाड (धारािी), श्रीमिी तनमिला 
गाविि (इगिपरूी), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.अशमि विलासराि 
देशमखु (लािरू शहर), प्रा.विरेंद्र र्गिाप (धामणगाि रेल्िे), श्री.बाेासाहेब 
थोराि (सांगमनेर), डॉ.सांिोष टारफे (िेमनरुी), श्री.िुणाल पाटील (धुेे 
ग्रामीण), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), 
डॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), 
श्री.सांर्य िेेिर (ठाणे), श्री.बसिरार् पाटील (औसा) :   सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जोगेश्वरी (पवूश) (मुींबई) येथील १४० क्षमता असलले्या महात्मा ज्योनतबा 
रु्फले मलुाींच्या वसतीगहृातील भोजनगहृातील अस्वच्छता, स्वच्छतागहृातील 
छत गळके, तसेच अपणुश असलेली ववियतु जोडणी इत्यािी अनेक समस्याींना 
ववद्यार्थयांना सामोरे जावे लागत असनू, त्याींच्या जजवीतास िोका ननमाशण 
झाला असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू वसनतगहृात १४० अींि व अपींग ववद्याथी वास्तव्यास 
असनू या वसनतगहृासाठी मींजूर असलेल्या ववववि सींवगाशपकैी २ मलवपकाींचे व 
१ गहृपालाच े पि फकत्येक महहन्याींपासनू ररक्त असनू केवळ १ मर्पाई 
कायशरत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिर प्रकरणी मागील ३ वषाशपासनू सातत्याने पत्रव्यवहार 
करुन पाठपरुावा करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय ननषपन्न झाले व त्यानषुींगाने सिर वसतीगहृातील िरुवस्थेस कारणीभतू 
असलेल्या सींबींधिताींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच ररक्त असललेी पिे भरुन 
वसतीगहृातील समस्याींच े ननवारण करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले   (१) नाही. 
(२), (३) व (४) या वसतीगहृात १० अपींग व अींि प्रवगाशतील ववियाथी 
प्रवेमर्त आहेत. 
     या वसतीगहृाच्या गहृप्रमखु व गहृपाल या पिाींचा अनतररक्त कायशभार 
अन्य अधिकारी/कमशचारी याींचेकड े सोपववण्यात आलेला असनू, मलवपक व 
मर्पाई ही पिे ररक्त आहेत. तर पहारेकरी व सर्फाईगार या  पिावर कमशचारी 
कायशरत आहेत. 
     र्ासकीय कमशचाऱ्याींची पिे भरण्यास सध्या ननबिं असल्याने 
वसतीगहृासाठी लागणारे मनषुयबळ उपलब्ि करुन िेण्यास अडचणी येत 
आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सलसाडी (िा.िेोदा, जर्.नांदरुबार) गािािील शासिीय आश्रमशाेेि 
शशिणाऱया विद्याथ्यािचा विरे्चा धक्िा लागून झालेला मतृ्यु 

  

(१६) *  १२७७३८   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.िभैि वपचड (अिोले), 
श्री.राहुल र्गिाप (श्रीगोंदा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.दत्िात्रय भरणे 
(इांदापरू), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजर्ि पिार (बारामिी), 
श्री.र्यांि पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.ददलीप िेसे-पाटील (आांबगेाि), श्री.जर्िेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िेिा), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.हनमुांि डोेस 
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(माेशशरस), डॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण 
ग्रामीण) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सलसाडी (ता.तळोिा, जज.नींिरुबार) गावातील र्ासकीय आश्रमर्ाळेत 
मर्कणाऱ्या कु.सधचन चींद्रमस ींह मोरे या १२ वषीय ववद्यार्थयाशचा हिनाींक २७ 
ऑगस््, २०१८ रोजी उघड्या व असींरक्षक्षत डीपीचा िक्का लागनू मतृ्य ुझाला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घ्नेमळेु सींतप्त झालेल्या जमावाने सहायक 
जजल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी व तहमसलिार याींचे समोर घ्नास्थळी 
हठ्या आींिोलन करत ननषिे व्यक्त केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले आहे, 
(४) असल्यास, आश्रमर्ाळेच्या सींबींधित अधिकारी व कमशचाऱ्याींच्या िलुशक्षामळेु 
सिर अपघात झाला असल्याने सींबींधिताींववरुध्ि कारवाई करण्याबाबत व 
मतृाच्या कु्ूींत्रबयाींना आधथशक मित करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१), (२), (३) व (४) र्ासकीय आश्रमर्ाळा, सलसाडी, 
ता.तळोिा, जज.नींिरूबार येथ ेइ.६ वी मध्ये मर्क्षण घेणारा ववद्याथी कु.सधचन 
चींद्रमस ींग मोरे, याींचा हि.२७/८/२०१८ रोजी र्ाळेच्या आवारातील बोरवेलच्या 
स्वीच बोडाशचे ब्ण सरुू करण्याचा प्रयत्न केला असता ववद्यतु करीं् लागनू 
मतृ्य ुझाला आहे. 
     सिर घ्नेनींतर आश्रमर्ाळेच्या आवारात जनसमिूाय जमनू प्रकल्प 
अधिकारी आल्या मर्वाय मतृ ववद्यार्थयांचे पे्रत उचलणार नाहीत अर्ी 
भमूमका घेतली होती. याबाबत प्रकल्प अधिकारी याींना कळववले असता 
प्रकल्प अधिकारी, एकाजत्मक आहिवासी ववकास प्रकल्प तथा सहायक 
जजल्हाधिकारी, तळोिा याींच्यासह तहमसलिार तळोिा, उप ववभागीय पोलीस 
अधिकारी, अक्कलकुवा याींनी तातडीने घ्ना स्थळास भे् हिली व उपजस्थत 
जमावार्ी चचाश करण्याचा प्रयत्न केला. परींत ु उपजस्थत जमावास काही 
असामाजजक तत्वाींनी भडकवल्याने सिर जमावाने हहींसक होवनू कोणत्याही 
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प्रकारची चचाश न करता प्रकल्प अधिकारी, एकाजत्मक आहिवासी ववकास 
प्रकल्प तथा सहायक जजल्हाधिकारी, तळोिा व तहमसलिार, तळोिा याींच्यावर 
प्राणघातक हल्ला केला. सिर हल्यानींतर िोन्हीही अधिकाऱ्याींना वदै्यकीय 
उपचाराथश, जजल्हा रूग्णालय, नींिरूबार येथे िाखल करण्यात आले. 
     सिर घ्नेची प्रकल्प अधिकारी, तळोिा याींच्या स्तरावर त्रत्रस्तरीय 
सममती गठीत करून चौकर्ी करण्यात आली आहे. सिर चौकर्ीत र्ासकीय 
आश्रमर्ाळा, सलसाडी येथील नवीन इमारतीचे बाींिकाम सरुू असल्याने येथ े
वीज जोडणी नव्हती. माहे जून, २०१८ मध्ये र्ाळा सरुू झाल्यावर  
ववद्यार्थयांसाठी पाण्याचा प्रश्न उद्भवल्याने पाणी साठवण्यासाठी नवीन 
इमारतील एक नवीन ओवर हेड पाण्याची ्ाकी उपलब्ि होती. नवीन 
आश्रमर्ाळा इमारतीत ववद्यतु जोडणी करण्यात आलेली नव्हती. कारण सिर 
ववद्यतु जोडणीबाबतचा प्रस्ताव ववद्यतु जोडणी कायाशलयाकड ेसािर करण्यात 
आला होता. परींत ुसिर प्रस्ताव समुारे ५ महहने सिर कायाशलयाकड ेप्रलींत्रबत 
होता. त्यामळेु नाईलाजाने तातडीची बाब म्हणून प्रभारी मखु्याध्यापक व 
अिीक्षक याींनी ववद्यार्थयांच ेर्कै्षणणक नकुसान होऊ नये म्हणून तसेच ओवर 
हेड पाण्याची ्ाकी भरून पाण्याचा ननयममत परुवठा होण्यासाठी सींबींधित 
बाींिकाम ठेकेिाराींर्ी बोलणी करून त्याींचे स्तरावर ववनापरवानगी थ्रीपेज 
ववद्यतु जोडणी करून घेतली होती असे ननिर्शनास आले आहे. त्यामळेु 
आश्रमर्ाळेचे प्रभारी मखु्याध्यापक व अिीक्षक याींचेवर प्रर्ासकीय कायशवाही 
करून ननलींबीत करण्यात आले आहे. 
     सिर घ्नेचे गाींभीयश लक्षात घेवनू प्रिान सधचव (आ.वव.वव.) व 
आयकु्त, आहिवासी ववकास, नामर्क याींनी स्वत: सिर आश्रमर्ाळेस भे्  
िेवनू मतृ ववद्यार्थयाशच्या पालकाींबरोबर तसेच गावकऱ्याींबरोबर सींवाि सािून 
त्याींचे साींत्वन केले आहे. तसेच आश्रमर्ाळा पररसराची पाहणी करून सोयी 
सवुविाींचा आढावा घेऊन त्याबाबत आवश्यक त्या सचूना केल्या आहेत. 
त्यानसूार सिर आश्रमर्ाळा सवश सोयी सवुव ींिा यकु्त अर्ा नवीन 
इमारतीमध्ये स्थलाींतरीत करण्यात आली आहे. तसेच यासारख्या घ्ना 
भववषयात घडू नये म्हणून र्ासनाने हि.१ ऑक््ोबर, २०१८ रोजीच्या र्ासन 
पररपत्रकान्वये सवश र्ासकीय आश्रमर्ाळाींचे Risk Assessment करण्याच्या 
सचूना हिल्या आहेत. त्यानसुार कायशवाही करण्यात येत आहे. 
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     तसेच मयत ववद्यार्थयाशच्या पालकाींना र्ासनाच्या प्रचमलत िोरणाींप्रमाणे 
रुपये २,००,०००/- (रु.िोन लक्ष र्फक्त) इतके सानगु्रह अनिुान अिा करण्यात  
आले आहे.    
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौरे् शशिापूर ि बोढरे (िा.चाेीसगाि, जर्.र्ेगाि) येथील निीन 
अविभाज्य शथीच्या र्शमनीच्या व्यिहाराि सोलार  

िां पन्याांिडून झालेला गैरव्यिहार 
  

(१७) *  १२७४०५   श्री.ओमप्रिाश ऊफि  बच्च ू िडू (अचलपरू)  :  
सन्माननीय निीन ि निीिरणीय उर्ाि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मौजे मर्वापरू व बोढरे (ता.चाळीसगाव, जज.जळगाव) येथील नवीन 
अववभाज्य र्थीच्या जममनीच्या व्यवहारात मे.गो रेन्यएूबल एनजी 
प्रा.मल.ठाणे, जे.बी.एम सोलर पॉवर महाराषर प्रा.मल. आणण र्फमी सोलर र्फाम्सश 
प्रा.मल. या कीं पन्याींकडून गरैव्यवहार झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू सोलर कीं पन्याींनी केलेल्या बकेायिेर्ीर कारभाराची 
ववनाववलींब चौकर्ी करण्याबाबत अचलपरू येथील वविानसभा सिस्याींनी 
हिनाींक १ ऑगस््, २०१८ रोजी लेखी ननवेिन िेवनू मागणी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने याबाबत चौकर्ी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले, त्यानुसार र्ासनाने िोषी असलले्या कीं पन्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुेे   (१) त े (४) हिनाींक १/८/२०१८ च े ननवेिन या 
ववभागाच्या अमभलेख्यात आढळून आले नाही. तथावप, मौजे मर्वापरू व 
बोढरे, तालकुा चाळीसगाव, जजल्हा जळगाव येथील नवीन अववभाज्य र्तीच्या 
जममनीचे सौर ऊजाश प्रकल्पासाठी बेकायिेर्ीरररत्या खरेिी करण्यात आलेल्या 
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जममनी सींिभाशत मा.राज्यमींत्री (महसलू) याींना प्राप्त झालेल्या हिनाींक 
३१/७/२०१८ रोजीच्या वपडीत र्तेकऱ्याींनी हिलेल्या व मे. गो रेन्यएुबल एनजी 
प्रा.मल. ठाणे व मे.जे.बी.एम सोलर पॉवर महाराषर प्रा.मल. या कीं पन्याींचा 
उल्लेख असणाऱ्या ननवेिनाच्या अनषुींगाने, उपववभागीय अधिकारी, जळगाव 
याींनी सनुावणीचे आयोजन करून, सींबींिीताींचे म्हणणे प्राप्त करून, ववववि 
मदु्दाींबाबत, सवश कागिपत्राींसह जजल्हाधिकारी, जळगाव याींच्यामार्फश त अहवाल 
सािर करावयाच्या सचूना महसलू व वन ववभागाव्िारे िेण्यात आल्या 
आहेत.  

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

गुांर् (िा.िाडा, जर्.पालघर) येथील आददिासी आश्रमशाेेिील 
विद्याथीनीचा िुपोषणामुेे झालेला मतृ्यु 

  

