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

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि २६ नोव्हेंबर, २०१८ / अग्रहायण ५, १९४० ( शिे ) 
  
(१) आददिासी वििास मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७१ 
------------------------------------- 

  
धळेु जर्ल्हयािील आददिासी समार्ाच्या विद्यार्थयाांना  

नामाांकिि इांग्रर्ी शाळेि प्रिेश देण्याबाबि  
  

(१) *  १२८५९१   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.अजर्ि पिार (बारामिी), 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भरु्बळ (येिला), श्री.र्यांि 
पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जर्िेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.र्यदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), 
श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.चांद्रिाांि सोनिणे (चोपडा) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आदिवासी ववभागामार्फ त अनसुचूचत जमातीच्या ववद्यार्थयाांना नामाींककत 
इींग्रजी माध्यमाींच्या शाळाींमध्ये प्रवेश दिला जातो, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शकै्षणिक वर्फ सन २०१८-१९ साठी धळेु जजल्हयातील 
आदिवासी ववद्यार्थयाांना अद्यापी नामाींककत इींग्रजी माध्यमाींच्या शाळाींमधून 
प्रवेश दिला नसल्यामळेु जवळपास ६० पेक्षा जास्त पालकाींनी आझाि मिैान, 
मुींबई येथे बेमिुत उपोर्ि सरुु केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींचधत ववद्यार्थयाांचे शकै्षणिक वर्फ वाया जाऊ नये म्हिून 
तयाींना नामाींककत इींग्रजी माध्यमाच्या शाळाींमध्ये प्रवेश ममळवनू िेण्याबाबत 
शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) हे खरे आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
     शासन ननिफय दिनाींक १८.५.२०१८ च्या ननकर्ानसुार िजेिार इींग्रजी 
माध्यमाींच्या शाळा उपलब्ध होऊ न शकल्याने काही ववद्यार्थयाांना सिर 
योजनेअींतगफत प्रवेश िेता आले नाही. 
(३)  ववभागाींतगफत आयएसओ मानाींकन प्राप्त असलेल्या व सोयीसवुवधा 
असलेल्या १२ शासकीय आश्रमशाळाींमध्ये प्रतयेक शाळेत ५० ववद्यार्थयाांची 
इयतता १ ली करीता एक इींग्रजी माध्यमाची अनतररक्त तकुीी सरूु करण्यात 
येत आहे. शासकीय आश्रमशाळेत पसींतीनसुार प्रवेश घेण्यासाठी सींबींधीत 
पालकाींना आव्हान करण्यात आले असनू ववद्यार्थयाांना तातकाळ प्रवेश 
िेण्याबाबत प्रकल्प कायाफलय, धुळे याींचे स्तरावरुन सवफ मखु्याध्यापकाींना 
ननिेश दिले आहेत. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

इांचलिरर्ी (जर्.िोल्हापूर) ि विटा माधिनगर (जर्.साांगली) येथील 
यांत्रमाग व्यिसायास उजर्मिािस्त्था शमळण्याबाबि 

(२) *  १३२४२१   श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), श्री.अतनल बाबर (खानापरू), श्री.मनोहर 
भोईर (उरण), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर 
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(चांदगड), श्री.जर्िेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय िस्त् त्रोद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  इींचलकरजी (जज.कोल्हापरू) व वव्ा माधवनगर (जज.साींगली) येथे यींत्र 
मागावर उतपािीत होिाऱ्या कापीाची ववक्री करताींना उतपािन खचाफपेक्षा एक 
त ेिीी रुपये प्रनत मम्रला कमी भाव ममळत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ 
मध्ये वा तयािरम्यान ननिशफनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयामळेु यींत्रमाग धारकाींनी यींत्रमाग व्यवसाय बींि केले असनू, 
यींत्रमाग कोिी ववकत घेत नसल्याने भींगारात ववकले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामळेु यींत्रमागावर काम करिारे हजारो कामगार बेरोजगार 
झाल्याने तयाींच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने यींत्रमाग व्यवसाय ऊजजफतावस्थेत आिण्याकररता कोिती कायफवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु   (१) होय, हे अींशत: खरे आहे.      
(२) नाही.      
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही 

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

पुणे िृषी उत्पन्न बार्ार सशमिीच्या बार्ाराि विना  
परिाना दिुाने सुरू असल्याबाबि 

  

(३) *  १३१८७६   श्री.शभमराि िापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पिेु कृर्ी उतपन्न बाजार सममतीच्या ककरािा भसुार मालाच्या बाजारात 
ववना परवाना िकुाने सरुू असल्याचे माहे ऑक््ोंबर, २०१८ मध्ये वा 
तयािरम्यान ननिशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर बाब ननिशफनास आल्यानींतर प्रशासकीय मींीळाच्या 
आिेशानसुार प्रशासनाकीून २७ िकुानाींना नो्ीसा बजावण्यात आल्या आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववना परवाना ककीं वा परवान्याचे नतूनीकरि न करता िकुाने 
चाल ूठेविाऱ्याींची सींख्या तयाहून अचधक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनामार्फ त चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, चौकशीत काय ननिशफनास आले व तयानरु्ींगाने सिर प्रकरिी कोिती 
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु   (१) व (२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नाशशि येथील आददिासी वििास महामांडळाच्या प्रिल्प 
िायामलयाि झालेल्या गैरव्यिहाराबाबि 

  

(४) *  १२८९०८   श्री.रार्ाभाऊ (पराग) िार्े (शसन्नर) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक येथील आदिवासी ववकास महामींीळाच्या प्रकल्प कायाफलयात 
डीझेल इींजजन व गॅस यनुन् योजनाींमध्ये गरैव्यवहार करून शासनाची समुारे 
४ को्ी रुपयाींची र्सविूक केल्याचा प्रकार दिनाींक ६ ऑगस््, २०१८ रोजी 
वा तया समुारास ननिशफनास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याच ववभागात माहे जुल,ै २०१८ मध्ये वा तया िरम्यान लघ ु
उपसा मसींचन योजनेत िेखील कोट्यवधी रुपयाींचा गरैव्यवहार झाला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
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(४) असल्यास, तयानसुार सींबींचधत िोर्ी अचधकाऱ्याींववरुद्ध शासनाने कोिती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) सन २००४ त ेसन २००९ या कालावधीत आदिवासी ववकास ववभागामार्फ त 
राबववण्यात येिा-या ववववध योजनाींमध्ये झालेल्या अननयममततचे्या अनरु्ींगाने 
न्या.गायकवाी सममतीने चौकशी करुन आपला चौकशी अहवाल 
मा.न्यायालयास सािर केला असनू, तयाची प्रत मा.न्यायालयाकीून शासनाने 
उपलब्ध करुन घेतली आहे. 
     प्रस्ततु चौकशी अहवालामध्ये सिर अननयममततचे्या अनरु्ींगाने काही 
प्रकरिी सींबींधीत अचधकारी/कमफचारी याींच्याववरुद्ध एर्.आय.आर. िाखल 
करण्याची, काही प्रकरिी सींबींधीत अचधकारी/कमफचारी याींच्याववरुद्ध 
मशस्तभींगववर्यक कायफवाही करण्याची मशर्ारस न्या.गायकवाी सममतीने केली 
आहे. या अनरु्ींगाने कायफवाही करण्याकरीता शासनाच्या वतीने आयकु्त, 
आदिवासी सींशोधन व प्रमशक्षि सींस्था, पिेु याींना प्राचधकृत करण्यात आले 
आहे. 
     न्या.गायकवाी सममतीच्या अहवालामध्ये नमिु पररच्छेिाींनसुार ज्या 
दठकािी एर्.आय.आर. िाखल करावा असे नमिु करण्यात आले आहे 
तयाबाबत सींबींधीत पोलीस स््ेशन मध्ये तक्रारी िाखल करण्यात आल्या 
आहेत. तसेच, ज्या दठकािी मशस्तभींगववर्यक कायफवाही करावी असे नमिु 
करण्यात आले आहे तयाबाबत सींबींचधताींववरुद्ध ववभागीय चौकशीची कायफवाही 
सरुु करण्यात आली आहे. 
(४) सममतीने केलेल्या मशर्ारशीनसुार सिर प्रकरिी सींबींचधत िोर्ी 
अचधकाऱ्याींवर मुींबईनाका पोलीस स््ेशन, नामशक शहर येथे एर्.आय.आर. 
(F.I.R.) िाखल करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील सिम जर्ल्हयाांमध्ये िृषीपांपाांना बारा िास  
िीर् पुरिठा िरण्याबाबि 

  

(५) *  १२७०२०   श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.शशशिाांि शश ांदे 
(िोरेगाि), श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), प्रा.विरेंद्र 
र्गिाप (धामणगाि रेल्ि)े, श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), श्री.विर्य 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सवफच जजल्हयात कृर्ीपींपाना आठ तास वीज परुवठा करण्याच े
शासनाचे धोरि आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हे धोरि ीावलनू पवूफ वविभाफतील जजल्हयाींना आठऐवजी १२ 
तास वीजपरुवठा करण्याबाबत राज्य सरकारने वीज ननयामक मींीळाला माहे 
ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयािरम्यान पत्र दिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वीज ननयामक मींीळाची मींजूरी ममळण्याआधीच महाववतरि 
कीं पनीने पवूफ वविभाफत १२ तास वीजपरुवठा सरुु केला असल्याने राज्यातील 
उवफररत जजल्हयातील शतेकऱ्याींवर अन्याय झाला असनू सवफच जजल्हयातील 
कृर्ीपींपाना आठ ऐवजी १२ तास वीज परुवठा करण्यात यावा अशी मागिी 
शतेकऱ्याींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर मागिीबाबत शासनाने कोिती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे   (१) हे खरे आहे. 
(२) सिर जजल्हयाींमध्ये झालेल्या कमी व खींीीत पावसामळेु उ्या वपकाींच े
नकुसान ्ाळण्यासाठी वपकाींना सींरक्षक्षत मसींचनाची व्यवस्था करण्याच्या 
दृष्ीने जजल्हाचधकारी याींच्या मशर्ारशीनसुार पवूफ वविभाफतील ६ जजल्हयाींमधील 
कृर्ीपींपाना ८ ऐवजी १२ तास वीज परुवठा करण्यात आला होता.  



7 

(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

एिाजत्मि आददिासी वििास प्रिल्प डहाणू (जर्.पालघर) विभागाि 
आददिासी वििास योर्नेि झालेला गैरव्यिहार 

  

(६) *  १३१७८७   श्री.अतनल (अण्णा) गोटे (धुळे शहर), श्री.र्यप्रिाश मुांदडा 
(बसमि) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) एकाजतमक आदिवासी ववकास प्रकल्प, ीहािू (जज.पालघर) ववभागात 
आदिवासी ववकास योजनेत कोट्यवधी रुपयाींचा गरैव्यवहार झाल्याचे माहे 
जुल,ै २०१८ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशफनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१२ त ेसन २०१५ या काळात येथील आदिवासीींच्या 
ववकसाकररता ववववध योजना राबववण्याकररता कृर्ीरतन कातकरी र्ळे, रु्ले, 
भाजीपाला, और्धी शतेी सींस्था मयाफदित आणि कातकरी आदिम ववकास 
सींस्था याींना कामे िेण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू िोन्ही सींस्थाींच्या अध्यक्षाींनी पिाचधकाऱ्याींच्या 
सींगनमताने चुकीचा अहवाल सािर केला असनू कागिोपत्री कामे पिूफ 
झाल्याचे दिसत असल े तरी प्रतयक्षात गरीब लाभार्थयाांना योजनेचा लाभ न 
िेता शासनाची र्सविकू करून स्वत:च्या र्ायद्यासाठी समुारे १ को्ी ६५ 
लाख ४५ हजार रूपयाींचा गरैव्यवहार केल्याप्रकरिी ीहािू पोलीस ठाण्यात, 
दिनाींक २९ जून, २०१८ रोजी वा तया समुारास गनु्हा िाखल करण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,शासनाने या गरैव्यवहाराची चौकशी केली आहे काय, तद्नसुार 
चौकशीत काय ननषपन्न झाले, तयानसुार  िोर्ीींवर  कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) व (२) होय,हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) प्रकल्प कायाफलय, ीहािू मार्फ त सिर ववहीर योजना व 
घरकुलाींची तपासिी करण्यात आलेली आहे. प्राप्त अहवालानसुार िोर्ी 
सींस्थाींववरूद्ध मनोर पोमलस स््ेशन येथे प्रकल्प कायाफलय, ीहािू मार्फ त 
र्ौजिारी गनु्हा िाखल करण्यात आला तयानींतर सिर प्रकरि ीहाि ूपोमलस 
स््ेशन येथे वगफ करण्यात आले. सध्या प्रकरि आचथफक गनु्हे शाखकेी ेआहे. 