(१८) *  १२७७०५   श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.अजर्ि पिार 
(बारामिी), श्री.ददलीप िेसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.र्यांि पाटील (इस्त्लामपरू), 
श्री.छगन भरु्बे (येिला), श्री.जर्िेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िेिा), श्री.रार्ेश टोपे 
(घनसािांगी), श्री.र्यदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्री.हनमुांि डोेस (माेशशरस), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्त्िर र्ाधि (गहुागर), श्री.राणार्गर्ीिशसांह पाटील 
(उस्त्मानाबाद), श्री.शामराि ऊफि  बाेासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.राहुल 
र्गिाप (श्रीगोंदा), श्रीमिी समुन पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाे), 
श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.मिरांद र्ाधि-पाटील (िाई), 
श्री.विर्य भाांबेे (जर्ांिरू), श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांििर (िरै्ापरू), 
श्री.सांग्राम र्गिाप (अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश लाड (िर्िि), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.सांर्य िदम (दापोली), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.पांिर् 
भरु्बे (नाांदगाि), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.मधुसदून 
िें दे्र (गांगाखेड), श्री.नरहरी झझरिाे (ददांडोरी), श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड), श्री.िालीदास िो ाेंबिर (िडाेा), श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांडी पिूि), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप), अॅड.िारीस पठाण (भायखेा), श्री.किसन िथोरे 
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(मरुबाड), श्री.मनोहर भोईर (उरण), डॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गुींज (ता.वाडा, जज.पालघर) येथील आहिवासी आश्रमर्ाळेतील कु.प्रममला 
र्ाींताराम पागी या इ. ८ वी मिील १४ वषीय मलुीचा कुपोषणामळेु हिनाींक १ 
सप् े्ंबर, २०१८ रोजी मतृ्य ूझाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कु.प्रममलाचा मतृ्य ू हा भकूबळी असनू पौजष्क अन्न न 
ममळाल्याने रक्तातील हहमोग्लोत्रबनचे प्रमाण कमी होऊन नतचा मतृ्यू 
झाल्याने याप्रकरणी चौकर्ी करण्याची मागणी श्रमजीवी सींघ्नेचे सींस्थापक 
आणण माजी वविानसभा सिस्य वववेक पींडडत याींनी म.मखु्यमींत्री, 
मा.आहिवासी ववकास मींत्री तसेच जजल्हाधिकारी, पालघर आिीींकड ेकेली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या मतृ ववद्याथीनीच्या पो्ात गाठ असल्याच ेर्वववच्छेिन 
अहवालात आढळून आले असनू आश्रमर्ाळाींमध्ये ननयममत तपासणी होत े
असे साींधगतले जात ेतथावप गेल्या सहा महहन्याींपासनू ही ववद्याथीनी आजारी 
असल्याचे आढळून आले असनू या वदै्यफकय तपासणीबाबत सार्ींकता 
असल्याबाबतची तक्रार सींबधिताींकड े करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार र्ासनाने आश्रमर्ाळा प्रर्ासनावर कारवाई 
करण्याबाबत तसेच मलुीच्या कु्ूींत्रबयाींना आधथशक मित िेण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१), (२), (३) व (४) एकाजत्मक आहिवासी ववकास 
प्रकल्प, जव्हार अींतगशत र्ासकीय आश्रमर्ाळा, गुींज-बिुावली, ता.वाडा, 
जज.पालघर येथे इ.८ वी मध्ये मर्क्षण घेणारी ववद्याथींनी कुमारी प्रममला 
र्ाींताराम पागी, हहला हि.१/९/२०१८ रोजी सकाळी अस्वस्थ वा्त असल्याने 
ग्रामीण रूग्णालय वाडा याींचे सींिभाशने जजल्हा रूग्णालय, ठाणे येथ े
उपचारासाठी िाखल करण्यात आले होत.े तथे ेसिर मलुीींचा उपचारािरम्यान 
मतृ्य ूझाला. 
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   सिर ववद्याथींनी ही म.ुपो. नाींिीठणे, ता.मभवींडी, जज.ठाणे येथील रहहवार्ी 
असनू नतने हि.२६/६/२०१८ रोजी म्हणेज मतृ्यचु्या घ्नेपवूी समुारे िोन 
महहन्यापवूीच र्ासकीय आश्रमर्ाळा गुींज येथे इ. ८ वी मध्ये प्रवेर् घेतला 
होता. तसेच मलुगी आश्रमर्ाळेत िाखल झाल्यानींतर िसुऱ्या हिवर्ी 
हि.२७/६/२०१८ रोजी आरबीएसके ह्मने आश्रमर्ाळेतील ववद्यार्थयांची आरोग्य 
तपासणी केली होती. सिर तपासणी िरम्यान सिर ववद्याथींनीस कोणताही 
आजार आढळला नाही. तसेच सिर ववद्याथींनीस अस्वस्थ वा्त असल्याने 
तात्काळ वदै्यकीय उपचारासाठी िाखल केल्याच े हिसनू येत असनू 
कमशचाऱ्याींकडून हलगजीपणा झाल्याचे हिसनू येत नाही. 
   सिर मतृ्युींच्या अनषुींगाने जजल्हाधिकारी, पालघर याींच्या अध्यक्षतखेालील 
स्थापन सममतीने चौकर्ी केली असनु उपचार पत्रत्रकेतील नोंिीनसुार सिर 
मलुीचा मतृ्य ु तीव्र रक्तक्षय व हा श् रे्फल्यअुर मळेु झाल्याचे व मेंिजु्वर 
असल्याच ेआढळून येत आहे असे नमिु असनु र्वववच्छेिन अहवाल अद्याप 
प्रलींत्रबत आहे. 
   नमिु आश्रमर्ाळेमध्ये ववद्यार्थयांना ननयमानसुार सकस आहार आवश्यक 
त्या प्रमाणात िेण्यात येतो. तसेच ववद्यार्थयांच्या आहार व आरोग्याकड ेलक्ष 
िेण्याबाबत मामसक बठैकाींमध्ये वेळोवेळी मखु्याध्यापकाींना सचुना िेण्यात 
आल्या आहेत. त्यामळेु सिर ववद्याथींनीचा मतृ्य ू कुपोषणामळेु झाल्याच े
ननिर्शनास येत नाही. 
   मतृ ववद्याथींनीच्या पालकाींना र्ासनाच्या प्रचमलत िोरणाींप्रमाणे रुपये 
२,००,०००/- (रु.िोन लक्ष र्फक्त) इतके सानगु्रह अनिुान अिा करण्यात आले 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

धचांचगड (िा.देिरी, जर्.गोंददया) येथील आददिासी मुला-मुलीांच्या 
शासिीय िसिीगहृ इमारिीच्या बाांधिामाबाबि 

  

(१९) *  १३०४२०   श्री.सांर्य परुाम (आमगाि) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



32 

(१) धच ींचगड (ता.िेवरी, जज.गोंहिया) येथील आहिवासी मलुा-मलुीींचे र्ासकीय 
वसतीगहृ इमारतीच्या बाींिकामासाठी अींिाजपत्रक आहिवासी ववभागाकड े
प्रर्ासकीय मान्यतसेाठी सािर करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यावर ननणशय घेऊन मींजूरी व्हावी यासाठी आमगाींव येथील 
लोकप्रनतननिीींनी मा.आहिवासी ववकास मींत्री याींच्याकड े हिनाींक १४ माचश, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननवेिन हिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानसुार 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) होय. 
(२)  होय. 
(३) व (४) धचचगड ता.िेवरी, जजल्हा गोंहिया येथ े आहिवासी मलुा-मलुीींच े
र्ासकीय वसनतगहृ इमारत बाींिकामाच्या अींिाजपत्रकास प्रर्ासकीय मान्यता 
िेण्याच्या अनषुींगाने सिर अींिाजपत्रके ताींत्रत्रक तपासणीसाठी मखु्य अमभयींता, 
बाींिकाम व्यवस्थापन कक्ष आहिवासी ववकास ववभाग याींच्याकड ेपाठववण्यात 
आले होत.े मखु्य अमभयींता, बाींिकाम व्यवस्थापन कक्ष आहिवासी ववकास 
ववभाग याींच्याकडून सिर अींिाजपत्रकाींची ताींत्रत्रक तपासणी करण्यात आली 
असनू सिर अींिाजपत्रकास प्रर्ासकीय मान्यता िेण्याची कायशवाही र्ासन 
स्तरावर सरुु आहे. 

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

राज्याि विरे्च्या शसांगल फेर् मीटसिची िमिरिा असल्याबाबि 
  

(२०) *  १२६६६१   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अिलु भािखेिर 
(िाांददिली पिूि), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमि साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल), श्री.अमल महाडीि (िोल्हापरू 
दक्षक्षण), डॉ.सांिोष टारफे (िेमनरुी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), 
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श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्रीमिी 
तनमिला गाविि (इगिपरूी), श्री.हषििधिन सपिाे (बलुढाणा), श्री.डी.पी.सािांि 
(नाांदेड उत्िर), श्री.िुणाल पाटील (धुेे ग्रामीण), श्री.बाेासाहेब थोराि 
(सांगमनेर), प्रा.विरेंद्र र्गिाप (धामणगाि रेल्ि)े, श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.अमर िाेे (आिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.भारि भालिे 
(पांढरपरू), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.डी.एस.अदहरे (सािी), श्री.नसीम 
खान (चाांददिली), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), अॅड.यशोमिी ठािूर 
(तििसा), श्री.विर्य िाेे (शशिार्ीनगर), श्री.विश्िजर्ि िदम (पलसू 
िडगेाि) :   सन्माननीय ऊर्ाि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात समुारे ३ लाख ९१ हजाराींहून अधिक ग्राहकाींनी पसेै भरुनिेखील 
त्याींना वीज मम्सश उपलब्ि करुन हिले जात नसल्याची बाब माहे ऑगस््, 
२०१८ च्या समुारास ननिर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोल्हापरू जजल््यामध्ये ‘चोवीस तासात नवीन वीज जोडणी, 
नािरुुस्त मी्र महहनाभरात बिला’ ही महाववतरण कीं पनीने जाहीर केलेली 
योजना प्रत्यक्षात अींमलात येत नसनू जजल््यातील सवशच उपववभागीय 
कायाशलयात मी्रचा तु् वडा ननमाशण झाल्याने नागररकाींची प्रचींड गरैसोय होत 
असल्याची बाब ननिर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अमरावती जजल्हयात िेखील महाववतरणकड े वीज मी्रचा 
तु् वडा असल्याच े माहे ऑगस््, २०१८ िरम्यान आढळून आले असनू 
जजल्हयात घरगतुी व व्यावसानयक असे एकूण १० हजार १९६ ग्राहक पसै े
भरुनिेखील त्याींना वीज मी्सश उपलब्ि करुन हिले जात नाहीत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, र्ासनाने याबाबत चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, त्यानसुार वीज ग्राहकाींना मी्सश त्वररत उपलब्ि करुन 
िेण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुेे   (१) हे खरे आहे. तथावप, सौभाग्य योजनेमध्ये 
ववहहत कालाविीत नवीन वीज जोडण्याींचे उहद्दष् पणूश करण्याकररता, उपलब्ि 
मी्र साठयामिून सौभाग्य लाभाथींना वीज जोडण्या िेण्यात आल्या आहेत. 
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हिनाींक ११.१०.२०१७ त े हिनाींक ११.११.२०१८ पयतं सौभाग्य योजनेअींतगशत 
८,३३,८८९ इतक्या वीज जोडण्या िेण्यात आल्या आहेत. 
(२) कोल्हापरू जजल््यामध्ये केवळ सव्हीस वायरद्वारे वीज जोडणी िेणे र्क्य 
असलेल्या हठकाणी २४ तासाींत वीज जोडणी, नािरुुस्त मी्र महहनाभरात 
बिलणे याकररता कोल्हापरू, गडहहींग्लज, इचलकरींजी व जयमसींगपरू या 
र्हराींची ननवड केली आहे व त्यानसुार त्याींना मी्सश उपलब्ि करुन हिली 
जात आहेत.  
(३) व (४) जानेवारी, २०१८ त ेऑगस््, २०१८ िरम्यान महाववतरणतरे्फ सींपणूश 
राज्यात १३.०६ लक्ष मी्सश उपलब्ि करुन िेण्यात आल ेआहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यािील मराठा समार्ास शासिीय नोिरी आझण  
शशक्षणामध्ये आरक्षण देण्याबाबि 

  

(२१) *  १२६४७२   श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम 
शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांिोष टारफे (िेमनरुी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), श्रीमिी तनमिला गाविि 
(इगिपरूी), श्री.िालीदास िो ाेंबिर (िडाेा), श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी), 
श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू), श्री.सतुनल शशांदे (िरेी), श्री.िुणाल पाटील (धुेे 
ग्रामीण), श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर 
िाेे (आिी), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), प्रा.िषाि गायििाड (धारािी), 
श्री.हषििधिन सपिाे (बलुढाणा), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.किसन 
िथोरे (मरुबाड), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.उल्हास पाटील (शशरोे), 
श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.ििुाराम िाि े (अणुशक्िी नगर), 
श्रीमिी माधुरी शमसाे (पिििी), श्रीमिी सांगीिा ठोंबरे (िेर्), श्री.सांदीपानराि 
भमुरे (पठैण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्रीमिी मांदा म्हात्र े(बेलापरू), श्री.अतनल 
बाबर (खानापरू), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्रीमिी अशमिा चव्हाण 
(भोिर), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.सरेुश हाेिणिर (इचलिरांर्ी), 
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श्री.सदानांद चव्हाण (धचपेूण), श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोड), श्रीमिी 
सीमािाई दहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मराठा समाजास र्ासकीय नोकरी आणण मर्क्षणामध्ये १६ 
्क्के आरक्षण िेणे सींिभाशत हिनाींक २१ नोव्हेंबर पयतं राज्य र्ासनाने ननणशय 
न घेतल्यास राज्यव्यापी आींिोलन करण्याचा इर्ारा मराठा क्राींती मोचाश राज्य 
समन्वय सममतीने राज्य र्ासनास हिनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास हिला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मराठा आरक्षणासींिभाशत मागास वगश आयोगाने राज्य भरातील 
समुारे ४५ हजार मराठा कु्ूींबाचे सवेक्षण केले असनू आयोग हि.१५ नोव्हेंबर, 
२०१८ पयतं अींनतम अहवाल सािर करेल अर्ी माहहती राज्य र्ासनाने 
मा=उच्च न्यायालयात हिली असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यासमुारास ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३)   असल्यास, या मागणीसाठी हिनाींक २४ व २५ जुल,ै २०१८ या हिवर्ी 
मराठा समाजाच्या मागण्याींसाठी ’’महाराषर बींि’’ आयोजजत करण्यात आला 
होता व सिर ’’महाराषर बींि’’ मध्ये र्ासनाच्या व खाजगी गाड्याींची 
आींिोलकाींनी  मोडतोड केली असनू त्यात फकती आधथशक नकुसान झाले आहे, 
(४) असल्यास, बींिच्या आयोजकाींकडून फकती नकुसान भरपाई वसलू केली 
आहे व खासगी गाड्याींच्या मालकाींना नकुसान भरपाई िेण्यात आली आहे 
काय, 
(५) तसेच या बींिच्या पाश्वशभमूीवर नामर्क जजल्हयातील कायगाव ्ोका येथ े
गोिापात्रात आींिोलन सरुु असताना श्री.काकासाहेब मर् ींिे (वय, २८ वष)े याींनी 
गोिापात्रात उडी घेऊन आत्महत्या केली असल्याची बाब हिनाींक २३ जुल,ै 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननिर्शनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
ननिर्शनास आल,े त्यानसुार आरक्षणाकररता होत असलेल्या आत्महत्या 
रोखण्याकररता तसेच आरक्षणाच्या होणाऱ्या मागणीबाबत र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
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श्री. रार्िुमार बडोले   (१) होय. 
(२) होय. 
     मराठा आरक्षणासींिभाशत राज्य मागासवगश आयोगाने राज्यभरातील 
समुारे ४३६२९ मराठा कु्ूींबाचे सवेक्षण केले आहे. 
(३) मराठा आरक्षण आींिोलनािरम्यान राज्यात र्ासकीय व खाजगी गाड्याींची 
आींिोलकाींनी मोडतोड केली असनू त्यात समुारे रु.७९,४६,६६,५४२/- इतके 
आधथशक नकुसान झालेले आहे. 
(४) मराठा आींिोलनािरम्यान िाखल झालेले गनु्हे मागे घेण्याबाबत र्ासन 
ननणशय हि.२६/१०/२०१८ नसुार कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(५) औरींगाबाि ग्रामीण जजल््यातील कायगाव को्ा येथे गोिापात्रात आींिोलन 
सरुु असताींना श्री.काकासाहेब मर् ींिे याींनी आत्महत्या केली आहे, हे खरे आहे. 
(६) मराठा आरक्षणववषयक प्रकरण सद्यजस्थतीत न्यायप्रववष् आहे.  मराठा 
आरक्षणासींिभाशत राज्य मागासवगश आयोगाकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर 
त्याबाबत यथोधचत कायशवाही करण्यात  येईल. प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अिोला (जर्.अिोला) येथील अनुसुधचि र्ािी ि निबौध्द घटिाांच्या 
वििास योर्नेंिगिि मागासिगीय िस्त्त्याांच्या वििासािरीिा  

तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 
  

(२२) *  १२९७३२   श्री.गोिधिन शमाि (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला (जज.अकोला) येथील अनसुधुचत जाती व नवबौध्ि घ्काींच्या 
ववकासयोजनेंतगशत मागासवगीय वस्त्याींचा सन २०१८-१९ त े २०२२-२३ या 
पाच वषांचा बहृत आराखडा तयार करुन ग् ववकास अधिकारी याींनी 
मान्यतसेाठी पाठववला नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिर्शनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ननिी गत चार वषाशपासनू प्रलींत्रबत व अखधचशत 
राहहल्याने ग् ववकास अधिकारी याींचेवर र्फौजिारी कारवाई करण्याची मागणी 
स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी जजल्हाधिकारी याींना केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने सींबींधिताींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच 
मागासवगीय वस्त्याींच्या ववकासाकरीता ननिी उपलब्ि करुन िेण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले   (१) व (२) हे खरे नाही, 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
बोडाि (जर्.चांद्रपूर) येथील शासिीय आश्रमशाेेिील प्रिल्प िायािलयाि 