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

मौरे् िरिांड (िा.धचखली, जर्.बुलढाणा) येथील आत्महत्याग्रस्त्ि 
िुटूांबाचा िर्ममाफीच्या यादीमध्ये समािेश िरण्याबाबि 

(७) *  १३३८३२   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), प्रा.विरेंद्र र्गिाप (धामणगाि 
रेल्िे), श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), 
अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), श्रीमिी तनममला 
गाविि (इगिपरूी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.त्र्यांबिराि शभसे 
(लािरू ग्रामीण), श्री.अशमि झनि (ररसोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे करवींी (ता.चचखली, जज.बलुढािा) येथील आतमहतयाग्रस्त कु्ूींबाकी े
असलेले पतसींस्थचेे १ लाख ४० हजार कजफ नापीकी व िषुकाळामळेु रे्ीू 
शकत नसल्याने शासनाने ववशरे् बाब म्हिून उक्त कजाफचा कजफमार्ीमध्ये 
समावेश करण्यात यावा, याबाबतचे ननवेिन स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा. 
मखु्यमींत्री याींना माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा तयािरम्यान ननवेिन दिल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सिर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त ननवेिनाच्या अनरु्ींगाने आतमहतयाग्रस्त कु्ूींबबयाींच े
कजफ मार् करण्याबाबत शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देशमखु   (१) होय. 
(२) व (३) होय, मतृक श्री. ववठ्ठल मोतीराम राठोी रा.करवींी, ता.चचखली, 
जज.बलुढािा हे स्थाननक करवींी ग्रामसेवा सहकारी सोसाय्ीचे सभासि 
नसल्याने तयाींच्यावर कोितीही थकबाकी नाही. मतृकाचे वीील श्री. मोतीराम 
राठोी हे करवींी ग्रामसेवा सहकारी सोसाय्ीचे सभासि असनू तयाींचे वपक 
कजफ म्ुदलल व व्याजासह थकबाकी रु.४४,३६० व मध्यम मिुत कजफ म्ुदलल व 
व्याजासह थकबाकी रु.२९,९३० अशी एकुि थकबाकी रु.७४,२९० आहे. यापकैी 
पीककजफ रु. ४४,३६० याचा समावेश कजफमार्ीच्या ऑनलाईन अजाफत करण्यात 
आलेला असनू तयाची छाननी करण्यात येत आहे. तसेच मध्यम मिुत कजफ 
रु.२९,९३० चा समावेश अजाफत केलेला नसल्याने तयाचा योजनेच्या लाभासाठी 
ववचार करता येिार नाही. 
     मतृकाची आई श्रीमती रूख्मीनाबाई राठोी याींच्यावर  करवींी ग्रामसेवा 
सहकारी सोसाय्ीची रु.४३,९८० ची थकबाकी होती. सिर कजाफला छत्रपती 
मशवाजी महाराज शतेकरी सन्मान योजना २०१७ अींतगफत दि.३०.११.२०१७ 
रोजी कजफमार्ी िेण्यात आली असनू तयाींना दि.०७.०६.२०१८ रोजी नवीन कजफ 
वा्प करण्यात आले. 
     श्री.मोतीराम राठोी याींच्यावर अदिती अबफन को-ऑप. के्रीी् सोसाय्ी 
मयाफ. बलुढािा या पतसींस्थचेे रु. १,४०,०००  चे कजफ आहे. सिर कजफ हे कजफ 
मार्ीच्या ननकर्ाींमध्ये बसत नसल्याने कजफमार्ी िेण्यात आली नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

दद िॉसमॉस िो. ऑप. बँिेच ेअध्यक्ष ि सांचालि मांडळाांने  
सांगनमि िरून िेलेला गैरव्यिहार 

(८) *  १२६५६८   श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पिेु येथ ेमखु्यालय असलेल्या दि कॉसमॉस को. ऑप. बँकेचे अध्यक्ष व 
सींचालक मींीळाने सींगनमत करून, घोीबींिर (ठािे) येथील बालाजी कासफ 
कीं पनीचे थकीत झालेले उवफररत १२.७८ को्ी रुपये कजफ वसलू करण्यासाठी 
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कीं पनीची मभवींीी-कल्याि रोी व घोीबींिर रोी येथील रुपये ६४ को्ी 
ककींमतीची मालमतता मे.कलानी माकेद्ींग कीं पनीला १५.९० को्ी इतक्या अल्प 
ककींमतीत परस्पर मललावाद्वारे ववक्री करून कोट्यवधी रुपयाींचा गरैव्यवहार 
करण्यात आल्याच े दिनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा तयासमुारास 
ननिशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सहकार कायद्यातील कलम ८३ आणि कलम ८८ अन्वये तीन 
मदहन्यात चौकशी पिूफ करून िोर्ीींववरुद्ध कारवाई करण्याच्या दृष्ीने शासनाने 
कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु   (१), (२) व (३) दि कॉसमॉस को.ऑप.बँक मल. ही बँक 
बहुराज्यीय सहकारी सींस्था अचधननयम, २००२ अींतगफत रुपाींतरीत झालेली 
आहे. महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम, १९६० मधील तरतिूी सिर बँकेस 
लाग ू होत नसनू बँकेबाबत कामकाज ननयमन व सींननयींत्रिाच े कोितहेी 
अचधकार राज्याच्या ननबींधकास नाहीत.        
     बँकेने मे.बालाजी कासफ प्रा.मल. या कीं पनीला दिलेल्या रु.२३.८५ को्ी 
थकीत कजाफच्या वसलूीसाठी सररे्सी (SARFAESI) कायिा, २००२ अन्वये 
कारवाई केली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

शसरोंचा (जर्.गडधचरोली) येथील पािागुडम, रायगुडम, ि पेंडालाया 
गािािील विद्युि खाांब दरुुस्त्ि िरून िीर् पुरिठा सुरु िरण्याबाबि 

  

(९) *  १३०३५७   श्री.सांर्य परुाम (आमगाि) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसरोंचा (जज.गीचचरोली) येथील तालकु्याच्या अनतिगुफम भागात माहे मे, 
२०१८ च्या वािळी पावसात पातागीुम, रायगीुम, व पेंीालाया या ३ गावातील 
ववद्यतु खाींब कोसळलेले असनू अद्याप महाववतरि कीं पनीने तयाची िरुुस्ती 
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केली नसल्याने उक्त ३ गावातील नागररक ववजेच्या सवुवधेपासनू वींचचत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ग्रामपींचायतीच्या वतीने दिनाींक २ ऑक््ोबर, २०१८ 
रोजी वा तया समुारास सींबींचधत महाववतरि कीं पनीच्या उपकें द्राकी े लेखी 
ननवेिन िेण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननवेिनाच्या मागिीनसुार शासनाने पाहिी केली आहे काय, 
तयात काय ननिशफनास आल,े तयानसुार वीज ववतरि कीं पनीने पीलेले ववद्यतु 
खाींब िरुुस्त करुन वीजचेा परुवठा सरुळीत करण्याबाबत कोिती कायफवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे   (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे.  
(३) मौजे सोमनपल्ली त ेपातागीुम जोीिारी ११ के.व्ही.ववद्यतु वादहनी ही 
अनतशय घनिा् जींगल आणि मोठया झाीाींमधून गेलेली आहे.  माहे मे, 
२०१८ आणि तयानींतर माहे जून, जुल,ै ऑगस्् व सप् े्ंबर, २०१८ च्या 
कालावधीत वेळोवेळी आलेल्या वािळी पावसामळेु मौजा रायगीुम, पातागीुम 
व पेंीालया या तीन गावाींतील लघिुाब वादहनीचे ५ खाींब, उच्चिाब वादहनीच े
५३ खाींब तु् लेले आहेत. ११ के.व्ही. चे ५ खाींब वाकललेे आहेत.  तसेच १६४ 
खाींबावरील तारा सरळ कराव्या लागिार आहेत. सिर कामाची ननवविा 
दिनाींक ३०.१०.२०१८ रोजी कीं त्रा्िारास िेण्यात आले असनू सिरचे काम 
प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
चांद्रपूर महाऔजष्ट्णि िीर् िें द्राला िेिोलीच्या भाटाळी खाणीिून िोळसा 

पुरिठा िरणाऱ्या 'पाईप िन्व्हेयर' प्रिल्पाबाबि 
  

(१०) *  १२७३२४   श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चींद्रपरू महाऔजषिक वीज कें द्राला वेकोलीच्या भा्ाळी खािीतनू थे्  
कोळसा परुवठा करण्याचा महतवाचा ्प्पा असलेला समुारे १७५ को्ीींचा 
‘पाईप कन्व्हेयर प्रकल्प’ भसूींपािनात येत असलेल्या अीचिीींमळेु प्रलींबबत 
असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा तया िरम्यान ननिशफनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भसूींपािनाची प्रकक्रया प्रलींबबत राहण्याची कारिे काय आहेत, 
(३) असल्यास, हा प्रकल्प तातीीने पिूफ करण्याकररता शासनाने कोिती 
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे   (१) सिर प्रकल्पासाठी सींपादित करावयाच्या 
खाजगी भधूारकाींच्या काही मागण्या ननयमास अनसुरुन नसल्यामळेु 
भसूींपािनाचे काम प्रलींबबत आहे. 
(२), (३) व (४) भसूींपािनाची प्रकक्रया राबववताींना खाजगी जमीन भधूारकाींनी 
केलेल्या मागण्या ननयमास अनसुरुन नसल्यामळेु भधूारकाींसोबत वेळोवेळी 
सींपकफ  साधून चचाफ करुन भधूारकाींना जमीन िेण्याबाबत महाननममफती 
कीं पनीमार्फ त ववनींती करण्यात आली. परींत ु भधूारकाींनी तयास ववरोध केला 
आहे. तथावप सिरचा प्रकल्प लोकदहताच्या दृष्ीने महतवाचा असल्याने 
“महाराषर शासन राजपत्र सन २०१८ अचधननयम क्र.३७, दिनाींक २६.०४.२०१८, 
भसूींपािन, पनुफवसन व पनुफवसाहत करताींना उचचत भरपाई ममळण्याचा आणि 
पारिशफकतचेा हक्क” मधील कलम १० (ख) नसुार सामाजजक लोकदहतास्तव 
ववद्यतुीकरिासाठी भसूींपािन अचधननयम, २०१३ च्या प्रकरि क्रमाींक २ व ३ 
लाग ूकरण्यापासनू सू्  िेण्याबाबतचा प्रस्ताव महाननममफती कीं पनीने शासनास 
सािर केला असनू तयावर महसलू व वन ववभागाकीून पढुील कायफवाही सरूु 
आहे.    

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

गडधचरोली येथील इांग्रर्ी माध्यमाच्या आश्रमशाळेिील विद्यार्थयाांना 
अन्नािून झालेली विषबाधा 

(११) *  १३०५८९   श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गीचचरोली येथील इींग्रजी माध्यमाच्या आश्रमशाळेतील समुारे १५ 
ववद्यार्थयाांना अन्नातनू ववर्बाधा झाल्याने तयाींना गीचचरोली येथील मदहला व 
बाल रुग्िालयात िाखल करण्यात आल्याचे दिनाींक ७ ऑगस्् २०१८ रोजी वा 
तयासमुारास ननिशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनामार्फ त चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, असल्यास तयात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, तयानसुार सिर घ्नेतील िोर्ीींवर शासनाने कोिती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१), (२) व (३) एकाजतमक आदिवासी ववकास 
प्रकल्प,गीचचरोली याींचे कायफक्षेत्राींतगफत असिारी शासकीय इींग्रजी माध्यम 
आश्रमशाळा, गीचचरोली येथे एकलव्य रेमसीेंमशयल पजब्लक स्कूल, अहेरी व  
एकलव्य रेमसीेंमशयल पजब्लक स्कूल, चामोशी अशा तीन शाळेच्या ७३९ 
ववद्यार्थयाांची  गीचचरोली येचथल वसनतगहृात राहण्याची व भोजिाची एकबत्रत 
व्यवस्था केली आहे. 
     दि.०६/०८/२०१८ रोजी प्रात: कालची दिनचयाफ आ्ोपनु सकाळी भोजन 
करुन शाळेत आल्यानींतर ३ ववद्यार्थयाांना  पो्ात िखुिे, उल्ी व मळमळ 
असा त्रास होत असल्याचे दिसनु आल्याने शाळेतील कमफचाऱ्याींनी मदहला व 
बाल रुग्िालय, गीचचरोली येथे और्धोपचाराकरीता िाखल केल े होत.े 
तयानींतर ५६ ववद्यार्थयाांनीही तसाच त्रास झाल्याचे ननिशफनास आल्याने तयाींना 
िेखील सिर रूग्िालयात उपचारासाठी िाखल करण्यात आले. तयापकैी १४ 
ववद्यार्थयाांना रूग्िालयात ीॉक््राींच्या िेखरेखीखाली ठेवण्यात आले. सिर १४ 
ववद्यार्थयाांपकैी १ ववद्यार्थयाफस दि.०७.०८.२०१८ रोजी, ९ ववद्यार्थयाांना 
दि.०८.०८.२०१८ रोजी व ४ ववद्यार्थयाांना दि.०९.०८.२०१८ रोजी रुग्िालयातनु 
डीस्चाजफ िेण्यात आला आहे. 
     सिर घ्नेनींतर अन्न पिाथाफच ेनमनेु तपासिी करीता अन्न व और्ध 
प्रशासन, नागपरू याींच्याकी े पाठववण्यात आले होत.े तयाींचा अहवाल प्राप्त 
झाला असनु तयानसुार तपासिी साठी िेण्यात आलेल्या अन्न पिाथाांचे नमनेु 
तयाींच्या ववदहत मानकाींनसुार असल्याचे नमिु आहे. 
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     परींत,ु रूग्िालयात उपचारासाठी िाखल केलले्या ८ ववद्यार्थयाांच्या 
उपचार पबत्रकेत Food Poisoning अशी नोंि असनु प्रथमिशफनी शाळा 
प्रशासनाचा हलगजीपिा दिसनु आल्याने तयास जबाबिार असिाऱ् या 
अचधकारी-कमफचारी याींच्यावर जबाबिारी ननजश्चत करून तयाींच्याववरूध्ि 
ननयमोचचत कारवाई करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सुयममाळ (िा.मोखाडा, जर्.पालघर) येथील आश्रमशाळेच्या  
इमारिीची झालेली दरूिस्त्था 

  

(१२) *  १२७२९६   श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), डॉ.बालार्ी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.विलास िरे (बोईसर), श्री.क्षक्षिीर् ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.दहिेंद्र ठािूर (िसई), श्री.अशमि घोडा (पालघर) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सयुफमाळ (ता.मोखाीा, जज.पालघर) येथील आश्रमशाळेची िरुवस्था झालेली 
असनू छतावरील पत्र े रु््ून तयातनू पािी गळिे, शाळेतील र्रशीवर पािी 
साचिे, गाद्या ननकृष् िजाफच्या असिे, पावसाच्या पाण्याने भीींतीही ओल्या 
होत असिे इ. समस्या असनू सिरहु आश्रमशाळेच ेबाींधकाम ठेकेिाराने सन 
२०१३ मध्ये सरुु करुनही अद्यापही इमारतीचे काम पिुफ झालेले नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, आश्रमशाळा इमारतीच्या बाींधकामासाठी पालघर 
जजल्हापररर्िेने सावफजननक बाींधकाम खातयास सन २०१३ मध्ये ६ को्ी ४४ 
लाखाींचा ननधी मींजूर केला व उक्त बाींधकाम सन २०१६ पयांत पिूफ करण्याची 
अींनतम मिुत होती मात्र उक्त इमारतीच े बाींधकाम अपिूफ अवस्थेत असनू 
आतापयांत या इमारतीसाठी ७ को्ी १८ लाख रुपये खचफ झाले असनू 
आश्रमशाळेच्या इमारतीसाठी झालेला १ को्ी २६ लाख रुपये जािा खचाफस 
मींजूरी िेण्यात आलेली आहे काय, 
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(३) तसेच उक्त आश्रमशाळेच्या इमारतीच्या बाींधकामात झालेला गरैव्यवहार 
व यात सामील अमभयींता आणि उपअमभयींता तसेच ठेकेिारावर तातीीने 
कारवाई करावी अशी मागिी पालघर जजल्हा पररर्िेचे ग्नेत े याींनी 
जजल्हापररर्िेकी ेकेली असनू शासनाने या प्रकरिी चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत िोर्ी आढळून आलेल्या सींबींचधताववरुद्ध कारवाई 
करण्याबाबत व आश्रमशाळेचे बाींधकाम पिूफ करुन ववद्यार्थयाांना योग्य 
िजाफच्या सवुवधा परुववण्याबाबत शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  
 