र्ीिनोपयोगी सादहत्याच ेिाटप न िेल्याबाबि 
  

(२३) *  १२९६४३   डॉ.सांिोष टारफे (िेमनरुी), श्री.िभैि वपचड (अिोले) :  
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपरू जजल्हयातील बोडाश येथील र्ासकीय आश्रमर्ाळेतील प्रकल्प 
कायाशलयाच्या गोडाऊनमिील गरजू ववद्याथी, महहला, र्तेकरी याींच्याकररता 
असलेल्या जीवनोपयोगी साहहत्याचे वा्प सन २०१२ पासनू केले गेले नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त वा्प न केलेल्या अधिकाऱ् याींची आयकु्ताींमार्फश त चौकर्ी 
करुन त्याींचेवर कारवाई करण्याबाबत लोकप्रनतननिी याींनी हिनाींक १९ सप् े्ंबर, 
२०१८ रोजी मा.आहिवासी ववकास मींत्री याींचकेड ेननवेिन हिले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधित जबाबिार अधिक-याींची आहिवासी आयकु्ताींमार्फश त 
चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीनसुार याप्रकरणी िोषी असणाऱ् या 
अधिकाऱ् याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली तसेच लाभार्थयांना साहहत्याचे 
वा्प योग्यरीतीने करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) होय, खरे आहे. 
(२) व (३) प्रस्ततु प्रकरणी प्रकल्प अधिकारी, एकाजत्मक आहिवासी ववकास 
प्रकल्प, चींद्रपरू याींनी आढावा घेतला असनू लाभार्थयांचे अजश अप्राप्त असणे, 
अपणुश कागिपत्र,े लाभार्थयांनी त्याींचा हहस्सा न भरणे, लाभार्थयांनी वस्तूींची 
उचल न करणे, योजनाींच्या काही अ्ी र्तींमळेु लाभाथी अपात्र ठरणे व काही 
योजना थे् लाभ हस्ताींतरण (DBT) पद्धतीने राबववण्याचा ननणशय झाल्याने 
साहहत्य ववना वा्प राहहल्याचे हिसनू येत.े  
     साहहत्य ववना वा्प राहण्याच्या वरील कारणाींचा व याखेरीज अन्य 
हठकाणी साहहत्य ववना वा्प राहण्याच्या कारणाींचा आढावा घेवनू सिर 
साहहत्याचा योग्य ववननयोग व्हावा यासाठी सवकंष सचुना सींबींधित यींत्रणाींना 
र्ासनस्तरावरुन िेण्यात येत आहेत.     
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यािील ५२८ आश्रमशाेाांमध्ये मुलाांना सिस आहार योर्नेंिगिि 
टेरापॅकिां ग दधू पुरविण्याच्या योर्नेबाबि 

  

(२४) *  १२६४२९   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी) :  
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ५२८ आश्रमर्ाळाींमध्ये मलुाींना सकस आहार िेण्याच्या 
योजनेतींगशत िररोज महानींिाचे ४५ हजार मल्र ्ेरापॅफकीं ग ििू परुववण्याच्या 
योजनेला राज्य र्ासनाने मींजुरी िेऊनही अद्याप ििू खरेिीबाबत आहिवासी 
ववकास ववभागाने अींनतम ननणशय घेतला नसल्याने आश्रमर्ाळेतील मलुाींना 
ििू परुवठा होऊ र्कला नसल्याचे हिनाींक ४ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी ननिर्शनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यभर ििू ववतरकाींची ननयकु्ती केली असतानाही ननणशय 
घेण्यास आहिवासी ववकास ववभागास लागत असलले्या ववलींबाची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत त्वररत ननणशय घेण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 



39 

श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) हे खरे नाही. 
     आश्रमर्ाळाींना ्ेरापॅक व्िारे ििुपरुवठा करण्याबाबत महानींिच्या 
कुठल्याही योजनेला र्ासनाने मींजुरी हिलेली नाही. सध्यजस्थतीत आहिवासी 
ववकास ववभागाींतगशत येत असलेल्या र्ासकीय आश्रमर्ाळेतील ववियार्थयांना 
िररोज २५० मम.ली. ििु परुवठा करणेसाठी प्रकल्प कायाशलय स्तरावरुन ििु 
परुवठयासाठी ई-ननवविा प्रफक्रया राबवनु ववववि परुवठािाराकडून ििु परुवठा 
सरुु आहे. 
(२)  व (३) राज्यातील सवश आश्रमर्ाळाींना एकाच परुवठािाराकडून समान 
गणुवत्तचे े ्ेरापॅकव्िारे ििुपरुवठा करण्यासाठी सन २०१९-२० या र्कै्षणणक 
वषाशसाठी आयकु्त, आहिवासी ववकास, नामर्क याींच्या स्तरावरून ई-ननवविा 
प्रमसध्ि करण्यात आली असनू त्यानसूार कायशवाही करण्यात येत आहे. 

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

सािरखेड िेर्न (िा.शसांदखेडरार्ा, जर्.बुलढाणा) येथील शिेिऱयाने 
िर्िमाफी यादीि नाि नसल्याने िेलेली आत्महत्या 

(२५) *  १२६८८१   श्री.िुणाल पाटील (धुेे ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (शशडी), श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाि 
गायििाड (धारािी), श्रीमिी तनमिला गाविि (इगिपरूी), अॅड.यशोमिी ठािूर 
(तििसा), डॉ.सांिोष टारफे (िेमनरुी), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :  
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सावरखेड तजेन (ता.मस ींिखेडराजा, जज.बलुढाणा) येथील श्री.गजानन अजुशन 
जायभाये (वय ३९) या र्तेकऱ्याने कजशमार्फी यािीत नाव नसल्याने तसेच 
पनु्हा पीक कजश ममळाले नसल्याने आधथशक सींक्ामळेु सरण रचून ववष 
वपऊन आत्महत्या केली असल्याचे हिनाींक २९ जुल,ै २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३)  असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने श्री.जायभाये याींच्या कु्ुींबाला आधथशक 
लाभ ममळण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देशमखु   (१) श्री.गजानन अजुशन जायभाये हे बँक ऑर्फ महाराषर, 
र्ाखा मस ींिखेड राजा या बँकेचे खातिेार/कजशिार सभासि असनू सिर र्ाखेत 
त्याींची िोन कजश खाती आहेत. श्री.जायभाये याींना हि.१७/९/२०१५ रोजी वा्प 
झालेल्या खात े क्र.६०२४९४०५२९२ या कजशखात्याला हि.११/६/२०१८ 
रोजी रु.३१,५०२.८३ इतकी कजशमार्फी िेण्यात आलेली आहे. तथापी,  िसुरे 
कजशखात े क्र.६०२५१२३५७४५ असनु सिर कजाशच े वा्प हि.१७/६/२०१६ रोजी 
झालेले असल्याने त े हि.१ एवप्रल २००१ त े ३१ माचश २०१६ या कजशमार्फी 
योजनेच्या ननकषामध्ये बसत नसल्याने लाभास अपात्र आहे व त्या कजाशची 
थकीत रक्कम रु.४२,८२६/- बाकी आहे. त्यामळेु श्री. जायभाये याींनी कजशमार्फी 
यािीत नाव नसल्यामळेु आत्महत्या केली हे खरे नाही. 
(२) व (३) सिरहू प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली असनू चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने हि.७.०८.२०१८ रोजीच्या र्तेकरी आत्महत्या जजल्हास्तरीय 
सममतीच्या बठैकीत श्री.जायभाये याींच्या कु्ूींबाला र्ासन मितीसाठी पात्र 
ठरववण्यात आले आहे. त्यानसुार आत्महत्याग्रस्त र्तेकरी याींच ेवारस पत्नी 
श्रीमती यर्ोिा गजानन जायभाये याींना हि.२७.०८.२०१८ रोजी तहमसल 
कायाशलय, मस ींिखेड राजा याींचेमार्फश त रु.१ लाख ववतररत करण्यात आलेले 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्यािील अनेि जर्ल्हयाि नाफेडने खरेदी िेलेल्या िूर ि हरभऱ याच्या 

चिुाऱ याची रक्िम शासनािड ेथकिि असल्याबाबि 
  

(२६) *  १२७१२५   श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.हषििधिन 
सपिाे (बलुढाणा), डॉ.सांर्य रायमलुिर (मेहिर), श्री.त्र्यांबिराि शभस े
(लािरू ग्रामीण), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.बसिरार् पाटील (औसा), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), 
श्री.पथृ् िीरार् चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), 
श्री.अजर्ि पिार (बारामिी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शखे 
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(मालाड पजश्चम), श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.बाेासाहेब थोराि 
(सांगमनेर), प्रा.विरेंद्र र्गिाप (धामणगाि रेल्ि)े, डॉ.शशशिाांि खेडिेर 
(शस ांदखेड रार्ा), श्री.ओमप्रिाश ऊफि  बच्च ू िडू (अचलपरू), श्री.विनायिराि 
र्ाधि-पाटील (अहमदपरू), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमेनेर), श्री.मोहन फड 
(पाथरी), श्रीमिी अशमिा चव्हाण (भोिर), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), 
श्री.रार्ु िोडसाम (अणी), श्री.सभुाष साबणे (देगलरू), श्री.सतुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.अमर िाेे (आिी), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), डॉ.सांिोष 
टारफे (िेमनरुी), श्री.अशमि झनि (ररसोड) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ासनाने नारे्फडमार्फश त मेहकर तालकु्यातील (जज.बलुढाणा) र्तेकऱ् याींची 
हरभरा व तरू खरेिी केली मात्र गेल्या अनेक महहन्याींपासनू पसेै न 
ममळाल्याने अनेक र्तेकरी अडचणीत आले असनू हिनाींक ६ ऑगस््, २०१८ 
रोजी मेहकर येथील खरेिी-ववक्री सींघ कायाशलयावर या र्तेकऱ् याींनी आींिोलन 
केल,े हे खरे आहे काय, 

(२)  तसेच सन २०१७-१८ मध्ये नारे्फड अींतगशत ित्तापरू (ता.िामणगाव रेल्वे, 
जज.अमरावती) खरेिी ववक्री सहकारी सींस्थेने तरू व हरभरा याींची खरेिी केली 
असनू तरू उत्पािक ३८५ र्तेकऱ् याींना व हरभरा उत्पािक ६६९ र्तेकऱ् याींना 
अद्यापपयतं रक्कम ममळाली नसल्याच े माहे जुल,ै २०१८ च्या समुारास 
ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच लातरू जजल््यातील र्तेकऱ् याींनी फकमान आिारभतू फकमत 
योजनेतींगशत हींगाम २०१७-१८ मध्ये NeML पो श्लवर नोंिणी केलेल्या परींत ु
गोिाम उपलब्ि नाहीत ्या कारणाखाली नारे्फडने खरेिी बींि केल्यामळेु 
मर्ल्लक राहहलेल्या तरू व हरभरा उत्पाहित र्तेकऱ्याींच्या मालाला प्रती 
जक्वी्ं ल १००० रुपये अनिुान िेण्याचा ननणशय र्ासनाने हिनाींक १९ जून २०१८ 
रोजी घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मात्र सिरचे अनिुान अद्यापही वा्प न झाल्यामळेु हे 
प्रलींत्रबत अनिुान ववतरीत करण्याबाबत लातरू ग्रामीण स्थाननक लोकप्रनतननिी 
याींनी मा.जजल्हाधिकारी लातरू याींच्याकड ेमाहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
ननिर्शनास आल,े त्यानसुार राज्यातील तरू व हरभरा उत्पािक र्तेकऱ् याींच्या 
खात्यात प्रलींत्रबत रक्कम तातडीने जमा करण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देशमखु   (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) होय. 
   हींगाम २०१७-१८ मध्ये  राज्यात तरू व हरभरा खरेिीसाठी ज्या 
र्तेकऱ्याींनी ऑनलाईन नोंिणी केलेली आहे.परींत ू त्याींच्याकडून तरू  अथवा 
हरभरा खरेिी केलेला नाही अर्ा र्तेकऱ्याींना रुपये १०००/-प्रनत जक्वी्ं ल या 
प्रमाणे अनिुान िेण्याचा ननणशय घेतला आहे. 
(४) होय. 
   स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी मा.जजल्हाधिकारी लातरू याींच्याकड े माहे 
हिनाींक ०१/१०/२०१८ च्या ननवेिनाद्वारे  मागणी केली आहे 
(५) र्तेकऱ्याींची ऑनलाईन नोंिणी केलेल्या NeMLपो श्लमिील ताींत्रत्रक 
त्रबघाडामळेु खरेिी केलले्या र्तेकऱ्याींच्या मालाच्या नोंिी करणे प्रलींत्रबत 
होत.ेयासाठी कें द्रर्ासनाची मान्यता घेऊन सिर प्रलींत्रबत नोंिी NeML 
पो श्लवर करण्यात आल्यानींतर र्तेकऱ्याींचे चुकारे अिा करण्यात आले आहेत. 
   तसेच तरू उत्पािक र्तेकऱ्याींना रुपये १००० प्रनत जक्वी्ं ल अनिुानाींतगशत 
१२७८६ र्तेकऱ्याींना रुपये १३.८३ को्ी ऑनलाईन पध्ितीने अिा करण्यात 
आले आहेत. 
   त्याचबरोबर हरभरा उत्पािक र्तेकऱ्याींची नमिू माहहतीची उिा. बँक 
खात,े आिारक्रमाींक इ.ची खातरजमा करुन ननिी ववतरीत करण्याच ेकाम सरुु 
आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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शबरी आददिासी वित्ि ि वििास महामांडेामाफि ि राबविण्याि येणाऱया 
अल्प व्यार्दराच्या योर्ना पुिििि सुरु िरण्याबाबि 

(२७) *  १२८६८६   श्री.रार्ाभाऊ (पराग) िार्े (शसन्नर) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनसुधूचत जमातीतील बेरोजगार यवुकाींसाठी र्बरी आहिवासी ववत्त व 
ववकास महामींडळामार्फश त राबववण्यात येणाऱ्या अल्प व्याजिराच्या योजना गत 
४ वषापंासनू बींि असल्याच े हिनाींक २३ जुल,ै २०१८ रोजी वा त्या समुारास 
ननिर्शनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य र्ासनाकडून कें द्र र्ासनाला समुारे ३२ को्ी रुपयाींची 
हमी न हिल्याने सिर योजना बींि करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले, त्यानसुार सिर योजना पवुशवत सरुु करणेबाबत र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१), (२) व (३) र्बरी आहिवासी ववत्त ववकास 
महामींडळाचे लखेे वविानमींडळास सािर करावयाच े प्रलींत्रबत असल्याने 
र्ासनाकडून सिर योजनेसाठी हमी िेण्यात आलेली नाही. त्यामळेु नववन 
योजनाींसाठी कें द्र र्ासनाच्या ववत्तीय सींस्थाींकडून कजश उपलब्ि होत नाही. 
परींत ुसिर लेखे पणूश करून वविीमींडळास लेख ेकरण्याची कायशवाही सरुू असनू 
र्ासन हमी प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रस्ताव सािर करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

डोंबबिली (जर्.ठाणे) येथील महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडे 
येथील झतेनि रबर िां पनीला लागलेल्या आगीबाबि 

  

(२८) *  १२९७५१   श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



44 

(१) डोंत्रबवली (जज.ठाणे) येथील महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळ 
येथील झनेनत रबर कीं पनीमध्ये हिनाींक ८ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास आग लागनू कीं पनीचे कोट्यविी रुपयाींच ेनकुसान झाले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर कीं पनीमध्ये आग लागल्याने कीं पनीमध्ये कामाला 
असलेल्या समुारे ३०० कामगाराींवर बेरोजगारीच ेसींक् उद्् ावले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर झेननत रबर कीं पनीला आग लागण्याप्रकरणाची र्ासनाने 
चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ी अहवालाचे ननषकषश काय आहेत, त्यानषुींगाने सिर 
प्रकरणी कीं पनीच्या कामगाराींबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सभुाष देसाई   (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही 
(३) व (४) होय. 
   सिर कीं पनीच्या कारखान्यातील रबर म्ेरीयल पॅकीींग सेक्र्नचे काम बींि 
झाल्यावर तयार मालाच्या सरुक्षेसाठी गोडाऊनमध्ये ववद्यतु परुवठा सरुु होता 
व सवश ववज हिवे प्रकार्ीत जस्थतीत होत.े तथेे रात्रौ ११.०५ वा. च्या िरम्यान 
समुारे १० वषश जुन्या असलेले ववद्यतु सींचमाींडणीतील ३ वपन प्लग 
जस्वचबोडाशमध्ये र्ॉ्सफकश ् झाल्याने हठणग्या ननमाशण होऊन त्या खाली 
ठेवलेल्या तयार झालेल्या मालाच्या पॅफकीं गवर पडून पॅफकीं गने पे् घेतला व 
आग इतरत्र पसरत गेली. 
   सिर आगीच्या घ्नेसींिभाशत सिर कीं पनीस वीजसींचमाींडणीतील त्रु् ी 
ननरीकरण नवीनीकरण करणेसाठी कारणे िाखवा नो्ीस बजावण्यात आली 
आहे. 
   तसेच सिर कीं पनीतील ५६ कमशचाऱ्याींना कीं पनीच्या इतर ववभागात 
सामावनू घेतले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

-----------------  
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पुणे शहराि महावििरणच्या नव्या िांत्रज्ञानाच्या मीटरने ग्राहिाांना 
आधथिि भार येि असल्याबाबि 

  

(२९) *  १२९९९२   प्रा.(श्रीमिी) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
निीन ि निीिरणीय उर्ाि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु र्हरात महाववतरणकडून वीज िेयकातील मानवी हस्तक्षेप ्ाळावा, 
अचूक िेयकाींच ेवा्प व्हावे आणण महसलुात वाढ व्हावी या हेतनेू ‘आयआर’ 
(इन्रा रेड) आणण ‘आरएर्फ’ (रेडीओ फरक्वेन्सी) मी्र बसवले असल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महाववतरणकडून मी्र बसववल्यानींतर तो नािरुुस्त झाल्यास 
त्याच्या मोबिल्यात नवीन मी्र बसववताना पवूी जास्तीत जास्त सातर् े
रुपये खचश येत होता, आता मात्र ‘आयआर’ (रु.७५०) आणण ‘आरएर्फ’ 
(रु.१५००) याप्रमाणे रुपये ग्राहकाींना भरावे लागत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, नवीन मी्र बसवनूही जुन्या पद्धतीने िेयकाींचे रीडड ींग घेतले 
जात असनू समुारे हजार को्ी रुपयाींचा नाहक खचश झाला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुेे   (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
     महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोग याींनी ठरवनू हिलेल्या वीज िर 
आिेर्ानसुार व महाववतरणच्या हिनाींक ०८.१०.२०१८ च्या पररपत्रकानसुार, 
जळालेला मी्र बिलनू नवीन मी्र बसववण्यासाठी साध्या मी्रसाठी 
रु.६००/- व आरएर्फ मी्रसाठी रु.१५००/- फकीं मत ननिाशररत केली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
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     वीज ग्राहकाींचे अचकू मी्र वाचन करुन ती वीज त्रबले ग्राहकाींना 
ववहीत वेळेत ममळण्याकररता महाववतरणने हिनाींक १ ऑगस््, २०१८ पासनू 
नवीन कें द्रीय वीज त्रबल प्रणाली कायाशजन्वत केली असनू त्या प्रणालीनसुार 
वीज ग्राहकाींच ेमी्र वाचन मोबाईल ॲप मध्ये घेऊन त्याींना वीज त्रबल अिा 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बुलढाणा जर्ल््यािील मागासिगीय विद्याथ्यांच्या िसिीगहृािरीिा 
स्त्ििांत्र इमारि मांरू्र िरुन िसिीगहृािील ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

  

(३०) *  १२८०४६   श्री.हषििधिन सपिाे (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बलुढाणा जजल््यातील १७ मागासवगीय ववद्यार्थयांच्या वसतीगहृाींपकैी १३ 
वसतीगहृातील गहृपालाची पिे ररक्त असल्याने जजल््यातील फकमान १५०० 
ववद्यार्थयांच्या र्कै्षणणक व इतर सोयी-सवुविाींची गरैसोय होत असल्याची बाब 
हिनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननिर्शनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी मींजूर १७ वसतीगहृापकैी १० वसतीगहेृ ही 
भाड्याच्या इमारतीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास उपरोक्त बाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय ननषपन्न झाल,े त्यानषुींगाने मागासवगीय 
वसतीगहृातील ररक्त पिे भरण्याबाबत तसेच वसतीगहृाकरीता स्वतींत्र इमारत 
मींजूर करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले   (१) अींर्त: खरे आहे. 
     सद्य:जस्थतीत बलुढाणा जजल््यातील १७ मागासवगीय ववद्यार्थयांच्या 
वसतीगहृाींपकैी १२ वसतीगहृातील गहृपालाींची पिे ररक्त आहेत. तथापी ररक्त 
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पिाींचा अनतररक्त कायशभार अन्य सक्षम कमशचाऱ्याींकड े सोपववण्यात आला 
असनू सवश वसनतगहृाींच ेननयममत कामकाज सरुळीतपणे सरुू आहे. 
(२) व (३) होय. 
     बलुढाणा जजल््यातील १७ वसतीगहृाींपकैी १० वसतीगहेृ भाड्याच्या 
इमारतीत सरुू असनू या वसनतगहृाींकररता र्ासकीय जमीन / इमारत उपलब्ि 
करून घेण्याबाबतची कायशवाही सरुू आहे. 
(४) ववत्त ववभाग, र्ासन ननणशय हि.२.६.२०१५ अन्वये सरळसेवेव्िारे पिे 
भरण्यास ननबिं घालण्यात आले आहेत. तथापी, अत्यावश्यक बाब म्हणून 
सरळसेवा कोट्यातील ररक्त पिाींच्या ५० ्क्के पिे भरण्यास मान्यता 
िेण्याचा प्रस्ताव सामान्य प्रर्ासन ववभागास सािर करण्यात आला होता. 
तथापी, त्यास मान्यता िेण्यात आली नाही. 
     मलुीींच्या सरुक्षक्षततसेाठी तातडीने गहृपालाची ररक्त पिे बा्यस्त्रोताव्िारे 
भरण्याची बाब ववचारािीन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याि २०० पेक्षा िमी सभासद असलेल्या सहिारी गहृतनमािण 
सांस्त्थाांची तनिडणूि सांस्त्थेच्या सििसाधारण सभेि  

घेण्याच्या तनणियाबाबि 
(३१) *  १२७६७६   श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल), श्री.विर्य िाेे 
(शशिार्ीनगर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात २०० पेक्षा कमी सभासि असलेल्या सहकारी गहृननमाशण सींस्थाींची 
ननवडणूक आयोगाकडून न घेता सींस्थेच्या सवश सािारण सभेत ननवडणकू 
घेण्याच्या मींत्रीमींडळाच्या ननणशयाची अींमलबजावणी सहकार ववभागाकडून होत 
नसल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्शनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्यातील पणेु व अनेक र्हरातील िोनर्पेेक्षा कमी सभासि 
असलेल्या सींस्थाींनी ननवडणकू प्रफक्रया सरुू न केल्याने सींस्थाींचे लेखी परीक्षा 
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अहवाल सहकार उपननबींिक कायाशलयात स्वीकारले जात नसल्याने, सींस्थाींना 
लेखापररक्षण अहवाल सवशसािारण सभेत माींडण्यास अडचणी ननमाशण झाल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर अहवाल सवशसािारण सभेत माींडता न आल्याने सींस्थाींना 
ननवडणूका घेण्यात िेखील अडचणी ननमाशण होत असनू, र्ासनाने याप्रकरणी 
चौकर्ी केली आहे काय, आहे, 
(४) असल्यास, त्यात काय ननिर्शनास आले व त्यानषुींगाने िोनर्पेेक्षा कमी 
सभासि असलेल्या सहकारी गहृननमाशण सींस्थाींची ननवडणूक सवशसािारण 
सभेत घेण्याबाबतच्या ननणशयाची अींमलबजावणी करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु   (१) राज्यात २०० पेक्षा कमी सभासि असलेल्या 
सहकारी गहृननमाशण सींस्थाींच्या ननवडणूका आयोगाकडून न घेता सींस्थेच्या 
सवशसािारण सभेत घेण्याच्या मींत्रीमींडळाच्या ननणशयाच्या अनषुींगाने महाराषर 
सहकारी सींस्था अधिननयम १९६० मध्ये  गहृननमाशण सहकारी सींस्थाींसाठी 
नव्याने प्रकरण समाववष् करणे व  कलम ७३ कब मध्ये सिुारणा करण्याचा 
अध्यािेर् हिनाींक ३०/१०/२०१८ रोजी प्रख्यावपत करण्यात आला आहे. 
(२) नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही.          

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

राज्यािील िृवषपांपाना उच्चदाब िीर् र्ोडणी देण्याची योर्ना 
िां त्राटदाराांनी सहभाग न घेिल्यामुेे प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(३२) *  १२९३४३   श्री.र्यिुमार गोरे (माण), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू 
शहर), श्री.बाेासाहेब थोराि (सांगमनेर), प्रा.विरेंद्र र्गिाप (धामणगाि रेल्ि)े, 
श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.हषििधिन सपिाे (बलुढाणा), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड 
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उत्िर), श्री.िुणाल पाटील (धुे े ग्रामीण), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू 
ग्रामीण), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर 
िाेे (आिी), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यर्ीि पाटील-सरुडिर 
(शाहूिाडी), श्री.अमल महाडीि (िोल्हापरू दक्षक्षण), श्री.रार्ाभाऊ (पराग) िार् े
(शसन्नर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.अशमि झनि 
(ररसोड) :   सन्माननीय ऊर्ाि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कृवषपींपाना उच्चिाब वीज जोडणी िेण्याची समुारे ५ हजार ४८ 
को्ी रुपयाींची योजना कीं त्रा्िाराींनी सहभाग न घेतल्यामळेु प्रलींत्रबत 
असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या समुारास ननिर्शनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेच्या ननवविेत बाजारभावाच्या तलुनेत २० ्क्के 
िर कमी ठेवल्यामळेु कीं त्रा्िाराींनी या ननवविा प्रफक्रयेत सहभाग घेतला नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने यासींिभाशत बाजारभावाच े मलु्याींकन करावे व 
त्यानसुार िरसचूी ठरववण्याबाबत व सिर योजना तातडीने कायाशजन्वत 
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुेे   (१) हे खरे आहे. 
     राज्यात उच्चिाब ववतरण प्रणाली अींतगशत जुल,ै २०१८ मध्ये 
महाववतरणच्या ३७ मींडळ कायाशलयाअींतगशत ८२२ ननवविा प्रकामर्त करण्यात 
आल्या होत्या. त्यापकैी र्फक्त अकोला, अमरावती, यवतमाळ व वामर्म ्या 
४ मींडळ कायाशलयाींतगशत ननवविेस प्रनतसाि ममळाला होता. 
(२) हे खरे नाही. 
     परींत ु स््ील, ॲल्यमुमननयम व कॉपर या िातूींच्या फकमतीत अचानक 
वाढ झाल्याने हा र्फरक पडल्याचे हिसनू येत.े 
(३) माचश, २०१८ नींतर स््ील, ॲल्यमुमननयम व कॉपर या िातचू्या 
फकींमतीमध्ये सािारणत: २० त े२२ ्क्क्याींनी वाढ झाल्याचे ननिर्शनास आले. 
त्यानसुार िर सचूी मिील सींबींधित िातचू्या फकींमतीमध्ये वाढ करण्यात आली 
असनू ही वाढ सािारणत: २० ्क्के इतकी आहे. 
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    त्यानींतर उच्च िाब ववतरण प्रणालीच्या अींर्त: ्नशकी ई-ननवविा 
प्रफक्रयेस कीं त्रा्िाराींचा ममळालेला प्रनतसाि पाहता महाववतरणच्या २९ मींडळ 
कायाशलय अींतगशत ४५५ कायाशिेर् िेण्यात आल ेआहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
नरखेड (जर्.नागपूर) िालुक्यािील शिेिऱयाांच्या नािािर परस्त्पर िर्ि 

िाढून झालेल्या गैरव्यिहाराबाबि 
  

(३३) *  १२९९३१   श्री.धयैिशील पाटील (पेण), श्री.सतुनल राऊि (वििोेी), 
श्री.सभुाष उफि  पांडडिशठे पाटील (अशलबाग) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नरखेड (जज.नागपरू) तालकु्यातील ४३ र्तेकऱ्याींच्या नावाने प्रत्येकी ४५ त े
५६ लाखाींच ेकजश कॉपोरेर्न बँकेतनू परस्पर काढण्यात आले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री.प्रकार् डींगारे याींनी सिर बँकेकड ेकजाशची मागणी केलेली 
नसतानाही त्याींना माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान कॉपोरेर्न 
बँकेकडून ४५ लाख रूपयाींचे कजश सन २०१७ मध्ये घेण्यात आले असनू 
व्याजासह रुपये ५२,१६,०२८/- इतकी रक्कम भरण्यात यावी, अर्ी नो्ीस 
बँकेकडून िेण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर नो्ीस ममळाल्यानींतर गरैव्यवहार झाला असल्याच े
ननिर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर सींपणूश प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबींधित िोषीींवर र्ासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस   (१), (२), (३) व (४) सिर प्रकरणी ११ फर्फयाशिीींच्या 
तक्रारीवरून प्रथमिर्शनी रु.५.२४ को्ी रकमेची र्फसवणूक झाल्याची हिसनू 
आल्याने ७ आरोपीींववरूद्ध हि.२२.१०.२०१८ रोजी पोलीस स््ेर्न, जलालखेडा 
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येथे अप.नीं. ३०४/१८ भािींवव कलम ४२०, ४०९, ४६७, ४६८, ४७१, ३४  अन्वये 
गनु्हा नोंि करण्यात आला असनू सिर गनु्हयाचा तपास आधथशक गनु्हे र्ाखा, 
नागपरू ग्रामीण मार्फश त सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
डहाणू आददिासी प्रिल्पाांिगिि (जर्.पालघर) असलेल्या िसिीगहृामध्ये 

प्रिेश देण्याची प्रकिया ऑनलाईन पध्दिीने सुरु िेल्याने  
विद्याथ्यांची होि असलेली गैरसोय 

  

(३४) *  १२८३३८   श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजर्ि पिार 
(बारामिी), श्री.र्यांि पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.ददलीप िेसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जर्िेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िेिा), श्री.हनमुांि 
डोेस (माेशशरस), श्री.विलास िरे (बोईसर) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डहाणू (जज.पालघर) येथील एकाजत्मक आहिवासी प्रकल्पाींतगशत असलेल्या 
वसतीगहृामध्ये प्रवेर् िेण्याची प्रफक्रया ऑनलाईन पध्ितीने सरुु केल्यामळेु 
त्यात सहभाग नोंिववणे आहिवासी ववद्यार्थयांना कठीण जात असल्याने डहाण ू
प्रकल्पातील ५०० हून अधिक ववद्यार्थयांचे प्रवेर् प्रलींत्रबत असल्याची बाब माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यासमुारास ननिर्शनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, प्रवेर् प्रफक्रयेत अजश भरल्यानींतर प्रवेर्ास पात्र ठरलेल्या 
ववद्यार्थयांची यािी जाहीर करण्यात आली नसल्यामळेु डी.एड, इींजजननअरीींग व 
तत्सम व्यावसानयक मर्क्षणाचे अ्यासक्रम सरुु होऊन हिड महहन्याचा 
कालाविी उल्ूनसधू्िा ववद्याथी वसतीगहृाच्या प्रवेर्ापासनू वींधचत असल्याने 
त्याींना गरैसोयीींना सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वसतीगहृाच्या प्रवेर्ाकररता सु् सू् ीत प्रफक्रया सरुु करुन 
ववद्यार्थयांना वसतीगहृात प्रवेर् िेण्याबाबत र्ासनाने कोणती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) डहाणू प्रकल्पाअींतगशत असलेल्या एकूण १७ 
वसतीगहृाींची प्रवेर् क्षमता १४५० असनू वसतीगहृाींच्या प्रवेर्ासाठी एकूण 
१८८९ ऑनलाईन अजश प्राप्त झाललेे आहेत. त्यापकैी आतापयतं १२९८ 
ववद्यार्थयांना गणुवत्तनेसुार प्रवेर् िेण्यात आलेला आहे. इमारतीच्या उपलब्ि 
क्षमतनेसुार उवशरीत पात्र १५२ ववद्यार्थयांना गणुवत्तनेसुार प्रवेर् िेण्याची 
प्रफक्रया सरुु आहे. 
(२) डहाणू प्रकल्पा अींतगशत १७ वसतीगहृाींमध्ये अ्यासक्रमानसुार प्रवेर्ासाठी 
गणुवत्ता यािी लावण्यात आलेली आहे. 
(३) वसतीगहृ प्रवेर्ासाठीची ऑनलाईन प्रवेर् प्रफकया मागील ४ वषाशपासनू 
रात्रबवण्यात येत आहे. वसतीगहृामध्ये अजश भरण्यासाठी ववद्यार्थयांना 
आवश्यक त ेमागशिर्शन करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यािील मागासिगीय िसतिगहृािील विद्याथ्यांना  
भोर्न पुरिठा िरण्याबाबि 