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) होय, हे अशींत: खरे आहे. 
     शालेय व्यवस्थापन सममतीला ममळालले्या रु.५.०० लक्ष ननधीतनू  
बाींधकाम व्यवस्थापन कक्षाकीून सिर शाळेच्या जनु्या इमारतीची िरुुस्ती 
करण्यात आली आहे. सयुफमाळ भागात पावसामळेु ४ मदहने कामाची प्रगती 
राखता येत नाही. माहे डीसेंबर, २०१८ पयांत नवीन शालेय इमारतीच े
बाींधकाम पिूफ करण्याचे व वसतीगहृाचे बाींधकाम माचफ, २०१९ पयांत पिुफ 
करण्याचे कीं त्रा्िाराने लखेी प्रनतज्ञापत्राद्वारे मान्य केले आहे. 
(२) या ववभागामार्फ त दि. २७.१०.२०१० च्या आिेशान्वये रु. ६१४.४४ लक्ष 
इतक्या रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता िेण्यात आली होती. सिर मान्यतनेसुार 
प्रतयक्षात जुल,ै २०१३ मध्ये बाींधकाम सरुु करण्यात आले. तयानसुार माहे 
जुल ै २०१६ पयांत सिरचे बाींधकाम पिूफ होिे आवश्यक होत.े सद्यजस्थतीत 
शालेय इमारत अींतीम ्प्यात आहे व मलुीींचे वसतीगहृ प्लीींथ लेव्हलवर आहे. 
वाढीव खचाफस ववदहत प्राचधकाऱ्याची मान्यता घेण्यात आली नव्हती. 
(३) व (४) होय, शासकीय आश्रमशाळा, सयुफमाळ येथील शालेय इमारत व 
वसतीगहृाचे बाींधकामाचे स्रक्चरल ऑीी् करण्यात आले असता, तयामध्ये 
शालेय इमारतीचे बाींधकाम चाींगल्या िजाफचे दिसनू आले व वसतीगहृाच े
बाींधकाम योग्य िजाफचे नसल्याचे दिसनू आल्याने याबाबत सबींचधत िोर्ी 
अचधकारी/कमफचारी याींच्याववरुध्ि ववभागीय चौकशी सरुु करुन सबींचधत 
ठेकेिार याींच्याववरुध्ि कायफवाही करुन काळया यािीत ्ाकण्याबाबत 
सावफजननक बाींधकाम ववभागास कळववण्यात आल ेआहे. माहे डीसेंबर, २०१८ 
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पयांत शालेय इमारतीचे बाींधकाम पिूफ करण्याबाबत व माचफ, २०१९ पयांत 
वसतीगहृाचे बाींधकाम पिूफ करण्याबाबत ठेकेिार याींनी लेखी प्रनतज्ञापत्राद्वारे 
मान्य केले आहे. ववद्यार्थयाफना योग्य िजाफच्या सवुवधा परुववण्यात येत आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रै्नापूर (िा.शशरोळ, जर्.िोल्हापूर) येथील शशिम इांडडयन क्युझझन 
प्रा.शल. पुणे या साखर िारखान्याने शिेिऱ्याांची  

थकिि देयिे देण्याबाबि 
  

(१३) *  १२८११९   श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जैनापरू (ता.मशरोळ, जज.कोल्हापरू) येथील श्री अींबाई मागासवगीय 
शतेीमाल प्रकक्रया सहकारी सींस्था अींतगफत असलेल्या मशवम इींडीयन क्यणुझन 
प्रा.मल. पिेु या साखर कारखान्याने गत हींगामातील शतेकऱ् याींची ३ को्ी ६० 
लाख रुपये िेयके मागील सात मदहन्याींपासनू दिलेली नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१८ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशफनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या शतेकऱ् याींना अद्यापपयांत रक्कम अिा न करण्याची कारिे 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, सिरची थकीत रक्कम शतेकऱ्याींना िेण्याबाबत शासनाने 
कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  
श्री. सभुाष देशमखु   (१) होय. अींशत: खरे आहे. 
      गाळप हींगाम २०१७-१८ मध्ये श्री.अींबाई मागासवगीय शतेीमाल प्रकक्रया 
सहकारी सींस्था मयाफ., जयमसींगपरू खाींीसरी साई्, जैनापरू, ता.मशरोळ, 
जज.कोल्हापरू अींतगफत असलेल्या मशवम इींडीयन क्यणुझन प्रा.मल., पिेु या 
कारखान्याकी े एकूि रु.३,९०,०६,६६२/- इतकी FRP रक्कम िेय होती. 
तयापकैी रु.१,६७,५२,९५०/- इतकी रक्कम सिर कारखान्याने अिा केलेली आहे 
व उवफरीत रु.२,२२,५३,७१२/- इतकी िेय रक्कम थकीत आहे. 
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(२) सिर खाींीसरीने बॉयलर ररट्यबुब ींगचे काम केल्यामळेु भाींीवल खचफ झाला. 
तसेच, ऊस तोीिी वाहतकुीमध्ये सींस्थेचे भाींीवल थकीत रादहल्याने सींस्थचेे 
आचथफक नकुसान झाले. तयामळेु  ऊसबबल िेण्यात ववलींब होत आहे. 
(३) सिरची थकीत िेिी प्राधान्याने िेण्याबाबत प्रािेमशक सहसींचालक 
(साखर), कोल्हापरू याींनी सींबींचधत खाींीसरीला दि.१४.११.२०१८ च्या पत्रान्वये 
सचूना दिल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.      

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

औरांगाबाद शहराि र्ीटीएल ि महावििरण याांनी 
सांगनमिाने िेलेला गैरव्यिहार 

  

(१४) *  १२६८३३   श्री.सरदार िाराशस ांह (मलुुांड), श्री.शरददादा सोनािणे 
(र्ुन्नर), श्री.सतुनल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाि शहराचा वीज परुवठा आधी महाववतरिकीून काढून जी्ीएल 
या खासगी कीं पनीकी ेदि. ११ नोव्हेंबर, २०११ रोजी सोपववण्यात आला आणि 
नींतर पनु्हा  सन २०१५ मध्ये महाववतरिकी े िेण्यात आला या व्यवहारात 
समुारे १५०० को्ी रूपयाींचा गरैव्यवहार झाल्याची  तक्रार काही नागररकाींनी 
तसेच लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्रयाींकी े केली असनु  वारींवार स्मरिपत्रहेी 
पाठववण्यात आलेली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ततकालीन मखु्य अमभयींता, महाववतरि औरींगाबाि याींना 
ननलींबबत करुन तयाींच्या मालमततचेीही चौकशी करण्याची मागिी 
मा.मखु्यमत्रयाींकी ेएका ननवेिनाद्वारे लोकप्रनतननधीींनी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, जी्ीएल प्रकरिाचा साततयाने पाठपरुावा करीत असल्याने 
खो्या गनु्हयात अीकवण्याचा क् रचला जात असल्याची शक्यता 
तक्रारिाराींनी व्यक्त केली असनू तयाींच्या जजववताला धोका असल्याची भीती 
तयाींनी मा.मखु्यमत्रयाींना पाठववलेल्या एका ननवेिनाद्वारे केलेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 



18 

(४) असल्यास, जी्ीएल आणि महाववतरि याींनी सींगनमताने केलेल्या १५०० 
को्ीींच्या वीज गरैव्यवहाराप्रकरिी अद्यापपयांत चौकशी करण्यात आलेली 
नसनू तयाची कारिे काय आहेत, 
(५) असल्यास, सिरहू गरैव्यवहाराची ववनाववलींब चौकशी करुन सवफ सींबींचधत 
िोर्ीींववरोधात शासनाने कोिती कारवाइफ केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे   (१) अशा आशयाची तक्रार सन २०१५ मध्ये प्राप्त 
झालेली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) प्राप्त तक्रार अनरु्ींगाने महाववतरि कीं पनीकीून चौकशी करण्यात आली 
आहे.  
(५) महाववतरि कीं पनीअींतगफत बत्रसिस्यीय सममतीने केलेल्या चौकशीचा 
अहवाल शासनास प्राप्त झाला असनू तो ववचाराधीन आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िडूर् (िा.खटाि, जर्.सािारा) येथील चिैन्य ग्रामीण िबगरशिेी 
सहिारी पिसांस्त्थेच्या ठेिीदाराांच्या ठेिी परि िरण्याबाबि 

  

(१५) *  १२९४०६   श्री.र्यिुमार गोरे (माण), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.परृ्थ िीरार् चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अशमि विलासराि देशमखु 
(लािरू शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), श्री.विर्य 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड 
उत्िर), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), 
श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वीूज (ता.ख्ाव, जज.सातारा) येथील चैतन्य ग्रामीि बबगरशतेी सहकारी 
पतसींस्थेच्या ठेवीिाराींच्या ठेवी परत ममळत नसल्यामळेु ठेवीिाराींमध्ये 
असींतोर्ाचे वातावरि ननमाफि झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींस्थेच्या चालक व सींचालक याींच्यावर तक्रारी करुनही 
कायफवाही होत नसल्यामळेु तयाच्या ननर्धेाथफ सवफ ठेवीिाराींनी ख्ाव तहसील 
कायाफलयावर माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयािरम्यान मोचाफ काढला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरिी िखल घेऊन शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व तयानरु्ींगाने सिर सींस्थेवर कारवाई 
करण्याबाबत तसेच ठेवीिाराींच्या ठेवी परत करण्याबाबत शासनाने कोिती 
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु   (१) व (२) होय. 
(३) सींस्थेचे सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८ या कालावधीचे लखेापररक्षि 
करण्याकरीता महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम, १९६० चे कलम ८१ 
नसुार श्री.एस.पी.्कले, लेखापररक्षक शे्रिी-१, सहकारी सींस्था, कोरेगाव याींची 
अनकु्रमे दिनाींक २६.१०.२०१८ व दिनाींक ६.८.२०१८ रोजीच्या आिेशान्वये 
ननयकु्ती करण्यात आलेली आहे. 
    तसेच सींस्थचेे कामकाज बींि असनू सींचालक मींीळ कामकाज करीत 
नसल्याची खात्री झाल्याने व सींस्थतेील ठेवीिाराींच्या तक्रारीींच्या अनरु्ींगाने 
अचधननयमाच्या कलम ७७ नसुार सींस्थेवर दिनाींक ८.८.२०१८ रोजीच्या 
आिेशान्वये सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था, ख्ाव याींचे अध्यक्षतखेाली 
प्रशासक मींीळाची ननयकु्ती करण्यात आलेली आहे. सद्यजस्थतीत या प्रशासक 
मींीळावर ठेवीिाराींचे ७ प्रनतननधी सिस्य म्हिून कायफरत आहेत.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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दौंड (जर्.पुणे) िालुक्यािील विद्युि रोदहत्राांच्या  

चोरीच्या प्रमाणाि झालेली िाढ 
  

(१६) *  १३४०६०   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.शरददादा सोनािणे (र्ुन्नर) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) िौंी (जज.पिेु) तालकु्यातील ववद्यतु रोदहत्राींच्या चोरीच्या घ्नाींमध्ये  
माहे जून, २०१८ त े ऑक््ोबर, २०१८ या काळात मोठ्या प्रमािात वाढ 
झाल्याची  बाब दि. २५ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा तयासमुारास ननिशफनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इन्रा २ नींतर कोितीही योजना न आल्यामळेु शतेकरी व 
नागररकाींना ववद्यतु रोदहत्र ममळण्यासाठी ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त चोरीच्या घ्नाींची चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
िोर्ी आढळून आलेल्याींवर कारवाई करण्याबाबत व उक्त चोरीला गेलेल्या 
दठकािी रोदहत्र पनु्हा बसवण्याबाबत महाववतरिने कोिती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे   (१) हे खरे आहे.   
(२) व (३) उक्त घ्नाींची महाववतरिमार्फ त चौकशी करण्यात आली आहे. 
चोरीला गेलेल्या रोदहत्राींची कर्याफि सींबींचधत पोलीस स््ेशनला िाखल करण्यात 
आली आहे. तसेच िौंी तालकु्यात माहे जून, २०१८ त े ऑक््ोबर, २०१८ 
चोरीला गेलेल्या एकूि ३८ रोदहत्राींपकैी ३२ रोदहत्राींच्या दठकािी रोदहत्र े
बसववण्याची कायफवाही पिूफ झाली असनू उवफररत रोदहत्राींच्या दठकािी रोदहत्र 
बसववण्याची कामे प्रगतीपथावर आहेत.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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बामणिाडा (िा.रारु्रा, जर्.चांद्रपूर) ग्रामपांचायि पररसरािील महाराष्ट्र 
औद्योधगि वििास महामांडळाची र्ागा भुमाकफयाांनी  