(३५) *  १२६६०५   श्री.अमल महाडीि (िोल्हापरू दक्षक्षण), श्री.अशमि 
विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांिोष 
टारफे (िेमनरुी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू 
ग्रामीण), श्रीमिी तनमिला गाविि (इगिपरूी), श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू), 
श्री.सतुनल शशांदे (िरेी), श्री.अतनल बाबर (खानापरू), श्री.ििुाराम िाि े
(अणुशक्िी नगर), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यर्ीि पाटील-सरुडिर 
(शाहूिाडी), श्री.प्रिाप सरनाईि (ओिेा माजर्िडा), डॉ.बालार्ी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.सांर्य पोिनीस (िशलना), 
श्री.सधुािर िोहेे (नागपरू दक्षक्षण), श्री.हनमुांि डोेस (माेशशरस), श्री.राहुल 
मोटे (पराांडा), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.गणपि गायििाड 
(िल्याण पिूि), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.उन्मेश पाटील 
(चाेीसगाि), श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :  
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ४३५ मागासवगीय वसनतगहृातील ४५ हजार ववद्यार्थयांना 
भोजन परुववण्याचे कीं त्रा् माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये सींपलेले असताींना िेखील 
सिरील कीं त्रा्िाराने माहे ऑगस््, २०१८ पयतं ववद्यार्थयांना भोजन परुववले 
असनू त्याींना माहे एवप्रल, २०१८ नींतर परुववलेल्या भोजनाची िेयके अिा 
करण्यात येऊ नये अर्ा प्रकारचे आिेर् समाजकल्याण आयकु्तालयाचे 
सहआयकु्त याींनी हिनाींक १३ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्या समुारास काढले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी उक्त आिेर् काढल्याने वसनतगहृातील 
ववद्यार्थयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय ननषपन्न झाले व चौकर्ीच्या अनषुींगाने 
सींबधित कीं त्रा्िाराींने परुववण्यात आलेल्या भोजनाची िेयक अिा करण्याबाबत 
तसेच वसतीगहृातील ववद्यार्थयांना भोजन परुवठा करण्यासाठी कीं त्रा्िार 
नेमण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले   (१) होय. 
     भोजन परुवठािाराची मिुत सींपषु्ात आल्याने आयकु्त, समाजकल्याण, 
पणेु याींनी अर्ा स्वरूपाचे पत्र ननगशममत केले होत.े 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) कीं त्रा्िाराकडून परुववण्यात आलेल्या भोजनाची िेयके अिा करण्याबाबत 
आयकु्त, समाजकल्याण, पणेु याींनी हि. २४.८.२०१८ रोजी सिुारीत पत्र 
ननगशमीत केलेले आहे. 
     तसेच वसतीगहृातील ववद्यार्थयांसाठी भोजनपरुवठा करण्यासींिभाशत 
ननवविा प्रफक्रया पणुश होवनु नवीन परुवठािाराींची ननवड अींतीम ्प्प्यात आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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धचखली (जर्.पुणे) येथील प्रज्ञानबोधधनी इांग्रर्ी माध्यमाच्या शाेेिील 
आददिासी विद्याथ्यांच ेइिर शाेेि समायोर्न िरण्याबाबि 

  

(३६) *  १२७१२०   श्री.अजर्ि पिार (बारामिी), श्री.ददलीप िेसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.र्यांि पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.छगन भरु्बे (येिला), 
श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जर्िेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िेिा), श्री.रार्ेश टोप े
(घनसािांगी), श्री.र्यदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्री.हनमुांि डोेस (माेशशरस), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्त्िर र्ाधि (गहुागर), श्री.राणार्गर्ीिशसांह पाटील 
(उस्त्मानाबाद), श्री.शामराि ऊफि  बाेासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.राहुल 
र्गिाप (श्रीगोंदा), श्रीमिी समुन पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाे), 
श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.मिरांद र्ाधि-पाटील (िाई), 
श्री.विर्य भाांबेे (जर्ांिरू), श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांििर (िरै्ापरू), 
श्री.सांग्राम र्गिाप (अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश लाड (िर्िि), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.सांर्य िदम (दापोली), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.पांिर् 
भरु्बे (नाांदगाि), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.मधुसदून 
िें दे्र (गांगाखेड), श्री.नरहरी झझरिाे (ददांडोरी), श्री.बबनराि शशांदे (माढा), 
श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड) :   
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आहिवासी ववकास ववभागातींगशत चालववण्यात येणाऱ्या पणेु जजल्हयातील 
धचखली येथील प्रज्ञानबोधिनी नामाींफकत इींजग्लर् ममडडयम र्ाळेची मान्यता 
र्ासनाने रद्द केल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान 
ननिर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त र्ाळेत मर्कणाऱ्या आहिवासी ववद्यार्थयांच े िसुऱ्या 
र्ाळेत अद्यापही समायोजन केल ेनसल्याने ववद्यार्थयांच्या पालकाींनी जव्हार 
आहिवासी ववकास प्रकल्प कायाशलयासमोर माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये 
ववद्यार्थयांसमवेत बेमिुत आमरण उपोषण सरुु केले होत,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, यासींिभाशत र्ासनामार्फश त चौकर्ी करण्याींत आली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानसुार सिर ववद्यार्थयांना 
र्कै्षणणक व अन्य सोयीसवुविा परुववण्याबाबत तसेच ६३ मलुाींच ेसमायोजन 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) प्रज्ञान बोधिनी इींजग्लर् ममडीयम स्कूल, धचखली, जज.पणेू येथे सन 
२०१७-१८ मध्ये प्रवेमर्त असलेले ६३ ववद्यार्थयांचे समायोजन हिनाींक 
१४.८.२०१८ रोजीच्या र्ासन पत्रान्वये आत्मा ममलक इींजग्लर् ममडीयम स्कूल, 
अघई, ता.र्हापरू या नामाींफकत र्ाळेमध्ये करण्यात आले आहे. हिनाींक 
१६.८.२०१८ पासनू ६३ ववद्याथी आत्मा ममलक इींजग्लर् ममडीयम स्कूल, 
अघई, ता.र्हापरू या नामाींफकत र्ाळेमध्ये प्रवेमर्त झालेले आहे.  
(५)  प्रश्न उद्् ावत नाही 

----------------- 
  
पाांढरििडा (िा.िेेापूर, जर्.यििमाे) येथील आददिासी प्रिल्पाांिगिि 

येणाऱया िसिीगहृाांमध्ये विद्याथ्यांची होि असलेली गैरसोय 
  

(३७) *  १३२११०   डॉ.अशोि उईिे (राेेगाि) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाींढरकवडा (ता.केळापरू, जज.यवतमाळ) येथील आहिवासी प्रकल्पाींतगशत 
२८ खाजगी अनिुाननत आश्रमर्ाळा, १७ र्ासकीय आश्रमर्ाळा व १९ 
आहिवासी र्ासफकय वसतीगहेृ असनू त्यामध्ये १० मलुाींचे व ९ मलुीींच्या 
वसतीगहृाचा समावेर् असताना अनेक वसतीगहृाींमध्ये ववियार्थयांच्या 
ननवासाची अपरूी व्यवस्था असल्याचे हिनाींक १० ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा 
त्या समुारास ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वसतीगहृाची िारे, णखडक्या व ताविाने तु् लेली असनु, 
स्वच्छतागहृाची िरुवस्था झालेली असणे इत्यािी समस्या आहेत हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानसुार योग्य 
त्या सवुविा िेण्याबाबत, कामाचा िजाश योग्य राखण्याबाबत व प्रर्ासनामिील 
बेजबाबिार अधिका-याींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१), (२) व (३) पाींढरकवडा (ता.केळापरू जज.यवतमाळ) 
येथील आहिवासी प्रकल्पाअींतगशत २८ खाजगी अनिुाननत आश्रमर्ाळा, १७ 
र्ासकीय आश्रमर्ाळा व १९ आहिवासी र्ासकीय वसतीगहेृ कायशरत आहेत. 
   एकाजत्मक आहिवासी ववकास प्रकल्प कायाशलय, पाींढरकवडा अींतगशत एकूण 
१९ वसतीगहेृ कायशरत असनू ४ वसतीगहेृ र्ासकीय इमारतीत आहे. तसेच 
र्ासकीय वसतीगहृाींच्या इमारतीच्या िरुुस्तीचे काम कायशकारी अमभयींता, 
सावशजननक बाींिकाम (आहिवासी) ववभाग, अमरावती याींच्यामार्फश त सरुु आहे. 
   उवशरीत १५ वसतीगहेृ हे भाडयाच्या इमारतीमध्ये कायशरत असनू इमारत 
मालकाींना आवश्यकतनेसुार िरुुस्ती करुन िेण्याबाबत कळववण्यात आले 
आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

दमण बनािटीच्या दारु आझण बबअर बॉटलच ेझािण बदलून  
दारु वििणा-या टोेीला िेलेली अटि 

  

(३८) *  १३२२०८   श्री.अशमि घोडा (पालघर), श्री.डी.एस.अदहरे (सािी) :  
सन्माननीय राज् य उत् पादन शलु् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) िमण बनाव्ीच्या िारु आणण त्रबअर बॉ्लचे झाकण बिलनू ती राज्यात 
ववकणा-या एका ्ोळीला पालघर जजल्हयामध्ये कारवाई करुन ठाणे राज्य 
उत्पािन र्लु्क पथकाने चारो्ी नाक्यावर हिनाींक ९ ऑगस््, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अ्क करण्यात आलेल्या ्ोळीकडून एकूण १५ लाख ३९ 
हजार ४०० रुपयाींचा मदु्देमाल व ३ लाख ३९ हजार ४०० रुपयाींची बनाव् िारु 
हस्तगत करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद्नसुार िोषीवींर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुेे   (१) व (२) होय. ननरीक्षक, राज्य उत्पािन र्लु्क, 
भरारी पथक, पालघर याींनी हि.१२.०८.२०१८ रोजी चारो्ी ्ोलनाका, ता.डहाण,ू 
जज.पालघर या हठकाणी एका ्ेम्पोमिून परराज्यातील बेकायिेर्ीर मद्याची 
वाहतकू होत असल्याचा गनु्हा र.क्र. १६१/१८ नोंिववण्यात आला. यामध्ये 
तीन हठकाणी छापे घालनू रु.१८,१६,९६०/- फकींमतीचा मदु्देमाल जप्त करण्यात 
आला आहे. 
(३) महाराषर िारूबींिी कायिा, १९४९ चे कलम १२, ६५(अ), (ई), ६८ (अ) 
(ब), ८१, ८३, ९० व १०८ नसुार एकूण ५ आरोपीींवर गनु्हा नोंि असनू इतर 
र्फरार आरोपीींना अ्क करण्याची कारवाई सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्याि तनमािण झालेल्या िीर् िपािीमुेे होि असलेले भारतनयमन 

  

(३९) *  १२६४४७   श्री.सतुनल शशांदे (िरेी), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), 
श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू), श्री.मांगेश िुडाेिर (िुलाि), श्री.सत्यर्ीि पाटील-
सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.दहिेंद्र ठािूर (िसई), 
श्री.विलास िरे (बोईसर), श्री.क्षक्षिीर् ठािूर (नालासोपारा), श्री.सभुाष साबणे 
(देगलरू), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.जर्िेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िेिा), 
श्री.ददलीप िेसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.हनमुांि डोेस (माेशशरस), श्री.सरेुश 
लाड (िर्िि), डॉ.देिराि होेी (गडधचरोली), श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाेे (आिी), अॅड.यशोमिी ठािूर 
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(तििसा), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), डॉ.सांिोष टारफे (िेमनरुी), 
श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिेाली), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.सांर्य परुाम (आमगाि) :   सन्माननीय ऊर्ाि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववजचेी मागणी वाढत असतानाच राज्यातील समुारे २१०० 
मेगावॅ्  वीजननममशती सींच कोळर्ाच्या तु् वड्यामळेु बींि पडले असनू कें द्राकडून 
ठरवनू हिलेल्या कोट्यापेक्षा जास्त वीज घेतल्यानींतरही मागणी आणण परुवठा 
यामिील तु्  भरून काढणे र्क्य नसनू नॅर्नल पॉवर एक्स्चेंजवरून काही 
राज्ये त्याींच्या राज्यातील भारननयमन ्ाळण्यासाठी चढ्या भावाने वीज खरेिी 
करत असल्याने राज्यास वीज ममळणे कठीण झाले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्यात सद्य:जस्थतीत ७०० त े८०० मेगावॅ्  ववजचेा तु् वडा 
ननमाशण झालेला असल्याने जी १, २, ३ या ग्ाींत भारननयमन सरुु करण्यात 
आले असल्याने त्याचा ववपररत पररणाम राज्यातील र्तेकरी व 
व्यावसानयकाींवर होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच भारननयमनाचा र्तेकऱ् याींना त्रास होत असताना जळललेे रोहहत्र 
र्तेकऱ्याींना बिलनू िेण्यासाठी ववजत्रबलाची थकबाकी भरण्याची सक्ती 
करणारे आिेर् र्ासनाने माहे जुल,ै २०१८ मध्ये वा त्यासमुारास काढले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्रबल न भरल्यास र्तेकऱ्याींना रोहहत्र स्वखचाशने बसवावे लागत 
असल्याच े ही ननिर्शनास आले असनू र्ासनाने याबाबत चौकर्ी केली आहे 
काय, 
(५) असल्यास, त्यानसुार भारननयमनापासनू राज्यातील जनतलेा हिलासा 
िेण्यासाठी व रोहहत्र िरुुस्ती करताना ववजत्रबलाची थकबाकी भरण्याच्या 
सक्तीचा पनुववशचार करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहेत, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुेे   (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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     मा.वीज ननयामक आयोगाने ठरवनू हिलेल्या मागशिर्शक तत्वानसुार 
वाणणजज्यक व ववतरण हानी ५८% पेक्षा अधिक असलेल्या “ग” ग्ातील 
वाहहन्याींवर गरजेनसुार तात्परुत्या स्वरुपाचे भारननयमन करण्यात आले. परींत ु
कृवष वीज वाहहन्याींवर आयोगाच्या ननिेर्ानसुार हिवसा ०८ तास व रात्री ०८ 
तास चक्राकार पध्ितीने वीज परुवठा करण्यात येत आहे. 
(३) थकबाकी वसलुीबाबत महाववतरण कीं पनीकडून हिनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१८ 
रोजी पररपत्रक ननगशममत करण्यात आले होत.े  
(४) हे खरे नाही. 
     जळालेले रोहहत्र महाववतरण कीं पनीतरे्फ बिलण्यात येत.े 
(५) सिर थकबाकी वसलुीच्या आिेर्ाला ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये तात्परुती 
स्थधगती िेण्यात आलेली आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यािील १० साखर िारखान्याांच्या स्त्थािर ि र्ांगम मालमत्िेिर 
र्प्िीच्या सुरु िेलेल्या िारबाईबाबि 