परस्त्पर वििल्याबाबि 
(१७) *  १३२६९५   अॅड.सांर्य धोटे (रार्ूरा) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजुरा (जज.चींद्रपरू) तालकु्यातील बामिवाीा ग्रामपींचायत पररसरातील 
महाराषर औद्योचगक ववकास महामींीळाची जागा भमुार्ीयाींना परस्पर 
ववकण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर जागेवर अनतक्रमि करुन ल-ेआऊ् धारकाींना कोितीही 
परवानगी नसताींना हस्ताींतरिाची कायफवाही ननयमबाहय पद्धतीने खरेिी-ववक्री 
करुन सरुु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ले-आउ् मींजुरी नसताींना आदिवासीच्या जममनी गरैआदिवासी 
धारकाींना ववकल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर भमुार्ीयाींनी महाराषर औद्योचगक ववकास महामींीळाच्या 
सहा प्लॉ्ची खरेिी-ववक्री खाजगी व्यक्तीींना करुन दिली असनू सिर जागेवर 
अनतक्रमि करुन बाींधकाम िेखील करुन दिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सिर सींपिुफ प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय ननषपन्न झाले व तयानरु्ींगाने सिर भमुमयाींववरुद्ध शासनाने 
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई   (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४), (५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

खालापूर (जर्.रायगड) िालुक्यािील आददिासी विद्यार्थयाांना 
शशष्ट्यितृ्िीची रक्िम देण्याबाबि 

(१८) *  १२९१४५   श्री.सभुाष उफम  पांडडिशठे पाटील (अशलबाग) :   
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) खालापरू (जज.रायगी) तालकु्यातील सन २०१७-१८ च्या शकै्षणिक वर्ाफत ४ 
हजार ५७१ ववद्यार्थयाांचे तर सन २०१८-१९ या वर्ाफत ५ हजार १३० आदिवासी 
ववद्याथी व चाल ूशकै्षणिक वर्ाफसाठी ४ हजार ८९३ ववद्यार्थयाांचे अजफ सवुिफ 
महोतसवी मशषयवतृतीसाठी पेि येथील आदिवासी प्रकल्प कायाफलयाकी ेसािर 
करण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेतींगफत ववद्यार्थयाांचे पसेै थे्  तयाींच्या बँक खातयात 
जमा केले जातात मात्र गत ३ वर्ाांपासनू ऑनलाईन पद्धतीत अीचिी येत 
असल्याने ववद्यार्थयाांच्या खातयात पसैे जमा झालेले नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिरहू पसेै ववद्यार्थयाांच्या खातयात जमा झालेले नाही 
याववर्यी ववचारिा केली असता जजल्हयातील ववद्यार्थयाांचे जवळपास १३ 
को्ी रूपये माहे माचफ २०१८ मध्येच जजल्हा पररर्िेकी ेवगफ केले असल्याचे 
पेि येथील आदिवासी प्रकल्प कायाफलयाने स्पष् केल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तयानसुार या गरैव्यवहाराप्रकरिी सींबींचधत अचधकाऱ्याींवर 
जबाबिारी ननजश्चत करून तयाींच्या ववरोधात कारवाइफ करण्याबाबत तसेच 
मशषयवॄततीची रक्कम सींबींचधत ववद्यार्थयाांना ववनाववलींब अिा होण्याच्या 
िषॄ्ीने शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१), (२) व (३) हे खरे नाही.  
     सन २०१७-१८ या वर्ाफकरीता सवुिफ महोतसवी मशषयवतृती योजनेचा 
ननधी जजल्हा पररर्िेकी े वगफ केला असनू मशषयवतृती परस्पर लाभाथी 
ववद्यार्थयाांना िेण्याबाबत जजल्हा पररर्िेस सचुना दिलेल्या आहेत. तसेच सन 
२०१८-१९ या वर्ाफपासनू सिर योजना दिनाींक १७.४.२०१८ रोजीच्या शासन 
ननिफयान्वये ग्रामववकास ववभागाकी े हस्ताींतरीत करण्यात आली आहे.  
तयामळेु सवुिफ महोतसवी योजनेचे अजफ प्रकल्प कायाफलयाकी ेप्राप्त होत नाही. 
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    सिरचा ननधी हा सन २०१५-१६, सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८ या 
तीन ववततीय वर्ाफचा असनू तो तया तया वर्ीच शासनाच्या आिेशान्वये 
जजल्हापररर्िेकी े वगफ करिेत आलेला आहे व जजल्हा पररर्िेने मशषयवतृती 
ववद्यार्थयाांचे खातवेर जमा केलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सािनेर (जर्.नागपूर) येथील सहिारी शिेिी खरेदी विक्री मयाम. या 
सांस्त्थेला िुर ि मिा खरेदीच्या अनुषांधगि खचामची ि िशमशनची 

रक्िम शमळण्याबाबि 
  

(१९) *  १३३९३५   श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.विर्य िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी) :   
सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सावनेर (जज.नागपरू) येथील सहकारी शतेकी खरेिी ववक्री मयाफदित 
सावनेर या सींस्थेला हींगाम सन २०१६-१७ मधील तरु खरेिीच्या अनरु्ींचगक 
खचाफची व कममशनची रक्कम तसेच सन २०१७-१८ मधील मका खरेिीवरील 
अनरु्ींचगक खचाफची रक्कम अद्यापही अिा करण्यात आली नसल्याने थकीत 
रक्कम तातीीने सिर सींस्थेस िेण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दि 
महाराषर स््े् को-ऑपररद्व्ह माके्ीींग रे्ीरेशन मल. मुींबई याींना दिनाींक ४ 
सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा तयासमुारास ननवेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर थकीत रक्कम अद्यापही सींस्थेस िेण्यात आली नाही, हे 
ही खरे आहे काय 
(३) असल् यास, या प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानसुार सिर 
थकीत रक्कम सींस्थेला अिा करण्याबाबत शासनाने कोिती कायफवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देशमखु   (१) होय. 
(२) व (३) हींगाम २०१६-२०१७ मध्ये सहकारी शतेकी खरेिी ववक्री सींस्था, 
मयाफ.सावनेर या सींस्थेने तरू खरेिीच्या अनरु्ींचगक खचाफची व कममशनची 
रक्कमसेाठी सींस्थेने प्रस्ताववत केलेल्या रुपये ६६.५९ लाख रुपयेपकैी रुपये 
४५.८१ लाख सींस्थेस अिा करण्यात आले असनू, उवफररत रक्कम नारे्ीकीून 
खचाफची रक्कम अींनतम होऊन ननधी प्राप्त होईल, तद्नींतर सींस्थेस अिा 
करण्यात येईल. 
     हींगाम २०१७-२०१८ मधील सींस्थेना केलले्या मका खरेिीच्या अनरु्ींचगक 
खचाफचा प्रस्ताव मींजूर झाल्यानींतर सींस्थेस रक्कम अिा करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

चािण (िा.खेड, जर्.पुणे) औद्योधगि क्षेत्र टप्पा क्र.५ साठी  
भूसांपादनाची िायमिाही सुरु िरण्याबाबि 

  

(२०) *  १३४०७९   श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर औद्योचगक ववकास महामींीळाने चाकि औद्योचगक क्षेत्र ्प्पा 
क्र.५ साठी सन २००७ मध्ये मौजे चाकि, रोहकल, आींबेठाि, वाकी, गोिवीी 
तसेच बबरिवीी या गावातील जममनीींवर सींपािनासाठी “महाराषर औद्योचगक 
ववकास महामींीळाच्या भसूींपािनासाठी राखीव” असे शरेे मारले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, दिनाींक १५ डीसेंबर, २०१५ रोजी कलम ३२ (२) ची कायफवाही 
सरुु होवनू तसेच दिनाींक २१ मे, २०१८ च्या उच्चाचधकार सममतीच्या ९३ व्या 
बठैकीत मलु्याींकन िर ननजश्चत होवनूही अद्यापपयांत भसूींपािनाची कायफवाही 
सरुु न झाल्याने शतेकऱ्याींनी दिनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा 
तयासमुारास प्रािेमशक कायाफलय, पिेु येथे दठय्या आींिोलन केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी 
वा तयासमुारास मा.उद्योग मींत्री याींना लेखी ननवेिन िेवनू भसूींपािनाची 
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कायफवाही तातकाळ सरुु करावी अन्यथा वर्ाफनवुर् े शतेकऱ्याींच्या जममनीवर 
असलेले मशक्के काढुन ्ाकावे अशी मागिी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधीींच्या मागिीच्या अनरु्ींगाने शासनाने 
चौकशी केली आहे काय, तयात काय ननषपन्न झाले व तयानरु्ींगाने कोिती 
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई   (१) होय, हे  खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) हे खरे आहे. 
     तयाअनरु्ींगाने भसूींपािनाची पढूील प्रकक्रया सरूू आहे. 

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

राज्यािील पदिी ि पदव्यु ु्त्िर शशक्षण घेणा-या मागासिगीय 
विद्यार्थयाांची शशष्ट्यितृ्िीची रक्िम अदा िरण्याबाबि 

  

(२१) *  १३२२२१   श्रीमिी मांदा म्हात्र े (बेलापरू), श्रीमिी माधुरी शमसाळ 
(पिमिी), श्री.विर्य िाळे (शशिार्ीनगर) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पिवी व पिव्यतुतर मशक्षि घेिाऱ् या मागासवगीय 
ववद्यार्थयाांची मशषयवतृतीची रक्कम तातीीने अिा करण्याची व तयाींना 
ममळिाऱ् या २ हजार २५० रुपयाींच्या मशषयवतृतीमध्ये १२ हजार रुपयाींपयांत 
वाढ करण्याची मागिी अणखल भारतीय ववद्याथी पररर्िेने दिनाींक ३० 
ऑगस् ्, २०१८ रोजी वा तयासमुारास शासनाने केली असल्याचे ननिशफनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, सिर मागिीनसुार शासनाने कोिती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 



26 

श्री. रार्िुमार बडोले   (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अांधेरी (पूिम) येथील मरोळ औद्योधगि िसाहिीमधील भूखांड  
तनविदा न िाढिा िाटप िेल्याबाबि 

  

(२२) *  १३२७८१   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पिूम) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर औद्योचगक ववकास महामींीळाच्या अींधेरी (पवूफ) मरोळ 
औद्योचगक वसाहतीमधील x-२३ हा भखूींी ननवविा न काढताच मे.नवनीत 
मो्सफ याींना वा्प करण्यात आल्याचे ननिशफनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर भखूींीाच्या शजेारील x-२२ हा भखूींी प्रती चौरस मी्र १ 
लाख ५६ हजार या िराने M/S. GHV Hospitality Pvt. Ltd. याींना 
नकुताच वा्प केला असनू x-२३ हा भखूींी प्रती चौरस मी्र ५४ हजार 
इतक्या कमी िराने वा्प करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर औद्योचगक ववकास महामींीळाच्या धोरिानसुार 
मरोळ औद्योचगक वसाहतीतील भखूींी हे व्यावसानयक वापराकररता ननवविा 
मागवनू ववतररत केले जात असतानाही, मे.नवनीत मो्सफ याींना र्ायिा 
पोहचववण्यासाठी सिर भखूींी औद्योचगक वापराकररता ववतरीत केल्यामळेु   
x-२३ या भखूींीाच्या वा्पामध्ये अननयममतता होऊन महामींीळास तो्ा 
ननमाफि झाला असल्याचे ननिशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले व तयानरु्ींगाने सिर अननयममततमेध्ये िोर्ी आढळून आलेल्या 
सींबींचधताींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोिती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देसाई   (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) व (५) हे खरे नाही. 
     मरोळ औद्योचगक वसाहतीमधील एक्स-२३ क्षेत्र २६०७.४५ चौ.मी. चे 
वतफमानपत्रात जादहरात प्रमसध्ि करुन ननवविा पध्ितीने उच्चतम िर 
असलेल्या रुपये ५६६६६/- प्रनत चौ.मी. नवनीत मो्सफ प्रा.मल. याींना वा्प 
आिेश दिनाींक २०/०५/२०१६ वा्प करण्यात होता. तथावप, मे. नवनीत मो्सफ 
प्रा.मल. याींनी मागिी केल्यानसुार सिर भखूींीालगतचे असलेले अनतररक्त क्षेत्र  
५५७.३१ चौ.मी. असे एकूि  ३१४६.७६ चौ.मी. इतके क्षेत्र ननवविेतील 
िरानसुार व महामींीळाच्या मागफिशफक ततवानसुार  भखूींीाचे वा्प करण्यात 
आले आहे. एक्स-२२  हा भखूींी व्यापारी िराने भखूींी वा्प केला आहे. तसेच 
एक्स-२३ हा भखूींी औद्योचगक िराने वा्प करण्यात आला आहे. 
महामींीळाचे व्यापारी व औद्यौचगक िर वेगवेगळे आहेत. 

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

सोलापूर जर्ल््यािील महावििरण िां पनीची िामे  
तनधी अभािी प्रलांिबि असल्याबाबि 

  

(२३) *  १३०७६३   श्री.बबनराि शशांदे (माढा) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापरू जजल्हयात महाववतरि कीं पनीकीून मींजरू असलेली कामे ननधी 
उपलब्ध होत नसल्यामळेु प्रलींबबत असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये 
वा तया िरम्यान ननिशफनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माढा, पींढरपरू, माळमशरस व करमाळा तालकु्यामध्ये सन 
२०१२-१३ त े २०१७-१८ या कालावधीत मींजूर असलेली ीीपी उभारिी, वीज 
जोीिी िेण्याची काम ेप्रलींबबत असनू सिर कामे करण्यासाठी ननधी उपलब्ध 
करून िेण्याची मागिी स्थाननक लोकप्रनतननधी वारींवार करत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद् नसुार 
तालकुाननहाय मींजूर असलेल्या कामाची सींख्या व सद्य:जस्थती काय आहे, 
 



28 

(४) तसेच मींजूर असलेली कामे पिुफ करिेबाबत शासनाने कोिती कायफवाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे   (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे.  
(३) सन २०१२-१३ त े २०१७-१८ या कालावधीत ववववध योजनेअींतगफत 
उभारण्यात आलेले नवीन ववतरि रोदहत्र े व वीज जोीण्याींची सींख्या 
तालकुाननहाय खालीलप्रमािे:- 
     नवीन ववतरि रोदहत्र-े माढा-९३५, पींढरपरू-१११५, माळमशरस-१८१३, 
करमाळा-१०८३  
     नवीन वीज जोीण्या- माढा-१८०७४, पींढरपरू २७८२३, माळमशरस २४९३७, 
करमाळा १४७७८.   
     यामशवाय माढा तालकु्यात ११, पींढरपरू तालकु्यात ७, माळमशरस 
तालकु्यात २, व करमाळा तालकु्यात ७, ३३/११ के.व्ही उपकें द्र कायाफजन्वत 
करण्यात आली आहेत.     
(४) उच्चिाब ववतरि प्रिाली अींतगफत कृर्ीपींप वीज जोीण्याकररता कामाींच े
कायाफिेश िेण्याची प्रकक्रया सरुु आहे. तसेच जजल्हा वावर्फक योजना व ववशरे् 
घ्क योजना अींतगफत मींजूर कामे करण्यासाठी ननवविा प्रमसध्ि करण्यात 
आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

भोिर (िा.जर्.नाांदेड) येथील ग्राहिाांच्या िीर् देयिाांमध्ये  
गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

  

(२४) *  १२८८८५   श्रीमिी अशमिा चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड 
उत्िर), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) भोकर (ता.जज.नाींिेी) येथील ग्राहकाींच्या वीज िेयकाींमध्ये गरैव्यवहार 
झाल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशफनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भोकर येथील महाववतरिच्या कायाफलयात कायफरत असलले्या 
कमफचा-याींनी सींगनमत करुन दिनाींक १ जानेवारी, २०१६ त ेमाहे माचफ, २०१८ 
या कालावधीत पिावर कायफरत असताींना ग्राहकाींची आवश्यक कागिपत्र े न 
घेता वीज जोीिी, वीज ग्राहकाींच्या खो्या व बनाव् पावतया तयार करुन 
आचथफक गरैव्यवहार व चकुीचे वीज िेयक नसताना स्वत:च्या र्ायियासाठी 
िेयकातनु रक्कम वजा करिे अशा ववववध प्रकारे महाववतरि कीं पनीची समुारे 
२६ लाख रुपयाींची र्सविकु केली असनू या प्रकरिी शासनाने चौकशी केली 
आहे काय, 
(३) असल्यास, तयात काय ननिशफनास आल,े तयानसुार सींबचधताींवर शासनाने 
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे   (१) हे खरे आहे. 
(२) महाववतरि कीं पनीकीून प्राथममक चौकशी करण्यात आली आहे. 
(३) चौकशीच्या अनरु्ींगाने सींबींचधत सात िोर्ी अचधकारी व कमफचारी याींना 
ननलींबबत करण्यात आले असनू सींबींचधताींवर भोकर पोलीस स््ेशन येथ ेगनु्हा 
िाखल करण्यात आला आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

दहांगणघाट (जर्.िधाम) िालुक्यािील टॉिर बाांधिामामध्ये बाधधि 
झालेल्या शिेिऱ्याांना र्शमनीचा मोबदला देण्याबाबि 

  

(२५) *  १३२३४२   श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट) :   सन्माननीय ऊर्ाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) दहींगिघा् (जज.वधाफ) तालकु्यात ्ॉवर उभारिा-या कीं पनीने शतेक-याींच्या 
शतेात ्ॉवर उभारिीचे काम करीत असताना शते मालकाला पदहल्या 
्प्प्याची मोबिला रक्कम दिल्यामशवाय व करारनामा न केल्यामशवाय पढुच्या 
्प्प्याचे काम करू नये असा शासनाचा स्पष् आिेश असताना स्थाननक 
जजल्हा प्रशासनाने कीं पनीला पढुील ्प्प्याचे काम सरुू करण्यास परवानगी 
दिली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्ॉवर बाींधकाम करिा-या कीं पनीने सींपिूफ काम झाल्यानींतरही 
मोबिला दिला नसल्याची तक्रार शतेमालकाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय तयात काय 
ननिशफनास आले आहे, 
(४) असल्यास, तयानसुार बाचधत शतेक-याींना मोबिला िेण्याबाबत व ्ॉवर 
कीं पनीवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे   (१) व (२) कें द्र शासनाच्या परवानगीने रायपरू-
वरोरा रान्सममशन मल. या कीं पनीमार्फ त ७६५ के.व्ही. राजनींिगाव-वरोरा 
वादहनीचे वधाफ जजल्हयातील दहींगिघा् व समदू्रपरू तालकु्यात काम सरुु आहे. 
शासन ननिफय दिनाींक ३१.०५.२०१७ नसुार भधूारकाींना ्प्प्या ्प्प्याने 
मोबिला िेण्याबाबत जजल्हाचधकारी कायाफलयाकीून सिर कीं पनीस कळववण्यात 
आले आहे. तयाचप्रमािे सिर कीं पनीकीून मोबिला कमी ममळाला असनू, तो 
जास्त ममळण्यासाठी भधूारकाींच्या तक्रारी जजल्हाचधकारी, वधाफ याींना प्राप्त 
झाल्या आहेत. यासींिभाफत शासकीय ननयमानसुार तपासिी करुन योग्य तो 
मोबिला िेण्याबाबत जजल्हाचधकारी, वधाफ याींच्याकीून रायपरू-वरोरा 
रान्सममशन मल. कीं पनीस कळववले आहे.  
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही.  

 
----------------- 
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दाभोळ ि पाांगारी पररसराि (िा.दापोली, जर्.रत्नाधगरी) विर् पुरिठा 
सुरळीि िरण्याबाबि 

  

(२६) *  १३३४१०   श्री.सांर्य िदम (दापोली) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िाभोळ व पाींगारी पररसरात (ता.िापोली, जज.रतनाचगरी) ववज परुवठा 
खींीीत झाल्याने याचा जाब ववचारण्यासाठी ग्रामस्थ महाववतरिच्या 
कायाफलयात गेले असता, तयाींच्यावर सरकारी कामात अीथळा आिल्याचा 
गनु्हा नोंिववल्याच े दिनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा तयासमुारास 
ननिशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्िस ूउपके्रद्रातींगफत हा भाग येत असल्याने गेली चार दिवस 
या भागातील ववज परुवठा खींीीत असनू इतर पररसरात मात्र ववजपरुवठा 
सरुळीत सरुु असल्याने याची ववचारिा करण्यासाठी ग्रामस्थ गेले असता 
तयाींचेवर उक्त गनु्हा िाखल केला असल्याचे ननिशफनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने सिर प्रकरिी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय ननिशफनास आले व तयानरु्ींगाने िाभोळ व पाींगारे येथे वीज परुवठा 
सरुळीत करण्याबाबत तसेच ग्रामस्थाींवर िाखल केलेला गनु्हा मागे 
घेण्याबाबत शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे   (१) व (२)   रतनाचगरी जजल्यातील िापोली 
तालकु्यातील िाभोळ व पाींगारी येथील ३३/११ के. व्ही. र्िस ुउपकें द्राहून ११ 
के.व्ही. िाभोळ कर्ीरवर दि. २ ऑक््ोंबर २०१८ रोजी झाी े पील्यामळेु 
ववद्यतु तारा तु् ू न पील्या होतया. े्ंमकरवाीी पररसर वगळून इतर 
पररसरातील वीजप्रवाह चाल ू करण्यात आला होता. या कारिामळेु ज्या 
पररसरातील वीजप्रवाह बींि होता, तया पररसरातील ववद्यतु ग्राहकाींचा जमाव 
३३/११ के. व्ही. र्िस ूउपकें द्रात िाखल झाला.  सिर जमावाने तथेे उपजस्थत 
असलेल्या ऑपरे्वर िबाव आिून आमचा  वीजप्रवाह बींि असल्यामळेु इतर 
भागातील चाल ू असलेला वीजप्रवाह बींि करण्यात यावा असा हट्ट धरला. 
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तसेच ऑपरे्रला िमिा्ी करुन, तयाच्यावर िबाव आिून ज्या भागात 
ववद्यतु परुवठा चाल ू होता तो पि  बींि करण्यास भाग पीले. म्हिून 
नाईलाजास्तव िाभोळ व पाींगारी या पररसरातील काही ग्रामस्थाींवर सींबींचधत 
पोलीस स््ेशन मध्ये दि. ०३ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी महाववतरि कीं पनीमार्ां त 
गनु्हा (F.I.R. no.१८०) नोंिववण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाड (जर्.रायगड) क्षेत्रािील व्यापाऱ् याांिडून दोनदा  
बार्ार शुल्ि िसुल न िरण्याबाबि 

  

(२७) *  १३२८८७   श्री.भरिशठे गोगािले (महाड) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर कृवर् उतपन्न पिन (ववकास व ववननयमन) (सधुारिा) 
अचधननयम, २०१७ अन्वये अचधननयमात पररमशष् १८ नसुार ववदहत करण्यात 
आलेल्या िेयकाच्या नमनुा पररपत्रकात बाजार शलु्क भरल्याच े िेयक कृवर् 
उतपन्न बाजार सममतीस सािर करण्यात आले तर सींबींचधत व्यापाऱ् याींकीून 
बाजार शलु्क वसलु करण्यात येऊ नये, अशी तरतिू करण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, असे असताींनाही शासनाच्या जजल्हा उपननबींधक सहकारी 
सींस्था, रायगी-अमलबाग याींच्या कायाफलयाकीून महाी पररसरातील 
व्यापाऱ् याींकीून तयाींनी पररमशष्-१८ च्या नमनु्यात िेयक सािर करण्यात 
आल्यानींतरही तयाींच्याकीून पनु्हा बाजार शलु्क घेण्यात येत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, महाी क्षेत्रातील व्यापाऱ् याींकीून िबुार शलु्क वसलु करण्यात 
येत असल्याबाबत महाी शहर ककरािा व्यापारी असोमसएशनने मा.सहकार 
मींत्री याींना दिनाींक १ रे्ब्रवुारी, २०१८ रोजी वा तयासमुारास पत्रव्यवहार 
करुनही अियाप कोितीच कायफवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सिर प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात 
काय आढळून आले व तद् नसुार उपरोक्त प्रकरिी िोनिा बाजार शलु्क वसलू 
न करण्याबाबत शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देशमखु   (१) होय. 
     महाराषर कृवर् उतपन्न खरेिी-ववक्री (ववकास व ववननयमन) अचधननयम 
१९६३ चे कलम ३१ आणि ननयम १७, १८ व ३३ अन्वये व्यापाऱ्याींकीून 
बाजार शलु्क भरण्याचे िेयक कृवर् उतपन्न बाजार सममतीस सािर करण्यात 
आले तर सींबींचधत व्यापाऱ्याींकीून बाजार शलु्क वसलू करण्यात येऊ नये अशी 
तरतिु आहे. 
(२) नाही. 
     महाराषर कृवर् उतपन्न खरेिी-ववक्री (ववकास व ववननयमन) अचधननयम 
१९६३ चे कलम ३१ आणि ननयम १७, १८ व ३३ मधील तरतिुी व तयाच्या 
अींमलबजाविी बाबत पिन सींचालनालयाच े पररपत्रक दिनाींक २०.१०.२०१६ 
नसुार व्यापाऱ्याींनी परपेठेतील बाजार सममतीने वसलु केलेल्या बाजार 
शलु्काची पावती बाजार सममतीस सािर करिे आवश्यक आहे. परींत ु महाी 
येथील व्यापारी बाजार शलु्काची पावती सािर करत नसल्याने तयाींचेकीून 
बाजार शलु्क आकारण्यात येत आहे. 
(३) नाही. 
      महाी कृवर् उतपन्न बाजार सममती करीत असलेल्या सेस वसलुी 
बाबत आवश्यक ती सवफ चौकशी पिूफ करून महाी व्यापारी असोमसएशन च े
अध्यक्ष व अन्य तक्रारिार याींना जजल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, रायगी 
याींनी लेखी उततर िेण्यात आले आहे. 
(४) नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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धामणगाि बढे (िा.मोिाळा, जर्.बुलढाणा) येथील ११ िेव्हीची विद्युि 

िादहनी स्त्थलाांिरीि िरणेबाबि 
  

(२८) *  १२८४३२   श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (शशडी), श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.बाळासाहेब थोराि 
(सांगमनेर), प्रा.विरेंद्र र्गिाप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धामिगाव बढे (ता.मोताळा, जज.बलुढािा) येथील वीज परुवठ्यासाठी 
गावाच्या मध्यभागी व रदहवाशी वस्तीवरून ११ केव्हीची ववद्यतु वादहनी गेली 
असल्याने स्थाननक नागररकाींच्या जीववतास धोका ननमाफि होण्याची शक्यता 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त वादहनी गावाबाहेर स्थलाींतररत करिेबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी दिनाींक १७ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा तया समुारास 
महाववतरि कीं पनी मलकापरू (जज.बलुढािा) याींना दिलेले ननवेिन शासनास 
प्राप्त झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त ननवेिनाच्या अनरु्ींगाने शासनाने चौकशी केली आहे, 
चौकशीत काय ननषपन्न झाल,े तयानसुार सिर ववद्यतु वादहनी स्थलाींतररत 
करिेबाबत शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे   (१) हे खरे आहे.  
     ११ के.व्ही. धामिगाींव वीज वादहनी गावाच्या मध्यभागातनू गेलेली 
असनू सिर वादहनीखाली गावातील लोकाींनी घर बाींधिी करुन रदहवासी वस्ती 
केलेली आहे. 
(२) हे खरे आहे.  
(३) धामिगाींव बढे येथील लोक वस्तीतनू गेलेल्या ११ के.व्ही. वीज वादहनीच े
सवेक्षि करण्यात येऊन १.०८ कक.मी. लाींब ११ के.व्ही वीज वादहनी गावाबाहेर 
स्थलाींतरीत करिेबाबतचे अींिाजपत्रक तयार करण्यात आलेले आहे. तयाची 
ककींमत रु. ६.९३ लक्ष असनू सिर काम जजल्हा वावर्फक योजनेअींतगफत 
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प्रस्ताववत करण्यात आल े आहे. सिर कामास प्रशासकीय मान्यता तसेच 
आवश्यक ननधी प्राप्त झाल्यानींतर, सिरच े काम प्राधान्याने पिूफ करण्यात 
येईल. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पाांढरििडा (िा.िेळापूर, जर्.यििमाळ) येथील आददिासी 
आश्रमशाळाांमध्ये पाठ्यपुस्त्ििाच ेिाटप िरण्याबाबि 

(२९) *  १३३६७७   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाींढरकवीा (ता.केळापरू, जज.यवतमाळ) येथील आदिवासी आश्रमशाळेमध्ये 
मशक्षि घेिा-या इयतता नववी मधील ४५० ववद्याथी आणि इयतता 
अकरावीमधील ३०० ववद्याथाांना अजूनपयांत पाठयपसु्तकाच े वा्प झाले 
नसल्याचे दिनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा तयासमुारास ननिशफनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय 
ननिशफनास आल,े 
(३) असल्यास, ववद्यार्थयाांना पाठ्य पसु्तकाच ेवा्प करण्यास ववलींब करिा-
याींवर कारवाई करण्याबाबत व वा्प वेळेवर होण्याकररता शासनाने कोिती 
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?   
 