(४०) *  १२८८०४   श्री.राहुल र्गिाप (श्रीगोंदा), श्री.प्रिापराि पाटील 
धचखलीिर (लोहा), श्री.सांर्य साििारे (भसुािे) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील साखर कारखान्याींनी १५ जून अखेर ऊस उत्पािक र्तेकऱ्याींच े
१५४३ को्ी २० लाख रुपये थकववले असल्याने सतत नोह्सा बजावनूही 
एर्फ.आर.पी.ची रक्कम र्तेकऱ्याींना िेण्यास ्ाळा्ाळ करणाऱ्या १० साखर 
कारखान्याींची स्थावर व जींगम मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई साखर 
आयकु्ताींनी माहे जुल,ै २०१८ मध्ये वा त्यासमुारास सरुु केली आहे हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्याअनषुींगाने ऊस उत्पािक 
र्तेकऱ्याींना एर्फ.आर.पी.ची रक्कम िेण्याबाबत तसेच साखर कारखान्याींवर 
कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्याींत येत 
आहे, 



60 

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु   (१) व (२) होय.   
     हींगाम २०१७-१८ मध्ये हि. १५ जून-२०१८ अखरे िेय FRP पो्ी १०२ 
साखर कारखान्याींकड े रु.१५४३.२० को्ी तर माहे जूल ै २०१८ अखेर ५६ 
कारखान्याींकड े रु.५९३.५८ को्ी रक्कम थकीत होती. थकीत FRP सींिभाशत 
सींबींिीत कारखान्याींची सनुावण्या घेण्यात येवनू त्याींना र्तेकऱ्याींची थकबाकी 
त्वरीत भरणा करणेस सचुीत करण्यात आले होत.े  तद्नींतरही एर्फ.आर.पी. 
थकववणाऱ्या १३ कारखान्याींवर माहे जुल ै २०१८ पयतं RRC कारवाई 
करण्यात आली आहे.      
(३) सन २०१७-१८ हींगामाची एकूण िेय FRP रु.२११७६.१३ को्ी असनू 
र्फक्त रु.१०२.८६ को्ी थकीत असनू थकबाकीचे प्रमाण ०.५ % इतके आहे. 
RRC केलेल्या १३ कारखान्याींपकैी १० कारखान्याींनी आर.आर.सी. ची सींपणुश 
िेयके ऊस परुवठािाराींना अिा केलेली आहेत. उवशररत ३ कारखान्याींकडील 
थकबाकीबाबतची प्रकरणे मा.उच्च न्यायालयात न्यायप्रववषठ आहेत.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िोल्हापूर जर्ल्हयािील चांदगड, आर्रा ि गडदहांग्लर् या िालुक्यािील 

ग्रामीण भागािील विदयुि खाांब ि डीपी सांच बदलण्याबाबि 
  

(४१) *  १२८४८३   श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल) :  सन्माननीय ऊर्ाि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) कोल्हापरू जजल्हयातील चींिगड, आजरा व गडहहींग्लज या तालकु्यातील 
ग्रामीण भागातील ववद्यतु खाींब व डीपी सींच र्फार जुने झाले असनू केव्हाही 
कोसळून अपघात होण्याची र्क्यता ननमाशण झाली असनू या तालकु्यातील 
ववद्यतुीकरणाच्या कामाचा आढावा घेऊन जुने गींजलेले खाींब व डीपी सींच 
बिलण्याची मागणी सींबींधित लोकप्रनतननिीींनी मा.उजाशमींत्री याींचकेड ेहिनाींक ७ 
माचश, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच महाववतरण कीं पनीचा उपववभाग सध्या चींिगड (ता.चींिगड, 
जज.कोल्हापरू) येथे कायशरत आहे परींत ु चींिगड तालकु्याची भौगोमलक 
पररजस्थती पाहता तथेील नागररकाींसाठी हे कायाशलय गरैसोयीचे असल्यामळेु 
या उपववभागाचे ववभाजन करुन नववन उपववभाग मजरे कावे (ता.चींिगड) 
येथे स्थावपत करावा अर्ी मागणी तथेील नागरीकाींनी तसेच सींबींधित 
लोकप्रनतननिीनी मा.उजाश मींत्री याींचेकड ेहिनाींक ८ माचश, २०१८ रोजी पत्राद्वारे 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यानसुार र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
ननिर्शनास आल,े त्यानसुार र्ासनाने चींिगड, आजरा व गडहहींग्लज 
तालकु्यातील ववद्यतु खाींब व डीपी सींच बिलण्याबाबत व मजरे कावे येथे 
नवीन उपववभाग स्थापन करण्याबाबत कोणता ननणशय घेतला व घेण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुेे   (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) कोल्हापरू जजल््यातील चींिगड, आजरा, गडहहींग्लज तालकु्यातील गींजलेले 
५८० ववद्यतु खाींब बिलण्यात आले आहेत. तसेच २ डी.पी. सींच बिलण्यात 
आले आहेत. तसेच १२५ गींजलेल्या ववतरण पेट्या बिलण्यात आल्या आहेत. 
आजरा, गडहहींग्लज, चींिगड तालकु्यातील ववद्यतु वाहहनी व रोहहत्र सींच 
िरुुस्ती व िेखभालीसाठी रु.१२.५ लाख रकमेच्या ननवविेची प्रफक्रया 
प्रगतीपथावर आहे. ्या तालकु्यातील वाहहन्या िरुुस्ती, गींजलेले पोल बिलणे 
इत्यािी िरुुस्तीच्या कामाचा रु.५१.०३ को्ीचा प्रस्ताव क्षेत्रत्रय  स्तरावर तयार 
करण्यात येत आहे. सद्यजस्थतीमध्ये चींिगड उपववभागाअींतगशत ७ र्ाखा 
कायाशलये कायाशजन्वत असनू एकूण ग्राहक सींख्या ५१४९५ आहे. महाववतरण 
कीं पनीच्या मानकातील तरतिुीनसुार उपववभाग ननममशतीसाठी आवश्यक वीज 
ग्राहक सींख्येचा ननकष पणूश होत नाही.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िाडा ि वििमगड (जर्.पालघर) िालुक्याांमध्ये आददिासीांच्या 
वििासासाठी असलेल्या ठक्िरबाप्पा आददिासी िस्त्िी  

सुधारणा योर्नेच्या वििास िामाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(४२) *  १२६९३५   श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाेे (आिी), श्री.अस्त्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.हषििधिन सपिाे (बलुढाणा), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड 
उत्िर), डॉ.सांिोष टारफे (िेमनरुी), श्री.सरदार िाराशस ांह (मलुुांड), अॅड.आशशष 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), 
श्री.शरददादा सोनािणे (र्नु्नर), श्री.सांर्य साििारे (भसुािे), श्री.महेश 
चौघलेु (शभिांडी पजश्चम), श्री.िालीदास िो ाेंबिर (िडाेा), श्री.बसिरार् 
पाटील (औसा), श्री.पास्त्िल धनारे (डहाणू), श्री.विलास िरे (बोईसर), 
श्री.अशमि घोडा (पालघर), श्रीमिी माधुरी शमसाे (पिििी), श्रीमिी मांदा म्हात्र े
(बेलापरू), श्रीमिी सीमािाई दहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जजल््यातील वाडा व ववक्रमगड तालकु्याींमध्ये आहिवासीींच्या 
ववकासासाठी असलेल्या ठक्करबाप्पा आहिवासी वस्ती सिुारणा योजनेतील 
ववकास कामाींमध्ये कोट्याविी रुपयाींचा गरैव्यवहार झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, 
२०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाडा तालकु्यातील ७८ गावाींसाठी सन २०१२ त े २०१५ 
िरम्यान ठक्करबाप्पा आहिवासी वस्ती सिुार योजनेतील १९१ 
ववकासकामाींसाठी १५ को्ी ३ लाख रूपये मींजूर करण्यात आले मात्र सिर 
कामाींत समुारे १२ को्ीींचा गरैव्यवहार झाल्याचे हिनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१८ 
रोजी वा त्या समुारास ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच ववक्रमगड तालकु्यात ठक्कर बाप्पा वस्ती सिुारणा योजनेतनू सन 
२०१२ त े२०१५ या कालाविीत तालकु्यातील ९४ गावाींपकैी ८३ गावाींमध्ये ३०४ 
ववकासकामे मींजूर करण्यात येऊन त्यासाठी ३० को्ी रुपयाींचा ननिी िेण्यात 
आला मात्र यात गरैव्यवहार झाल्याचे सामाजजक कायशकत ेश्री. र्रि पा्ील 
याींनी माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिर्शनास आणले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याप्रकरणी आयआय्ीने केलेल्या चौकर्ी अहवालामध्ये ३०४ 
कामाींपकैी एक काम प्रत्यक्ष सरुु झाले नाही, १०८ कामे प्रत्यक्षात स्थळावर 
ममळाली नाहीत, ५७ कामाींची अींिाजपत्रकेच नाहीत, ९४ कामाींचा िजाश अत्यींत 
ननकृष् िजाशचा असल्याच े अहवालात नमिू करण्यात आल्याच े ननिर्शनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या ३०४ कामाींवर ३० को्ी रुपये खचश झाला असला तरी 
प्रत्यक्षात १३ ्क्केच काम ेझाल्याने २६ को्ी रुपयाींचा गरैव्यवहार झाल्याच े
नमिू करुन प्रकल्प अधिकाऱ्याींनी या अहवालामध्ये एकच काम चार वेळा 
केल्याचे िेखील ननिर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने वाडा व ववक्रमगड तालकु्यासोबतच 
पालघर जजल्हयात या योजनेतींगशत झालले्या कामाींची अधिक चौकर्ी केली 
आहे काय, 
(७) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानसुार सींबधिताींवर 
र्ासनाने कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
     जजल्हाधिकारी तथा सिस्य सधचव, जजल्हा ननयोजन सममती, पालघर 
याींनी त्याींच्या हिनाींक २२/३/२०१६ रोजीच्या आिेर्ान्वये योजनाींचे मलु्यमापन 
करण्यासाठी सींस्थाींची ननवड केली आहे. त्यानसुार ठक्करबाप्पा आहिवासी 
वस्ती सिुारणा ववस्ताररत कायशक्रमाचे सन २०१२-१३ त े सन २०१४-१५ या 
कालाविीचे सामाजजक लेखापररक्षण आयआय्ी, पवई याींच्याकडून करण्यात 
येत आहे. सिर सींस्थसे जव्हार, मोखाडा, ववक्रमगड व वाडा या तालकु्याींतील 
कामे तपासणीसाठी िेण्यात आली होती. त्यापकैी सींस्थेकडून प्रत्यक्षात 
ववक्रमगड मिील ३०३ व वाडा मिील १९१ (एकूण ४९४) कामाींचे सामाजजक 
अींकेक्षण करण्यात आले आहे.                   
     वाडा तालकु्यातील सन २०१२ त े २०१५ िरम्यान ठक्करबाप्पा 
आहिवासी वस्ती सिुार योजनेतील १८९ ववकासकामाींसाठी १४ को्ी ५९ लाख 
रूपये मींजूर करण्यात आले होत.े तर ववक्रमगड तालकु्यात ३०५ 
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ववकासकामाींसाठी ३० को्ी ९६ लाख रूपये मींजूर करण्यात आले होत.े सिर 
कामे कायशकारी अमभयींता, सावशजननक बाींिकाम ववभाग, जव्हार, कायशकारी 
अमभयींता बाींिकाम ववभाग, जजल्हा पररषि, पालघर व कायशकारी अमभयींता, 
ग्रामीण पाणी परुवठा ववभाग, जजल्हा पररषि, पालघर याींच्या मार्फश त करण्यात 
आलेली आहेत. 
(४) व (५) आयआय्ी, पवई याींनी केलेल्या सामाजजक अींकेक्षणात ४९४ 
कामाींपकैी १२३ कामे आढळून आढळून आलेली नाहीत, १११ कामाींची 
अींिाजपत्रके प्राप्त न झाल्याने त्याींची तपासणी करता आलेली नाही. १५१ 
काम ेकमी िजाशची आढळून आलेली आहेत, १ काम सरुु झालेले नाही तर ४ 
कामे िोनिा िाखववण्यात आलेली आहेत.  
(६) नाही. 
(७) याबाबत सींबींधित यींत्रणाींकडून लेखी खुलासा मागववण्यात आला असनू 
सिर यींत्रणा िोषी असल्याचे आढळून आल्यास त्याबाबत कारवाई करण्यात 
येईल. 

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

शशधािाटप धारिाांना स्त्िस्त्ि धान्य दिुानािुन िूरडाे वििरीि 
िरण्याच्या घेिलेल्या तनणियाबाबि 

  

(४३) *  १२६५४६   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विर्य िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाेे (आिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.हषििधिन सपिाे (बलुढाणा), डॉ.सांिोष टारफे (िेमनरुी), 
श्री.हनमुांि डोेस (माेशशरस), श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू), श्री.सतुनल शशांदे 
(िरेी), श्री.सांर्य पोिनीस (िशलना), श्री.जर्िेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िेिा), 
श्री.अजर्ि पिार (बारामिी), श्री.र्यांि पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.ददलीप िेसे-
पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भरु्बे (येिला), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.राणार्गर्ीिशसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.नरहरी झझरिाे (ददांडोरी), श्री.िभैि वपचड 
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(अिोल)े, श्री.सरेुश लाड (िर्िि), श्रीमिी अशमिा चव्हाण (भोिर), 
श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), श्रीमिी 
तनमिला गाविि (इगिपरूी), श्री.सांर्य िदम (दापोली), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.ििुाराम िाि े (अणुशक्िी नगर), 
श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यर्ीि पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.प्रिाप 
सरनाईि (ओिेा माजर्िडा), श्री.सतुनल राऊि (वििोेी), श्री.धैयिशील पाटील 
(पेण), डॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), 
श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.सभुाष उफि  पांडडिशठे पाटील (अशलबाग), 
श्री.रार्ेश टोपे (घनसािांगी) :  सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) गतवषीच्या झालेले अनतररक्त तरू उत्पािन व बाजारभाव कमी असल्याने 
र्ासनाने तरू डाळ खरेिी करुन ती राज्यातील स्वस्त िान्य िकुानातनू 
मर्िावा्प पत्रत्रकािारकाींना ववतररत करण्याचा ननणशय र्ासनाने घेतला होता, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्य र्ासनामार्फश त बाजार हस्तक्षपे योजनेअींतगशत तरूीची 
भरडाई केल्यानींतर डाळीची ववक्री राज्यातील स्वस्त िान्य िकूानातनू अधिक 
व्हावी या उद्देर्ाने प्रनत फकलो ५५ रुपये िराने ववकण्याचा ननणशय हिनाींक ३० 
नोव्हेंबर, २०१७ रोजी घेण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भरडाई पासनू सरुु झालेला गरैव्यवहार आता तरू ववक्रीपयतं 
पोहचला असनू र्ासकीय िकुानातील तरू डाळीच्या वपर्व्या र्फाडून नष् 
करण्यात आल्याने तरुीचा तु् वडा ननमाशण करण्यात आला असनू बाजारातील 
तरू डाळीचा भाव प्रनत फकलो ७० रुपयाींपयतं पोहचला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी ववके्रता आणण परुवठािाराींनी सींगनमताने हा 
गरैव्यवहार केला असनू र्ासकीय तरू डाळीची ररकामी पाफक्े नवी मुींबईत 
सापडल्याचे हिनाींक ११ ऑगस््, २०१८ रोजी ननिर्शनास आले असनू रायगड 
जजल्हा परुवठा ववभागाने घ्नास्थळी काही पाफक्े जप्त करुन पींचनामा 
केला, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने अधिक चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानसुार याप्रकरणी सींबींधिताींवर कारवाई 
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करण्याबाबत व तरू डाळ र्ासकीय रेर्न िकुानाींवर योग्य भावात ववक्री 
होण्याकररता र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु   (१) होय. 
(२) होय 
(३) नाही. 
(४) व (५) जजल्हा परुवठा अधिकारी, रायगड याींनी हिनाींक ११/०८/२०१८ रोजी 
पवूश द्रतुगती महामागाशवरील सव्हीस रोड जोगेश्वरी-ववक्रोळी मल ींक रोड 
मसग्नलजवळ आढळुन आलेल्या तरूडाळीच्या ररकाम्या पाकी्ाींचा घ्नास्थळी 
जाऊन पींचनामा केला असता, घ्नास्थळी ३ ररकामी पाकी्े आढळून आली. 
त्यामध्ये तरूडाळीचा एकही िाणा आढळून आलेला नाही. चौकर्ीमध्ये 
कोणताही गरैव्यवहार आढळून आलेला नाही. तद् नींतर प्रिान कायाशलयाच े
फर्फरत े पथक व ई-पररमींडळ कायाशलयाींतगशत मर्िावा्प कायाशलयातील 
अधिकारी व कमशचाऱ्याींची पथके स्थापन करुन त्या भागातील तपासणी केली 
असता, भाींडुप व ववक्रोळी मर्िावा्प कायाशलयातनू तरूडाळीची अनकु्रमे 
१००%  व ९५% ऑनलाईन ववक्री झालेली आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

शहापूर (जर्.ठाणे) येथे अनुसूधचि र्मािीच्या विद्याथ्यांना हॉटेल 
मॅनेर्मेंटच ेप्रशशक्षण देिाना एिा सांस्त्थेने िेलेला गैरव्यिहार 

  

(४४) *  १३१०१२   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कौर्ल्य ववकास कायशक्रमातींगशत र्हापरू (जज.ठाणे) प्रकल्पात सन २०१६-
१७ मध्ये अनसुधूचत जमातीच्या ७८ बेरोजगार यवुकाींना हॉ्ेल मॅनेजमें्च े
प्रमर्क्षण िेण्याकररता कल्याण (जज.ठाणे) येथील एका सींस्थचेी ननयकु्ती 
करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, आहिवासी ववद्यार्थयांना हॉ्ेल मॅनेजमें्चे प्रमर्क्षण िेण्यासाठी 
आहिवासी ववकास ववभागाने प्रनत ववद्याथी २५ हजार ६२० रुपये प्रमाणे 
समुारे १९ लाख ९८ हजार ३६० रुपये सिर सींस्थेला अिा केल,े हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, केवळ िोनच हिवस प्रमर्क्षण िेऊन नतसऱ्या हिवर्ी तीन 
महहन्याींच्या हजेरीप्ावर लाभार्थयांच्या स्या घेऊन प्रमर्क्षण पणूश झाल्याचे 
िाखववण्यात आल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने अधिक चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानसुार याप्रकरणी िोषी असणाऱ्या 
आहिवासी ववभागातील अधिकाऱ्याींवर तसेच प्रमर्क्षण हिल्याचे बनाव् हजेरी 
प्ावर िाखववणाऱ्या सींस्थवेर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत 
आहे 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) व (२) खरे आहे.  
(३) खरे नाही. 
   र्हापरू,  एकाजत्मक आहिवासी प्रकल्पातील अनसुधूचत जमातीच्या ७५ 
प्रमर्क्षणार्थयांना ्ाकीपठार, ता.र्हापरू, जज.ठाणे येथे हि.१७/०२/२०१७ त े
हि.९/०६/२०१७ या कालाविीत हॉ्ेल मॅनेजमें्चे प्रमर्क्षण व स्वींयपाकाच ेफक् 
िेण्यात आले आहे. त्याबाबत सींबींधित आहिवासी ववकास ननररक्षक याींनी 
पडताळणी केलेली आहे.  
(४) प्रकरणी आहिवासी कृती सममती, महाराषर याींच्या हि. ७/११/२०१७ 
रोजीच्या प्राप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने सहायक लेखाधिकारी, एकाजत्मक 
आहिवासी ववकास प्रकल्प, र्हापरू याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती गहठत 
करुन चौकर्ी करण्यात आलेली आहे. सिर चौकर्ीत काही लाभार्थयांना 
योजनेचे पणूश प्रमर्क्षण ममळाले नसल्याचे  आहिवासी कृती सममती, महाराषर 
या सींस्थेच्या प्रनतननिीींनी नमिू केल्याने सिर लाभार्थयांसाठी पनु्हा प्रमर्क्षण  
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िेण्याच्या सचुना सींबींधित सींस्थेस िेण्यात आल्या. त्यानसुार सींस्थेने 
हि.२४/०८/२०१८ रोजी पनु्हा प्रमर्क्षण आयोजजत केले तथावप कोणीही लाभाथी 
पनु:ह प्रमर्क्षणास उपजस्थत राहीला नाही. त्यामळेु सींस्थेने लाभार्थयांर्ी पनु्हा 
सींपकश  करुन प्रमर्क्षण आयोजजत करण्याच्या सचुना िेण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महातनशमििी िां पनीने गि ८ िषािि िराराप्रमाणे एिही  
िीर् प्रिल्प उभारला नसल्याबाबि 

  

(४५) *  १२९५६३   श्री.िालीदास िो ाेंबिर (िडाेा), श्री.विर्य िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाि गायििाड (धारािी), श्रीमिी तनमिला 
गाविि (इगिपरूी), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), डॉ.सांिोष टारफे 
(िेमनरुी), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.बाेासाहेब 
थोराि (सांगमनेर), प्रा.विरेंद्र र्गिाप (धामणगाि रेल्िे), श्री.डी.पी.सािांि 
(नाांदेड उत्िर), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू 
ग्रामीण) :   सन्माननीय ऊर्ाि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववजेच्या वाढत्या मागणीचा ववचार करुन महाववतरणने सन 
२०१० मध्ये महाननममशतीबरोबर वीज खरेिी करार केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, त्यानसुार महाननममशती कीं पनी समुारे ९ हजार ५७० मेगावॅ् च े
नवीन वीज प्रकल्प उभारणार आहे, परींत ु गेल्या ८ वषाशत महाननममशतीने या 
करारातील एकही वीज प्रकल्प उभारलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रकल्प न उभारण् याची कारणे काय आहेत व भववषयात 
ववजेची वाढणारी मागणी लक्षात घेता र्ासनाने सिर वीज प्रकल्प त्वररत 
उभारण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 



69 

 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुेे   (१) हे खरे आहे. 
     महाववतरण कीं पनीने महाननममशती कीं पनीसोबत हिघश मिुतीचा वीज 
खरेिी करार हिनाींक ०१.०४.२००९ रोजी केला आहे. हि.२४.१२.२०१० रोजी 
 परूकपत्र १ जारी झाले व हि.१७.०४.२०१३ रोजी परूकपत्र २ जारी करण्यात 
आले.  
(२) महाननममशती कीं पनीने गले्या ८ वषाशत १४,८०० मे.व.ॅ पकैी  ५,२३० मे.व.ॅ 
क्षमतचेे ११ प्रकल्प उभारले आहेत व त्याव्िारे वीज ननममशती सरुु आहे.   
(३) व (४) िीघश मिुतीमध्ये वीज खरेिी करारातील इतर ११ प्रकल्प 
वेगवेगळया कारणाींमळेु जसे मलुभतू गरजा अभावी तसेच विैाननक मींजुरी 
अभावी स्थधगत फकीं वा रद्द केले आहेत. तसेच भसुावळ औजषणक ववद्यतु कें द्र 
सींच क्र.६ (६६० मे.व.ॅ) प्रकल्पाच ेआिेर् मे. भेल, नवी हिल्ली याींना हिल े
आहेत. सिर प्रकल्पाव्िारे सन २०२१-२२ मध्ये क्षमता वाढ होणे अपेक्षक्षत 
आहे. 

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

राज्य शासनाच्या विविध प्राधधिरणाांनी महावििरणची  
विरे्च्या देयिाांची रक्िम थिविल्याबाबि 

  

(४६) *  १२७८२४   श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.अजर्ि पिार 
(बारामिी), श्री.ददलीप िेस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.र्यांि पाटील (इस्त्लामपरू), 
श्री.छगन भरु्बे (येिला), श्री.जर्िेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िेिा), श्री.रार्ेश टोपे 
(घनसािांगी), श्री.र्यदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्री.हनमुांि डोेस (माेशशरस), 
श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्त्िर 
र्ाधि (गहुागर), श्री.राणार्गर्ीिशसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.शामराि ऊफि  
बाेासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.राहुल र्गिाप (श्रीगोंदा), श्रीमिी समुन 
पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाे), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू), 
श्री.मिरांद र्ाधि-पाटील (िाई), श्री.विर्य भाांबेे (जर्ांिरू), श्री.भाऊसाहेब 
पाटील - धचिटगाांििर (िरै्ापरू), श्री.सांग्राम र्गिाप (अहमदनगर शहर), 
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श्री.सरेुश लाड (िर्िि), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांर्य िदम (दापोली), 
श्री.पांिर् भरु्बे (नाांदगाि), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
श्री.मधुसदून िें दे्र (गांगाखेड), श्री.नरहरी झझरिाे (ददांडोरी), श्रीमिी सांध् यादेिी 
देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड) :   सन्माननीय ऊर्ाि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य र्ासनाच्या ववववि महानगरपामलकाींसह अनेक प्राधिकरणाींनी 
महाववतरणची ववजेच्या िेयकाींची एक हजार को्ी रुपयाींपेक्षा जास्त रक्कम 
थकववल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्शनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नसुार सिर थकबाकीची 
रक्कम वसलू करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्याींत येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, हिरींगाईची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुेे   (१) हे खरे आहे. 
     माहे ऑगस्् २०१८ अखेर र्ासनाची ववववि कायाशलये तसेच 
महानगरपामलका/नगरपामलका/ग्रामपींचायत अींतगशत सावशजननक पाणीपरुवठा व 
पथहिव्याींच्या वीजेच्या िेयकाची एकूण रु.५६५७ को्ी (व्याज व िींडासहहत) 
इतकी रक्कम थकीत आहे. 
(२) स्थाननक स्तरावर महाववतरणच्या अधिकाऱ्याींमार्फश त वेळोवेळी थकबाकी 
भरण्याबाबत सिर प्राधिकरणाींकड ेपाठपरुावा करण्यात येतो. तसेच वीज त्रबल 
थकीत असलेल्या र्ासनाच्या ववववि प्राधिकरणास वीज कायिा, २००३ कलम 
५६ नसुार वीज परुवठा खींडीत करण्याबाबत नो्ीस िेऊन वीजपरुवठा खींडीत 
करण्याची कारवाई करण्यात येत.े 
(३)  र्ासन ननणशय क्रमाींक वीिेव २०१८/प्र.क्र.१०/ऊजाश-५ हिनाींक १६.०५.२०१८ 
अनसुार र्ासनाच्या पाणीपरुवठा व पथहिवे ग्राहकाींकड े३१ माचश २०१८ अखेर 
असलेल्या मळू थकबाकीपकैी ५०% रक्कम चौिाव्या ववत्त आयोगाच्या 
ननिीतनू सींबींधित ववभागामार्फश त महाववतरण कीं पनीस द्यावयाची असनू 
उवशररत ५०% रक्कम व एवप्रल २०१८ पासनूची चाल ूिेयके सींबींधित र्ासकीय 
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ग्राहकाींनी महाववतरण कीं पनीकड ेभरावयाची आहेत. मळू थकबाकीच्या ५०% 
रक्कमेपकैी रु.४६७.७४ को्ी इतकी रक्कम महाववतरण कीं पनीस प्राप्त झाली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यािील आददिासी मुला-मुलीांच्या शासिीय िसतिगहृािील 
विद्याथ्यांना लागू िरण्याि आलेला डीबीटी योर्नेचा  

तनणिय मागे घेण्याबाबि 
(४७) *  १२६७७२   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अिलु भािखेिर 
(िाांददिली पिूि), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमि साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुेे ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), 
श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सतुनल 
िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाेे (आिी), प्रा.िषाि गायििाड (धारािी), श्रीमिी 
तनमिला गाविि (इगिपरूी), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), डॉ.सांिोष टारफे (िेमनरुी), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), 
श्री.डी.एस.अदहरे (सािी), श्री.हषििधिन सपिाे (बलुढाणा), श्री.रार्ाभाऊ 
(पराग) िार्े (शसन्नर), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.बसिरार् 
पाटील (औसा), श्री.ददलीप िेसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.अजर्ि पिार 
(बारामिी), श्री.र्यांि पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.जर्िेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िेिा), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.बाेासाहेब थोराि (सांगमनेर), 
श्री.पथृ् िीरार् चव्हाण (िराड दक्षक्षण), प्रा.विरेंद्र र्गिाप (धामणगाि रेल्िे), 
श्री.िालीदास िो ाेंबिर (िडाेा), श्री.अशमि झनि (ररसोड), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), 
श्री.विलास िरे (बोईसर), श्री.क्षक्षिीर् ठािूर (नालासोपारा), श्री.दहिेंद्र ठािूर 
(िसई) : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यातील आश्रमर्ाळेतील बोगस ववद्यार्थयांवरील कारवाईच्या 
न्यायालयीन ननणशयाची अींमलबजावणी करावी, एसआय्ीमार्फश त 
ववद्यार्थयांकडून वसलू करण्यात येणारी मर्षयवतृ्ती त्वरीत थाींबवावी, समाींतर 
फकीं वा पिव्यतु्तर तसेच व्यावसानयक मर्क्षणासाठी मर्षयवतृ्ती ममळावी, 
वसनतगहृातच मेस पनु्हा सरुु करावी, वसनतगहृासाठी जात पडताळणी 
सक्तीची करावी अर्ा ववववि मागण्याींसाठी राज्यातील सवश र्ासकीय 
आहिवासी वसनतगहृातील ववद्यार्थयांनी पणेु-नामर्क पायी सींघषश मोचाश माहे 
जुल,ै २०१८ समुारास काढला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हा मोचाश प्रामखु्याने “डीबी्ी ह्ाव वसनतगहृ बचाव” या 
घोषणा िेत नामर्क येथील आहिवासी आयकु्त कायाशलयापयतं काढण्यात 
आला होता व उक्त प्रकरणी डीबी्ी ही योजना प्रायोधगक तत्त्वावर असनू ती 
ऐजच्छक आहे, तसेच ४९१ पकैी १२० वसनतगहृातच ही योजना लाग ूअसेल 
मात्र डीबी्ी हा र्ासन ननणशय असनू तो रद्द करु र्कत नाही, असे आहिवासी 
आयकु्त याींनी साींधगतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मामसक ननवाशह भत्ता, वावषशक मर्षयवतृ्ती, र्कै्षणणक 
साहहत्याींसाठी व मेससाठीचा भत्ता या योजनाींच्या लाभाची रक्कम वषाशनवुष े
ममळत नसल्याने या ननणशयाववरोिात हिनाींक २८ ऑगस््, २०१८ रोजी 
नामर्क आहिवासी आयकु्त कायाशलयासमोर स््ुडी्ं स रे्फडरेर्न ऑर्फ 
इींडडयाच्यावतीने िेखील आींिोलन करण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानसुार 
ववद्यार्थयांनी सिर मोचाशत केलेल्या मागण्याींबाबत र्ासनाने अद्यापपयतं 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) डीबी्ी योजना रद्द करण्याबाबत नामर्क येथील ववद्यार्थयाशकडून मोचाश 
काढण्यात आला होता हे खरे आहे.  
     मात्र, डीबी्ी र्ासन ननणशय असनू तो रद्द करु र्कत नाही असे 
आयकु्त, आहिवासी ववकास याींनी साींगीतले हे खरे नाही. 
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(३) व (४) स््ुडी्ं स रे्फडरेर्न ऑर्फ इींडडयाच्यावतीने आयकु्त, आहिवासी 
ववकास, नामर्क याींच्या कायाशलयासमोर केलेल्या आींिोलनाच्या अनषुींगाने 
मा.मींत्री, आहिवासी ववकास याींच्या अध्यक्षतखेाली स््ुडी्ं स रे्फडरेर्न ऑर्फ 
इींडडयासमवेत हि.३०.०८.२०१८ रोजी बठैक आयोजजत करण्यात येऊन सिर 
बठैकीत वसनतगहृ DBT योजनेचा उद्देर् त्याींना समजवनू साींगण्यात आला. 
तसेच सिर योजनेबाबत ववभागाच्या वसनतगहृातील ववद्यार्थयांची प्रनतक्रीया 
जाणुन घेण्यासाठी  व्हीडीओ कॉन्र्फरन्सव्िारे प्रत्येक ववभागाच्या 
वसनतगहृातील ववद्यार्थयांर्ी वेळोवेळी चचाश करण्यात आली आहे. बहूताींर् 
ववद्याथी सिर योजनेबाबत सकारात्मक असल्याचे सिर चचेत हिसनू आले 
आहे. 
    ववद्यार्थयाशचा वसतीगहृ प्रवेर् ननजश्चत झाल्यानींतर आहार खचाशची तीन 
महहन्याची आगाऊ रक्कम ववद्यार्थयांच्या आिार सलग्न बॅंक खात्यावर २४ 
तासात जमा केली जात आहे. तसेच स््ेर्नरीसाठी िेय असलेली १००% 
रक्कम एक वेळेस िेण्यात येत.े 
    'अ', 'ब' व 'क' वगश महानगरपामलका, ववभागीय र्हरातील वसतीगहेृ 
आणण जजल्हा स्तरावरील वसतीगहृाींमध्ये प्रवेमर्त २००२१ ववद्यार्थयांना जून त े
नोव्हेंबर या महहन्यासाठीची आहाराकररता िेय असलेली रक्कम ववद्यार्थयांच्या 
बॅंक खात्यावर जमा करण्यात आली आहे. सिर योजना सरुळीतपणे सरुू 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