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) हे खरे नाही. 
     एकाजतमक आदिवासी ववकास प्रकल्प, पाींढरकवीा ता.केळापरू, 
जज.यवतमाळ याींच्या कायफक्षेत्राींतगफत एकूि १७ शासकीय आश्रमशाळा कायफरत 
असनू सिर आश्रमशाळाींमध्ये सन २०१८-१९ या शकै्षणिक वर्ाफत एकूि ३४४२ 
ववद्याथी मशक्षि घेत आहेत. तयापकैी इयतता ९ वी मध्ये एकूि ७२५ 
ववद्याथी व इयतता ११ वी मध्ये (कला व ववज्ञान) एकूि ४७३ ववद्याथी 
मशक्षि घेत आहेत. 
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     शासककय आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयाांना पाठ्यपसु्तकाींचा परुवठा 
करण्याबाबत प्रकल्प अचधकारी, पाींढरकवीा याींच्याकीून कायफवाही करण्यात 
आली असनू प्रकल्पाींतगफत असिा-या सवफ १७ शासकीय आश्रमशाळाींमध्ये 
पाठ्यपसु्तके वा्प करण्यात आले आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

आददिासी वििास महामांडळाने खरेदी िेलेली िूर खराब झाल्याबाबि 
  

(३०) *  १३३०६३   श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), अॅड.यशोमिी 
ठािूर (तििसा), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), डॉ.सांिोष टारफे 
(िळमनरुी) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) आदिवासी ववकास महामींीळाने शतेकऱ्याींकीून सन २०१५ मध्ये यवतमाळ 
आणि ककनव् पररसरात ६२०० जक्वी्ं ल, धारिी पररसरात १० हजार २०० 
जक्वी्ं ल, नींिरुबार पररसरात १२०० जक्वी्ं ल या प्रमािे १७ हजार २०० जक्वी्ं ल 
तरुीची खरेिी करून गोिामात ठेवण्यात आली असता अचधकाऱ्याींनी िलुफक्ष 
केल्यामळेू हजारो जक्वी्ं ल तरुीला मोठया प्रमािात कीी लागलेली असल्याने 
सवफ तरू खराब झालेली असल्याची मादहती दिनाींक १५ ऑक््ोंबर, २०१८ रोजी 
वा तयासमुारास ननिशफनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु शासनाला कोट्यवधी रूपयाींच ेनकुसान झालेले असनु 
उक्त प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तयानसुार सींबचधत अचधकाऱ्याींवर शासनाने कोिती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे व तयाचा तपमशल काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१), (२) व (३) सद्य:जस्थतीत सन २०१५-१६ मध्ये 
यवतमाळ व ककनव् पररसरात ६७३२.४२ जक्वी्ं ल, धारिी पररसरात ८१५४.१८ 
जक्वी्ं ल व नींिरुबार पररसरात १२७६.५९ जक्वी्ं ल तरू मशल्लक आहे. सिर 
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तरुीस वेळोवेळी धुरीकरि व और्धाींची र्वारिी करण्याींत येत आहे. तरू 
खरेिीचा कालावधी ३ वर्ाफवर झाल्याने तरुीला काही प्रमािात ककी लागलेली 
आहे. उवफररत तरुसाठा खराब होऊ नये म्हिून धुरीकरि व कक्कनाशक 
र्वारिी वळेोवेळी करण्याींत येत आहे.    
     साठविूक केलेल्या तरुीची ववक्री ई-मललावाद्वारे करण्याचे प्रयतन 
करण्यात आलेले आहेत. परींत ुBEP िरपपेक्षा कमी िर आल्याने ववक्री होऊ 
शकली नाही. दि.१४.०९.२०१८ व दि.२०.०९.२०१८ रोजी झालेल्या सींचालक 
मींीळाच्या बठैकीत सींचालकाींनी सममती ननयकु्त करण्याचा प्रस्ताव पारीत 
केलेला आहे. सिर सममतीने अींनतम केलेल्या िराने ववक्री करण्याबाबत ननिफय 
घेऊन सींपिूफ तरुीची ववक्री करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

उस्त्मानाबाद जर्ल्हा मध्यििी सहिारी बँिेि झालेला गैरव्यिहार 
  

(३१) *  १३३५३९   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाि जजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेत खातिेाराींना खातपेसु्तक 
िेताना जमा केलेली रक्कम बँकेत जमा न केल्यामळेु गत िोन वर्ाफत ३३ 
लाख रुपये इतक्या रकमेचा गरैव्यवहार झाला असल्याच े दिनाींक २२ 
ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा तयासमुारास ननिशफनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त गरैव्यवहाराची रक्कम ही शाखा अचधकाऱ्याींच्या 
वेतनातनू वसलू करण्याचा ननिफय घेण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले व तयानरु्ींगाने शासनाने 
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देशमखु   (१) श्री.सींजय पा्ील िधुगावकर व सवफ सिस्य शतेकरी 
सींघर्फ सममती उस्मानाबाि याींनी अशा प्रकारचा तक्रार अजफ जजल्हाचधकारी, 
उस्मानाबाि याींना दिनाींक २३/१०/२०१८ रोजी दिला आहे. 
(२), (३) व (४) सिर तक्रार अजाफच्या अनरु्ींगाने दिनाींक २६/१०/२०१८ रोजी 
जजल्हा ववशरे् लखेा परीक्षक वगफ-१, सहकारी सींस्था, उस्मानाबाि याींना 
चौकशीचे आिेश िेण्यात आले आहेत. चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यावर पढुील 
कायफवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अहेरी (जर्.गडधचरोली) येथील आददिासी आश्रमशाळेमध्ये सादहत्य 
पुरिठ्यामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

(३२) *  १२८७३०   श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.शशशिाांि शश ांदे 
(िोरेगाि), श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहेरी (जज.गीचचरोली) येथील आदिवासी आश्रमशाळेमध्ये सादहतय 
परुवठ्यामध्ये गरैव्यवहार झाला असल्याने १) श्वेता एीं्रप्राइजेस, अमरावती 
२) मदहला गहृ उद्योग, स्ािा ३) सोन ुमोन ुइींीजस्रज, नागपरू ४) कें द्रीय 
भींीार, पिेु ५) मशवम ममल्क अॅी सप्लायसफ या पाच परुवठािार सींस्थाच्या 
सींचालकाींववरूध्ि गनु्हे िाखल करण्यात आले असनू प्रकल्प अचधका-याींनी या 
गरैप्रकाराींची चौकशी करण्याचे आिेश दिल्याच े दिनाींक १० ऑगस््, २०१८ 
रोजी वा तयासमुारास ननिशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चौकशीमध्ये सन २०१६-१७ व २०१७-१८ या वर्ाफमध्ये उक्त 
सींस्थाना ककरािा, र्ळे, अन्नधान्य परुवठा करण्याकररता कीं त्रा् िेण्यात आले 
होत े मात्र परुवठािाराींनी नोंिवही, परुवठा केलेल्या सादहतयाच्या पावतया, 
अप्पर आयकु्त, आदिवासी ववभाग, नागपरू याींच्याकी े सािर केल्या असता 
पावतयाींमध्ये तर्ावत दिसनू आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने या गरैव्यवहाराची चौकशी केली आहे काय, तयात 
काय आढळून आले व तयानसुार सींबचधत परुवठािाराींवर व गरैव्यवहारात 
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सहभागी असिाऱ्या ववभागाच्या अचधका-याींवर कारवाई करण्याबाबत व अस े
गरैप्रकार होऊ नयेत याकररता शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१), (२), (३) व (४) एकाजतमक आदिवासी ववकास 
प्रकल्प, अहेरी अींतगफत ११ शासकीय आश्रमशाळा कायफरत असनू माहे एवप्रल-
मे, २०१८ िरम्यान अन्नधान्य, कीधान्य, ककरािा सादहतय परुवठ्यामध्ये 
अननयममतता दिसनू आल्याने माहे मे, २०१८ मध्ये केलेल्या तपासिीत 
अन्नधान्य, कीधान्य, ककरािा सादहतयाींमध्ये पोहच पावतयाींमध्ये अर्रातर्र 
केल्याचे ननिशफनास आले. तयानसूार प्रकल्प अचधकारी, एकाजतमक आदिवासी 
ववकास प्रकल्प, अहेरी याींनी १) श्वेता ए ी्ंरप्राइजेस, अमरावती २) मदहला गहृ 
उद्योग, स्ािा ३) सोन ु मोन ु इीींजस्रज, नागपरू ४) कें द्रीय भींीार, पिेु    
५) मशवम ममल्क ॲी सप्लायसफ या पाच परुवठािारावर पोमलस स््ेशन, अहेरी 
येथे गनु्हे िाखल केले आहेत. सिर प्रकरिी पोलीस तपास सरुू आहे. तसेच 
असा प्रकार पनु्हा होव ू नये या कररता अपर आयकु्त, आदिवासी ववकास, 
नागपरू याींनी दिलेल्या ननिेशान्वये अन्नधान्य परुवठा मामसक अहवाल 
शासकीय आश्रमशाळाींवरून प्राप्त करून िर मदहना प्रकल्प कायाफलयामार्फ त 
अपर आयकु्त, कायाफलयाकी े पाठववण्यात येतो.  शासनाने सिर प्रकरिाची 
गाींभीयाफने िखल घेऊन दि.२४/९/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये आयकु्त, आदिवासी 
ववकास, महाराषर राज्य, नामशक याींना सवफ शासकीय आश्रमशाळाींना मागील 
तीन वर्ाफत परुवठा करण्यात आलेल्या अन्नधान्य, कीधान्य, ककरािा माल, 
मसाल,े िधू व र्ळे, तसेच शकै्षणिक सादहतय व इतर सवफ प्रकारच्या परुवठा 
करण्यात आलेल्या वस्तुींबाबत प्रतयक्ष आश्रमशाळाींना/ववद्यार्थयाांना सिर 
वस्तुींचा परुवठा झाल्याबाबत/वस्त ु ताब्यात ममळाल्याबाबत तसेच सींबींधीत 
मखु्याध्यापकाींनी दिलेल्या पोच पावतया व तयाअनरु्ींगाने या वस्तुींच्या 
परुवठािाराींकीून सींबींचधत प्रकल्प अचधकारी/अपर आयकु्त याींच्याकी े सािर 
करण्यात आलेली िेयके/पोच पावतया याींची आपसामध्ये पीताळिी 
करण्यासाठी अपर आयकु्त, स्तरावर ववशरे् पथके तयार करण्याच्या सचुना 
दिल्या आहेत. 
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     सिर पथकाींमार्फ त शासकीय आश्रमशाळाींना अचानक भे्ी िेऊन ववदहत 
केलेला परुवठा होत असल्याचे व मेनपू्रमािे ववद्यार्थयाांना सवफ वस्त/ुसादहतय 
ममळत असल्याची खात्री करून तपासिीमध्ये तर्ावत आढळल्यास अपर 
आयकु्ताींनी सींबींधीतावर तातीीने मशस्तभींग ववर्यक कायफवाही करावी व 
केलेल्या कायफवाहीचा अहवाल आयकु्त व शासनास सािर करण्याचे ननिेश 
दिलेले आहेत. तयानसूार आश्रमशाळाींची परुवठ्याच्या अनरु्ींगाने तपासिी 
करण्यात येत आहे. 

----------------- 
  
गुळिांच ि मुसळगाांि (िा.शसन्नर, जर्.नाशशि) येथील इांडडया बुल्स या 

िपांनीिडून मुद्राांि शुल्ि िसूल िरण्याबाबि 
  

(३३) *  १२८३२४   श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजर्ि पिार 
(बारामिी), श्री.र्यांि पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.जर्िेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.ददलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.हनमुांि 
डोळस (माळशशरस) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) गळुवींच व मसुळगाींव (ता.मसन्नर, जज.नामशक) येथे महाराषर औद्योचगक 
ववकास महामींीळाच्या माध्यमातनू १,०४७ हेक््र जममन सींपािीत करण्यात 
आली असनू, या जागेच्या खरेिी व्यवहारात सींबींचधत शतेकऱ्याींना कोितयाही 
प्रकारचे मदु्राींक शलु्क भरावे लागले नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, औद्योचगक ववकास महामींीळाने सिर जममन इींडीया बलु्स या 
कीं पनीला ९५ वर्ाफच्या भाीपेट्टयाने दिली असताींना इींडीया बलु्स कीं पनीने १ 
को्ी ८० लक्ष रुपयाींचे मदु्राींक शलु्क भरिे आवश्यक आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, इींडीया बलु्स या कीं पनीने उक्त मदु्राींक शलु्क न भरल्याने, 
तलाठ्याने सिर शलु्क महाराषर औद्योचगक ववकास महामींीळास जागा 
िेिाऱ्या २० ग्ातील शतेकऱ्याींच्या ७/१२ उताऱ्यावर ्ाकले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व तयानरु्ींगाने इींडीया बलु्स या कपींनीकीून 
मदु्राींक शलु्क वसलू करण्याबाबत कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देसाई   (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महाराषर औद्योचगक ववकास महामींीळाने मे. इींीीया बलु्स इींीस्रीयल 
इींन्रास्रक्चर मल.याींना ता. मसन्नर, जजल्हा-नामशक येथील ताब्यात घेतलेल्या 
११८५.७ हे. आर. इतक्या क्षेत्रापकैी  १०४७.८२ हे. आर. इतके क्षेत्र 
बहुउद्यिेशीय ववशरे् आचथफक क्षेत्र ववकमसत करण्यासाठी  वा्प केले आहे.  
महाराषर औद्योचगक ववकास महामींीळ व मे. इींीीया बलु्स इींीस्रीयल 
इींन्रास्रक्चर मल.ता. मसन्नर, जजल्हा-नामशक याींच्या सींयकु्त भागीिारी 
कीं पनीमार्फ त सिर ववशरे् आचथफक क्षेत्र ववकमसत करण्यात येत आहे.   
     राज्य शासनाने दिनाींक १२/१०/२००१ च्या शासन ननिफयान्वये राज्याच े
ववशरे् आचथफक क्षेत्र धोरि जाहीर केले आहे. व तया धोरिात  ववशरे् आचथफक 
क्षेत्र ववकमसत करण्यासाठी स्थावपत करिाऱ्या ववकासक/ सहववकासक व 
उद्योग घ्काींना जममनीच्या प्रथम खरेिीवर / भाीपेट्टयावर मदु्राींक शलु्क व 
नोंििी र्ी मार्ीची सवलत अनजु्ञेय आहे. 
(३) जजल्हाचधकारी, नामशक (मदु्राींक) याींच्या दिनाींक ७/०७/२०१८ च्या 
आिेशान्वये तलाठी, गळुवींच याींनी एकूि ३६ ग्ावर रु. १ को्ी ८०  लाख 
इतका मदु्राींक शलु्क थकबाकीचा बोजा ७/१२  च्या उताऱ्यावर िाखल केला 
होता.   
(४) सह जजल्हा ननबींधक वगफ-१ तथा मदु्राींक जजल्हाचधकारी, नामशक याींच्या 
दिनाींक २६/०९/२०१८ च्या आिेशानसुार तलाठी, गळुवींच याींनी मौजे गळुवींच 
येथील मे. इींडीया बलु्स मल. कीं पनी याींच्या क्षेत्राव्यनतररक्त इतर खातिेाराींच्या 
ममळकतीवरील बोजाच्या नोंिी कमी करण्यासींबींधीच्या रे्रनोंिी केल्या आहेत.  
तसेच मे. इींीीया बलु्स इींीस्रीयल इींन्रास्रक्चर मल. मसन्नर, जजल्हा-नामशक 
याींच्या ववरुध्ि मदु्राींक अचधननयम, १९५८ नसुार वसलूी सींबींधीची कायफवाही 
जजल्हाचधकारी, नामशक (मदु्राींक) याींच्याकीून  करण्यात येत आहे.  
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(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
----------------- 

  
िर्मि आझण नेरळ (जर्.रायगड) येथील आददिासी िसतिगहृाच े

बाांधिाम पूणम िरण्याबाबि 
(३४) *  १२८१७२   श्री.सांर्य साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कजफत आणि नेरळ (जज.रायगी) येथे आदिवासी वसनतगहृ मींजुर आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, नेरळ येथील वसनतगहृ गेली १५ वर् ेववनावापर पीून आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, कजफत येथील वसनतगहृाकररता ४ को्ी रुपयाची तरतिू करुन 
२ वर् ेझाली तरी अद्याप काम सरुु झालेले नसनू याबाबत शासनाने चौकशी 
केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तयात काय ननिशफनास आल,े चौकशीच् या अनरु्ींगाने शासनाने 
कोिती कायफवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) होय. 
     कजफत (जज.रायगी) येथे आदिवासी मलुाींचे शासकीय वसनतगहृ व नेरळ 
येथे आदिवासी मलुाीं-मलुीींचे शासकीय वसनतगहृ मींजूर आहे. 
(२) व (३) मौजे नेरळ ता.कजफत येथील न.भ.ुक्र. २२४ अ येथे मलुीींच्या 
वसनतगहृाची जुनी व मोीकळीस असलेली इमारत पाीण्यात आली आहे. 
तयाजागेवर आदिवासी मलुीींचे शासकीय वसनतगहृाच्या नवीन इमारतीच े
बाींधकाम करण्यासाठी जजल्हाचधकारी रायगी याींनी जजल्हा ननयोजन सममती 
योजनेमधून दि.२१.१.२०१६ अन्वये रु.३९९.०० लक्ष ककींमतीस प्रशासकीस 
मींजूरी दिलेली आहे. सिर बाींधकाम कायफकारी अमभयींता, सावफजननक बाींधकाम 
ववभाग, पनवेल याींचेकीून करण् यात येत होत.े तद् नींतर आदिवासी ववकास 
ववभागाद्वारा आश्रमशाळा व वसनतगहृ इमारत बाींधकामासाठी स्वतींत्र 
बाींधकाम व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात आला. तयानींतर सिरचे काम 
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कायफकारी अमभयींता, सावफजननक बाींधकाम पनवेल याींनी आदिवासी ववकास 
ववभागाकीील बाींधकाम व्यवस्थापन कक्षाकी े  दिनाींक २५.१.२०१७ रोजी 
हस्ताींतर केले. सिर अींिाजपत्रकास मखु्य अमभयींता, आदिवासी ववकास 
ववभाग बाींधकाम व्यवस्थापन कक्ष याींनी दिनाींक २३.१.२०१८ रोजी ताींबत्रक 
मींजूरी दिली आहे. सिर कामाचे कायाफिेश दिनाींक ७.८.२०१८ रोजी िेण्यात 
आलेले आहे.  
(४) नेरळ येथील आदिवासी मलुीींचे शासकीय वसनतगहृ इमारतीचे बाींधकाम 
सरुु आहे. तसेच, कजफत येथील आदिवासी मलुाींचे शासकीय वमसतगहृास 
अद्यापपयांत शासकीय जागा उपलब्ध झालेली नाही. 
     सद्यजस्थतीत नेरळ व कजफत येथील वसनतगहृ भाीयाच्या इमारतीत 
सरुु आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

धळेु जर्ल््यािील एसीपीएम िैद्यिीय महाविद्यालयाि बनािट र्ाि 
िैधिा प्रमाणपत्राद्िारे विद्यार्थयाांनी शशष्ट्यितृ्त्िी घेिल्याबाबि 

(३५) *  १३३२९२   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
(१) धुळे जजल्हयातील एसीपीएम वदै्यककय महाववद्यालयात बनाव् जात 
वधैता प्रमािपत्राद्वारे एमबीबीएस अ्यासक्रमासाठी आदिवासी प्रवगाफतनू 
प्रवेश घेतलेल्या नऊ ीॉक््र ववद्यार्थयाांनी बनाव् कागिपत्राींद्वारे मशषयवतृतती 
घेऊन शासनाची समुारे ७७ लाख ३५ हजार ४२७ रूपयाींची र्सविूक केल्याचा 
प्रकार ननिशफनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरिी चाळीसगाव रोी पोलीस ठाण्यात गनु्हा िाखल 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरिी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
तयात काय आढळून आले व तद् नसुार शासनाने कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) होय, हे खरे आहे. 
   धुळे जजल्हयातील एसीपीएम वदै्यकीय महाववद्यालयातील ९ ववद्यार्थयाांना 
सन २०१२-१३ त े सन २०१६-१७ या कालावधीत रुपये ७७,३६,२२२/- इतकी 
मशषयवतृती अिा करण्यात आली होती. 
(२) होय, हे खरे आहे.   
(३) होय, सन २०१२-१३ त े२०१६-१७ या कालावधीत मशषयवतृती दिलेल्या २९ 
ववद्यार्थयाांचे जात वधैता प्रमािपत्र अनसुचूचत जमाती प्रमािपत्र तपासिी 
सममती नींिरुबार याींच्याकी े तपासिीसाठी पाठववले असता ९ ववद्यार्थयाांच े
जात वधैता प्रमािपत्र बनाव् असल्याचे आढळून आले.  ९ ववद्यार्थयाांकीून 
मशषयवतृती वसलू करण्यात आली असनू तयाींच ेववरुध्ि पोलीस ठािे, धुळे येथ े
गनु्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
श्री दधुगांगा िेदगांगा सहिारी साखर िारखाना मयाम. िबद्री (िा.िागल, 
जर्.िोल्हापूर) च्या िारखाना प्रशासनाने सभासदाांसाठीच्या सिलिीच्या 

साखरेमध्ये िेलेली दरिाढ रद्द िरण्याबाबि 

(३६) *  १३३१२५   श्री.प्रिाश आिबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बबद्री (ता.कागल, जज.कोल्हापरू) येथील श्री िधुगींगा वेिगींगा सहकारी 
साखर कारखाना प्रशासनाने २८ हजार सभासिाींची सवलतीची साखर रुपये १० 
वरुन रुपये २० अशी केल्याने सिर अन्यायी िरवाढ र्दल करण्याचे ननवेिन 
साखर सह सींचालक, कोल्हापरू याींनी दिनाींक २४ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा 
तयािरम्यान ननिशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने कारखाना प्रशासनाने २८ हजार 
सभासिाींची सवलतीच्या साखरेची केलेली अन्यायी िरवाढ र्दल करिेबाबत 
शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देशमखु   (१) होय. 
(२) होय. 
(३) शासनाच्या दि.१४.०२.२००६ च्या पत्रानसुार कारखान्याच्या ननयमाप्रमािे 
ज्या सभासिाींनी कारखान्यास ऊस घातला असेल तयाींनाच सवलतीच्या िरात 
साखर ववतरीत करिेबाबत महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम १९६० च े
कलम ७९ (अ) अन्वये ननिेश ननगफममत करण्यात आलेले आहेत. 
      उपरोक्त ननिेशानसुार, ज्या सभासिाींनी कारखान्यास ननयममत ऊस 
घातला आहे तयाींना दिल्या जािाऱ्या सवलतीच्या साखरेचा िर प्रती ककलो 
रु.१०/- प्रमािे यानसुार पवूीप्रमािेच सवलतीच्या िराने साखर ववतरीत 
करण्याचा ठराव कारखान्याच्या सींचालक मींीळाच्या दि.३१.०३.२०१८ रोजीच्या 
सींचालक मींीळ सभेमध्ये पाररत केलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.      

----------------- 
िाळुस्त्िे (िा.इगिपुरी, जर्.नाशशि) येथील शासिीय आश्रमशाळेमधील 

विद्यार्थयाांना भोर्न शमळाले नसल्याबाबि 
  

(३७) *  १३१३२९   श्री.िभैि वपचड (अिोले) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काळुस्त े (ता.इगतपरुी, जज.नामशक) येथील शासकीय आश्रमशाळेमधील 
ववद्यार्थयाांना माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा तयािरम्यान भोजना अभावी 
उपाशी रहावे लागले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आश्रमशाळेत गेल्या ३ वर्ाांपासनू अचधक्षकाींचे पि ररक्त 
असनू मशक्षक व कमफचारी िेखील या आश्रमशाळेमध्ये उपजस्थत नसतात, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले तयानसुार शासनाने ववद्यार्थयाांना उपाशी ठेविा-या 
सींबींचधताींववरुध्ि कारवाई करण्याबाबत व अचधक्षकाींची तवररत ननयकु्ती 
करण्याबाबत शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) व (२) हे खरे नाही. 
     एकाजतमक आदिवासी ववकास प्रकल्प, नामशक याींच्या कायफक्षेत्राींतगफत  
शासकीय  आश्रमशाळा काळुस्त,े ता.इगतपरूी, जज.नामशक आहे. आदिवासी 
ववकास ववभाग व ्ा्ा रस्् याींचे सींयकु्त भागीिारीतनु मौजे मुींढेगाव, 
ता.इगतपरूी, जज.नामशक येथे अन्नपिूाफ मध्यवती स्वयींपाक गहृ कायाफजन्वत 
आहे. सिर मध्यवती स्वयींपाक गहृामार्फ त नजजकच्या सवफ शासकीय 
आश्रमशाळाींना भोजनाचा परुवठा ननयमीतपिे केला जातो. यात शासककय 
आश्रमशाळा काळुस्तचेाही समावेश आहे. सिर आश्रमशाळेस अन्नपिूाफ 
मध्यवती स्वयींपाक गहृ, मुींढेगाव, ता.इगतपरूी याींचे मार्फ त माहे ऑक््ोबर, 
२०१८ मध्ये िररोज  ननयममतपिे जेविाचा परुवठा वेळेवर करण्यात आला 
आहे. तयामळेु ववद्यार्थयाांना उपाशी रहावे लागलेले नाही. 
     तसेच, शासकीय आश्रम शाळा, काळुस्त ेया शाळेच्या आस्थापने वरील 
अचधक्षक पि ररक्त नाही. तथावप सिर आश्रम शाळेस  मध्यवती स्वयींपाक 
गहृा मार्फ त जेविाचा परुवठा होत असल्याने कायफरत अचधक्षक याींची कामाची 
पयाफयी व्यवस्था मध्यवती स्वयींपाकगहृ  मढेुगाींव येथे करण्याींत आलेली आहे. 
तसेच सिर आश्रम शाळेवरील अचधक्षकाींना तयाींचे मळु आस्थापनेवर 
पाठववण्या बाबतची कायफवाही करण्याींत येत आहे. तयाच प्रमािे आस्थापने 
वरील मशक्षक सींवगाफतील कमफचारी ही ननयममतपिे उपजस्थत राहत आहेत.  
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

आददिासी अनुदातनि आश्रमशाळाांच्या सुरक्षा रक्षिाांच ेमानधन, 
विद्यार्थयाांच ेपरररक्षण अनुदान ि आश्रमशाळाांमध्ये कक्रडा  