उरण (जर्.रायगड) येथील खलाशाला उच्च दाबाच्या िीर्  
िादहनीचा धक्िा लागल्याने मतृ्यू झाल्याबाबि 

(४८) *  १२७३०२   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय ऊर्ाि मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरण (जज.रायगड) येथील करींजा बींिराकड ेजाणाऱ् या डींपरमिील श्री.परेर् 
पालर्तेकर या खलार्ाला उच्च िाबाच्या वीज वाहहनीचा िक्का लागल्याने 
त्याींचा हिनाींक २९ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्या समुारास मतृ्य ूझाला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) तसेच धचले गावात ववजेच्या तारेला स्पर्श होऊन एका वधृ्ि महहलेचाही 
मतृ्य ूझाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उरणमध्ये जागोजागी लोंबकळणा-या वीज वाहहन्या असनू 
वीजेच ेखाींब जीणश झाले आहेत तरी र्ासनाने या अपघाताींची चौकर्ी केली 
आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार सींबधिताींवर कारवाई करण्याबाबत, उरणमिील वीज 
वाहहन्या व खाींब िरुुस्त करण्याबाबत व मतृाींच्या नातवेाईकाींना आधथशक मित 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुेे   (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) उरण तालकु्यात जीणश झालेले पोल व तारा बिली करण्यासाठी पीं. 
हिनियाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना, आयपीडीएस योजना व आर ॲन्ड 
एम योजना या योजनेअींतगशत कीं त्रा्िारास कायाशिेर् िेण्यात आला असनू 
सिर िेखभाल व िरुुस्तीची कामे प्रगती पथावर आहेत. सिर अपघाताची 
चौकर्ी ववद्यतु ननरीक्षक, रायगड कायाशलयाकडून करण्यात आली आहे. 
     श्री.परेर् पालर्तेकर या मतृ कामगाराच्या अपघातास सींबींधित मालक 
श्री.ररतरे् ननळकीं ठ नाखवा हे जबाबिार असल्याने सींबींधित मतृाच्या 
नातवेाईकास नकुसान भरपाई िेण्याबाबत ववद्यतु ननरीक्षकाींनी कळववले आहे. 
     तसेच धचले गावात वीजेच्या तारेला स्पर्श होऊन मतृ पावलेल्या वधृ्ि 
महहलेच्या नातवेाईकास महाववतरण कीं पनीच्या ननयमानसुार नकुसान भरपाई 
म्हणून तात्काळ मित रु.२०,०००/- िेण्यात आल े आहेत व उवशररत 
रु.३,८०,०००/- नकुसान भरपाई िेण्याची प्रफक्रया सरुु आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

  
 



75 

अमराििी विभागािील अिैध साििाराांिर िारिाई िरण्याबाबि 
  

(४९) *  १२७९३२   श्री.हषििधिन सपिाे (बलुढाणा), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (शशडी), श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), प्रा.विरेंद्र र्गिाप (धामणगाि 
रेल्िे), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा) :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जजल््यातील ववभागीय सहननबींिक, अमरावती याींच्याकडून 
सावकारग्रस्त र्तेकऱ्याींची आलेली प्रकरणे कोणतीही चौकर्ी व कागिपत्राींची 
पडताळणी न करता रे्फरतपासणीसाठी जजल्हा उपननबींिकाकड े पाठवनू 
र्तेकऱ्याींना नाहक त्रास िेत असल्याचे हिनाींक १ ऑगस््, २०१८ रोजी वा 
त्या समुारास ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२)  असल्यास, ववभागीय सहननबींिकाकडून रे्फर ननणशयासाठी जजल्हा 
उपननबींिकाकड े पाठवलले्या सवश अविै सावकारी प्रकरणाची उच्चस्तरीय 
सममतीद्वारे चौकर्ी करण्याची मागणी सावकारग्रस्त र्तेकरी सममतीच े
बलुढाणा जजल्हा अध्यक्ष श्री.ववर्ाल बावस्कार याींनी मा.सहकार मींत्री याींचेकड े
हिनाींक ५ ऑक््ोंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननवेिनाद्वारे केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, अमरावती ववभागातील परवानािारक सावकाराींनी कायशक्षेत्राबाहेर 
कजश वा्प केल्यामळेु अनेक र्तेकऱ् याींना र्ासनाच्या कजशमार्फी योजनेपासनू 
वींधचत रहावे लागले असल्याने उक्त प्रकरणी सावकारी अधिननयमाचे उल्लींघन 
केल्यामळेु समुारे १३४ सावकाराींच्या ववरोिात गनु्हे िाखल करण्यात आले 
असनू अद्यावप त्याींच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी ववभागीय सहननबींिकाकडुन रे्फर ननणशयासाठी 
जजल्हा उपननबींिकाकड े पाठवलेल्या सवश अविै सावकारी प्रकरणाची 
उच्चस्तरीय सममतीद्वारे चौकर्ी करुन व कागिपत्राींची पडताळणी न करता 
रे्फरतपासणीसाठी जजल्हा उपननबींिकाकड े पाठवनू र्तेकऱ्याींना नाहक त्रास 
िेणाऱ् या सींबींधितावर कारवाई करण्याबाबत व कायशक्षेत्राबाहेर कजश वा्प 
करणाऱ् या सावकाराींच े परवाने रद्द करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देशमखु   (१) नाही.  
(२) होय. 
(३) जनहहत याधचका क्र. १११/२०१७ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने हिनाींक 
३१.१.२०१८ रोजीच्या अींतरीम आिेर्ान्वये,  कायशक्षेत्राबाहेर कजश वा्प 
केलेल्या सावकाराींच्या परवान्याचे नतुनीकरण करुन नये व अर्ा सवश 
प्रकरणाींत अधिननयमातील तरतिूीनसुार कारवाई करावी असे आिेर्ीत केले 
होत.े त्यानसुार अमरावती ववभागातील १६८ सावकाराींवर कायशक्षते्राबाहेर 
कजशवा्प केल्यामळेु गनु्हे िाखल करण्यात आले आहेत.  
(४) अविै सावकारी व्यवहाराींची चौकर्ी करण्यासाठी महाराषर सावकारी 
(ननयमन) अधिननयम, २०१४ मिील तरतिूीनसुार अमरावती ववभागातील 
सींबींिीत जजल्हा उपननबींिकाींनी हिलेल्या आिेर्ाववरुद्ध ऑक््ोबर, २०१८ अखेर 
१४० प्रकरणे ववभागीय सहननबींिक याींचे कायाशलयाकड े प्राप्त झाली होती. 
त्यापकैी ९२ प्रकरणाींमध्ये ववभागीय सहननबींिकाींनी अींतीम आिेर् हिल े
आहेत. सिर ९२ प्रकरणाींपकैी १३ प्रकरणाींमध्ये ववभागीय सहननबींिकाींनी 
सींबींिीत जजल्हा उपननबींिकाींचे आिेर् रद्द केले आहेत.   
     ववभागीय सहननबींिकाींनी ४६ अपील प्रकरणामध्ये सींबींिीत जजल्हा 
उपननबींिकाींचे आिेर् कायम केले आहेत. सिर ४६ प्रकरणाींपकैी ३५ 
प्रकरणाींमध्ये अविै सावकारी मसद्ध होत असनू ११ प्रकरणाींत अविै सावकारी 
मसद्ध झालेली नाही.  
     उवशरीत ३३ अपील प्रकरणाींमध्ये कायिेर्ीर त्रु् ी अढळून आल्याने सिर 
प्रकरणे ववभागीय सहननबींिकाींनी रे्फरचौकर्ीसाठी सींबींिीत जजल्हा 
उपननबींिकाींकड ेपरत पाठववली आहेत. 
     ववभागीय सहननबींिकाींचे आिेर् अिशन्यानयक स्वरुपाचे असल्याने सिर 
आिेर्ाववरुद्ध अधिननयमातील तरतिूीनसुार पनुररक्षण अजश िाखल करता येतो. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

  

भुेगाि (जर्.यििमाे) येथील सावित्रीबाई फुले उच्च प्राथशमि 
अनुदातनि आददिासी तनिासी आश्रमशाेेमध्ये विदयाथ्यांना  

सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबि 
(५०) *  १३२११२   डॉ.अशोि उईिे (राेेगाि) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बाभळुगाव (जज.यवतमाळ) येथील साववत्रीबाई रु्फले उच्च प्राथममक 
अनिुाननत आहिवासी ननवासी आश्रमर्ाळेमध्ये ववियार्थयांना ववववि 
गरैसोयीींना सामोरे जावे लागत असल्याचे हिनाींक ७ ऑगस््, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याींना झोपण्यासाठी गािया उपलब्ि नसणे, र्फा्क्या 
चािरीींवर ववद्याथी झोपत असनू जेवणासाठी स्वतींत्र हॉल नाही, वपण्यासाठी 
र्दु्ध पाण्याची व्यवस्था नसनू तथेे ग्रींथालय ही नाही तसेच कमशचा-याींचीही 
राहण्याची तथे ेव्यवस्था नाही तसेच ननयमावलीप्रमाणे मलुा-मलुीींना जेवण व 
पोषण आहार ममळत नसल्याचे ननिर्शनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने सींबधित आश्रमर्ाळेची चौकर्ी केली आहे काय, 
त्यात काय ननिर्शनास आल,े त्यानसुार र्ासनाने आश्रमर्ाळेच्या प्रर्ासनातील 
सींबधित िोषीींवर कोणती कारवाई केली व ववद्यार्थयांना सोयी परुववण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) होय. 
     प्रकल्प अधिकारी, पाींढरकवडा, जज.यवतमाळ याींचे प्रस्तावानसुार अपर 
आयकु्त, अमरावती याींनी त्याींचे पत्र हिनाींक ०५.११.२०१८ अन्वये मान्यता रद्द 
करण्याची मर्र्फारस केली आहे.  त्यानसुार आयकु्त स्तरावर सींस्थेस कारणे 
िाखवा नो्ीस िेऊन सनुावणी घेऊन मान्यता रद्द करणेबाबत ननणशय घेण्यात 
येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

डोंगरखडाि (िा.ि ाेंब, जर्.यििमाे) येथील मरु्राचा  
विरे्च्या धक्याने मतृ्य झाल्याबाबि 

(५१) *  १३२१२०   डॉ.अशोि उईिे (राेेगाि) :   सन्माननीय ऊर्ाि मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) डोंगरखडाश (ता.कळींब, जज.यवतमाळ) येथील श्री.र्ींकर रामराव वरर्फड े
याींचा प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या मभ ींतीला असलेल्या अधथगं तारेला स्पर्श 
झाल्याने हिनाींक ५ जलू,ै २०१८ रोजी मतृ्य ुझाला असनू सींबधित ववभागाने 
त्याींच्या कु्ूींत्रबयाींना मित केली नसल्याच ेहिनाींक ११ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी 
वा त्या समुारास ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सबींधित ववभागाच्या अधिकाऱ् याींच्या िलुशक्षामळेु हा अपघात 
झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबधित ववभागाच्या अधिका-याींची र्ासनाने चौकर्ी केली 
आहे काय, त्यानसुार िोषीवर कारवाई करण्याबाबत व सींबधित मतृ 
व्यक्तीच्या कुीं ्ुबाला आधथशक मित िेण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुेे   (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे आहे. 
     सिर अपघाताची चौकर्ी ववद्यतु ननरीक्षक, यवतमाळ या 
कायाशलयामार्फश त हिनाींक ०९.०७.२०१८ रोजी करण्यात आली आहे. प्राथममक 
आरोग्य कें द्र, डोंगरखडाश, ता.कळींब, जज.यवतमाळ हे महाववतरण कीं पनीच े
मध्यमिाब ग्राहक आहेत. ग्राहकाच्या ववद्यतु सींचमाींडणीत युयजुतारेऐवजी 
ताींब्याच्या जाड तारा ्ाकण्यात आल्या होत्या. तसेच ग्राहकाच्या 
सींचमाींडणीतनू सिर िवाखान्याच्या आवारातील पथहिव्यास वीजपरुवठा 
करण्यासाठी जोडलेली केबल जममनीवर ्ाकण्याींत आलेली होती. सिर 
केबलच्या रे्फजचे इन्सलेुर्न ननघनू ववद्यतुभारीत भाग जममनीला स्पर्श करीत 
होता. हिनाींक ०५.०७.२०१८ रोजी पडलेल्या पावसामळेु सिर उघडया केबलच्या 
आजूबाजूचा पररसर ओला झालेला होता. सिर ओलसर भाग सिर 
केबलमिील ववद्यतुक्षरणामळेु ववद्यतुभारीत झालेला होता. हिनाींक 
०५.०७.२०१८ रोजी श्री.र्ींकर रामराव वरर्फड े मौज े डोंगरखडाश, ता.कळींब, 
जज.यवतमाळ हे सिर ववद्यतु भारीत जागेवरुन जात असताना त्याींना 
ववद्यतु िक्का बसनू प्राणाींनतक अपघात घडला. 
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     सिर अपघातास वदै्यफकय अधिकारी, प्राथममक आरोग्य कें द्र, डोंगरखडाश 
जबाबिार असल्याने मतृकाच्या नातवेाईकास भरपाई िेण्याबाबत ववद्यतु 
ननरीक्षक, यवतमाळ याींनी सींबींधिताींस कळववले आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन     डॉ. अनांि िेसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 
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