शशक्षिाच ेपद मांरू्र िरण्याबाबि 
  

(३८) *  १३३७५०   श्री.एिनाथराि खडसे (मकु्िाईनगर) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आदिवासी अनिुाननत आश्रमशाळाींमधील सरुक्षा रक्षकाींच्या मानधनात वाढ 
करिे, आश्रमशाळाींमधील ववद्यार्थयाांच्या परररक्षि अनिुानात वाढ करिे, 
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शासकीय आश्रमशाळाींप्रमािे अनिुाननत आश्रमशाळाींमध्ये कक्रीा मशक्षकाींचे पि 
मींजूर करावे इ. लोकप्रनतननधीींच्या मागण्याींच्या सींिभाफत दिनाींक १८ माचफ, 
२०१८ रोजी वा तयासमुारास मा.आदिवासी ववकास मींत्री याींच े उपजस्थतीत 
झालेल्या बठैकीत मान्य करण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बठैकीच्या अनरु्ींगाने घेण्यात आलेल्या ननिफयाींची 
अींमलबजाविी न झाल्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी मा.प्रधान सचचव, सामाजजक 
न्याय व ववशरे् सहाय्य ववभाग याींचेकी े दिनाींक ५ सप् े्ंबर, २०१८ रोजीच्या 
पत्रान्वये लक्ष वेधले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, तयात काय 
ननिशफनास आल,े तयानसुार उक्त मागण्या पिूफ करण्याबाबत शासनाने कोिती 
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) मा.मींत्री, आदिवासी ववकास याींचेकी ेदिनाींक १४ माचफ, 
२०१८ रोजी झालेल्या बठैकीमध्ये आदिवासी ववभागाींतगफत अनिुाननत 
आश्रमशाळेतील सरुक्षा रक्षकाींचे मानधन वाढववण्याबाबत ननिफय घेण्यात 
आला होता. तसेच अनिुाननत आश्रमशाळाींमधील ववद्यार्थयाांच्या परररक्षि 
अनिुानात वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव सामाजजक न्याय व ववशरे् सहाय्य 
ववभागाने मा.मखु्य सचचवाींना तातकाळ सािर करावा, असा ननिफय घेण्यात 
आला होता. 
    तथावप, अनिुाननत आश्रमशाळाींमध्ये कक्रीा मशक्षकाचे पि भरण्याबाबतची 
मागिी मान्य करण्यात आलेली नाही. 
(२) परररक्षि अनिुानात वाढ करिेबाबतच े ननवेिन मा.प्रधान सचचव, 
सामाजजक न्याय व ववशरे् सहाय्य ववभाग याींना दिले आहे, हे खरे आहे. 
(३) अनिुाननत आश्रमशाळाींमधील सरुक्षा रक्षकाींच्या मानधन 
वाढववण्याबाबतचा प्रस्ताव अमभप्रायासाठी कामगार ववभागाकी े पाठववण्यात 
आला होता. कामगार ववभागाचे अमभप्राय प्राप्त झाले असनू तया ववभागाच्या 
अमभप्रायाींची छाननी करुन तयानसुार सरुक्षारक्षकाींचे मानधन 
वाढववण्याबाबतचा प्रस्ताव ववतत ववभागाच्या मान्यतसेाठी सािर करण्यात 
येत आहे. सधुारीत आश्रमशाळा सींदहतमेध्ये कक्रीा मशक्षक व कला मशक्षकाींचा 
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समावेश करण्यात आला असनू आश्रमशाळा सींदहतसे मान्यता िेण्याबाबतची 
बाब अींनतम ्प्प्यात आहे.   
     तसेच अनिुाननत आश्रमशाळाींमधील ववद्यार्थयाांच्या परररक्षि अनिुानात 
वाढ करण्याबाबत सामाजजक न्याय व ववशरे् सहाय्य ववभागामार्फ त कायफवाही 
चाल ूआहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

औरांगाबाद विभागाि “सौभाग्य योर्नेचा” लाभ घेणारे  
बनािट लाभाथी आढळून आल्याबाबि 

(३९) *  १३२३१३   श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू) :  
सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाि ववभागात कें द्र शासनाच्या अचधकाऱ्याींच्या पथकाने केलेल्या 
पाहिीत कें द्र शासनाच्या “सौभाग्य योजनेचे” समुारे ३२ हजार बनाव् 
लाभाथी आढळून आल्याची बाब दिनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा 
तयासमुारास ननिशफनास आली आहे, हे खरे आहे काय; 
(२) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरिी चौकशी केली आहे काय; 
(३) असल्यास, तयात काय आढळून आले आणि सिर प्रकरिातील बनाव् 
लाभाथी आणि महाववतरिच्या िोर्ी अचधकारी व कमफचारी याींच्यावर शासनाने 
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे   (१)  हे खरे नाही. 
     कें द्र शासनाच्या अचधकाऱ्याींच्या पथकाने औरींगाबाि पररमींीलाींतगफत 
कायाफजन्वत कें द्र शासनाच्या सौभाग्य योजनेची पाहिी केलेली नाही. सौभाग्य 
पो फ्लनसुार दिनाींक ११.१०.२०१७ रोजी औरींगाबाि पररमींीलाींतगफत औरींगाबाि 
जजल्हयात एकूि ३४००३ इतक्या घराींचे ववद्यतुीकरि करण्याचे उद्दलष् होत.े 
तसेच जालना जजल्हयात एकूि १७९०४ इतक्या घराींच ेववद्यतुीकरि करण्याच े
उद्दलष् होत.े दिनाींक ३१.१०.२०१८ च्या प्रगती अहवालानसुार सिर िोन्ही 
जजल्हयातील उद्दलष् पिूफ झाले आहे. 
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(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

खराडी (जर्.पुणे) येथील झने्सार िां पनीर्िळील रोदहत्राचा  
स्त्फोट होऊन २ व्यक्िीांचा मतृ्यू झाल्याबाबि 

(४०) *  १३३१३१   श्री.र्गदीश मळुीि (िडगाि शरेी) :   सन्माननीय ऊर्ाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खराीी (जज.पिेु) येथील झेन्सार कीं पनीजवळील रोदहत्राच्या स्र्ो्ामध्ये २ 
व्यक्तीींचा माहे म,े २०१८ मध्ये वा तया िरम्यान मतृय ूझाला, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.ऊजाफमींत्री याींचेशी पत्रव्यवहार 
करून मतृ व्यक्तीींच्या नातवेाईकाींना सहाय्यता ननधी ममळिेबाबत ववनींती 
करुनही सींबींचधत ववभागाकीून कोितीही कायफवाही झाली नसल्याच ेननिशफनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वीगावशरेी (जज.पिेु) येथील ववववध ववभागामधील रोदहत्र 
जीिफ झाले असनू महाववतरिने त ेबिलण्याची कायफवाही न केल्यामळेु तयात 
ताींबत्रक अीचिी ननमाफि होऊन तया रोदहत्राींचा स्र्ो् होत असल्याच े
ननिशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने याबाबत पाहिी केली आहे काय तयात काय 
ननिशफनास आले व तयानसुार शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे   (१) हे खरे आहे. 
(२) सिर मतृ व्यक्तीींच्या नातवेाईकाींना सहाय्यता ननधी ममळण्याबाबतचा 
प्रस्ताव महाववतरि कीं पनीकी ेमींजुरीच्या प्रकक्रयेत आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
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(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
----------------- 

  
चांद्रपूर महाऔजष्ट्णि विद्युि िें द्राला तनयशमि  

िोळसा पुरिठा िरण्याबाबि 
  

(४१) *  १३०३१४   डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्िर), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप), श्रीमिी माधुरी शमसाळ (पिमिी), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), 
श्री.सरेुश (रार्ूमामा) भोळे (र्ळगाि शहर) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपरू महाऔजषिक ववद्यतु कें द्राकी े केवळ अधाफ दिवस परेुल इतका 
कोळसा मशल्लक असल्याने ५०० मेगावॅ् चे िोन सींच तातीीने बींि केल्याच े
दिनाींक १ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा तयासमुारास ननिशफनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या मदहन्याभरापासनू चींद्रपरू कें द्राला अननयममत कोळसा 
परुवठा होत असल्याने वीज ी्ंचाई ननमाफि होण्याची शक्यता आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, तातीीने ननयममत कोळसा परुवठा होण्याबाबत शासनाने 
कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे   (१) चींद्रपरू महाऔजषिक ववद्यतु कें द्रातील सींच क्र. 
७ दिनाींक ०१.०९.२०१८ त े१०.०९.२०१८ व सींच क्र. ८ दिनाींक ०१.०९.२०१८ त े
०६.०९.२०१८ या कालावधीत कोळशाअभावी बींि होत.े  
(२) व (३) कोळसा कीं पन्याींकीून महाननममफती कीं पनीच्या औजषिक वीज 
कें द्राला अननयममत कोळसा परुवठा होत असल्यामळेु चींद्रपरू महाऔजषिक 
ववद्यतु कें द्राने खालील उपाययोजना तातीीने सरुु केल्या आहेत :- 
     १) रस्ता मागे भ्ाीी खिानीतनू िररोज ५००० मे.्न कोळसा 
उचलण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 
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     २) वेस््नफ कोल्ी कर्ल्ी मल. च्या कोल कीं पन्याींकीून (रेल्वे व रोपवे) 
मागाफने जास्तीत जास्त कोळसा प्राप्त करण्याकररता सतत प्रयतन सरुु आहे.  
     ३) महाननममफतीने SCCL या कोळसा कीं पनीसोबत सध्याच्या इींधन 
परुवठा कराराखेरीज सन २०१८-२०१९ मध्ये ११५ लक्ष मे. ्. अनतररक्त 
कोळसा घेण्यासाठी सामींजस्य करार केला आहे. व तयानसुार कोळसा परुवठा 
सरुु आहे. 
     ४) कोळशाचा तु् वीा भरुन काढण्यासाठी महाननममफतीच्या जुन्या सींचाींच े
(Old Discommissioned Units) ४.२२९ ि.ल.मे.्. इतक्या कोल मलींकेजच े
कोराीी ववस्ताररत प्रकल्पाकी े (३X६६० मे.व.ॅ Super Critical Units) 
हस्ताींतरि करण्यासाठी सींयकु्त सचचव, कें द्रीय कोळसा मींत्रालय याींना 
महाननममफतीकीून ववनींती करण्यात आली आहे. 
     ५) महाननममफतीने, सींयकु्त  सचचव, कें द्रीय कोळसा मींत्रालय याींना 
कोराीी औजषिक ववद्यतु कें द्र (३X६६० मे.वॅ् ), चींद्रपरू (२X५०० मे.वॅ् ) आणि 
परळी (१X२५० मे.वॅ् ), या सींचाींसाठीच्या  सध्याच्या बब्रज मलींकेजला वाढीव 
कोळसा मात्रसेह पढुील ३ वर्ाफसाठी (सन २०२१ पयांत) मिुत वाढ िेण्याची 
ववनींती केली आहे. 
     ६) महाननममफतीने ीब्ल्य.ूसी.एल.च्या कोळसा खािीींमधून िररोज अींिाज े
११८०० मे.्न एवढा कोळसा रस्ता वाहतकुीने औजषिक ववद्यतु कें द्राींना 
परुवठा करण्याचे काम कीं त्रा्ाव्िारे सरुु केले आहे. 
     वरील प्रयतनाींमळेु चींद्रपरू महाऔजषिक ववद्यतु कें द्रात येिाऱ्या 
कोळशाचे प्रमाि वाढले असनू कोळशाच्या साठयात वाढ अपेक्षक्षत आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

घुगुस (जर्.चांद्रपूर) येथील लॉयड मेटल िां पनीि अजग्नसुरक्षा  
यांत्रणा स्त्थावपि िरण्याबाबि 

  

(४२) *  १३३९३०   श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) घगुसु (जज.चींद्रपरू) येथील लॉयी मे्ल कीं पनीत समुारे १५०० कामगार 
कायफरत असनू सिर दठकािी लोहा व ववघतु तयार करण्यात येत,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर कीं पनीमध्ये कोितीही अजग्नसरुक्षा यींत्रिा स्थावपत 
करण्यात आली नसल्याचे दिनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा तयासमुारास 
ननिशफनास आल्याने कामगाराींची सरुक्षक्षतता धोक्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तयानरु्ींगाने उक्त कीं पनीवर 
कारवाई करण्याबाबत तसेच अजग्नशमन यींत्रिा स्थावपत करुन कामगाराींच्या 
सरुक्षेबाबत उपाययोजना करण्याबाबत शासनाने कोिती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देसाई   (१) व (२) घगुसु (जज.चींद्रपरू) येथील लॉयी मे्ल 
कीं पनीत समुारे १५०० कामगार कायफरत असनू, सिर दठकािी लोहा व ववद्यतु 
तयार करण्यात येत आहेत. तयाचप्रमािे कीं पनीमध्ये कोितीही अजग्नसरुक्षा 
यींत्रिा स्थावपत करण्यात आली नसल्याची बाब ननिशफनास आली आहे, हे 
खरे आहे. 
(३), (४) व (५) सिर कीं पनीस सन २०१२ मध्ये तातपरुत ेना-हरकत प्रमािपत्र 
प्रिान करण्यात आले होत.े तथावप ना-हरकत प्रमािपत्रामध्ये सचुववलेल्या 
अजग्नप्रनतबींधक उपाययोजनाींची पतुफता न केल्यामळेु सिर कारखान्यास नो्ीस 
बजावण्यात आली होती. कारखान्याने तातपरुतया ना हरकत प्रमािपत्रामध्ये 
सचुववलेल्या अजग्नप्रनतबींधक उपाययोजनाींची पतुफता करण्याची कायफवाही सरुु 
केली आहे. 

----------------- 
  
राज्यािील व्यापाऱ्याांनी 'धान्य खरेदी बांद' या िेलेल्या आांदोलनाबाबि 

(४३) *  १२८२९७   श्री.राणार्गर्ीिशसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.अब ू
आर्मी (मानखदूम शशिार्ीनगर), श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील (िराड 
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उत्िर), श्री.राहुल र्गिाप (श्रीगोंदा), डॉ.सांर्य रायमलुिर (मेहिर), 
श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.अजर्ि पिार (बारामिी), श्री.राहूल िुल (दौंड), 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.र्यांि पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.छगन 
भरु्बळ (येिला), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जर्िेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.रार्ेश टोपे (घनसािांगी), श्री.र्यदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्री.हनमुांि 
डोळस (माळशशरस), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्त्िर र्ाधि (गहुागर), श्रीमिी 
समुन पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.मिरांद र्ाधि-पाटील 
(िाई), श्री.विर्य भाांबळे (जर्ांिरू), श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांििर 
(िरै्ापरू), श्री.सांग्राम र्गिाप (अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश लाड (िर्मि), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांर्य िदम (दापोली), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.पांिर् भरु्बळ (नाांदगाि), श्री.मधुसदून िें दे्र (गांगाखेड), 
श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.बबनराि शशांदे (माढा), श्रीमिी सांध् यादेिी 
देसाई-िुपेिर (चांदगड), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.गणपिराि देशमखु 
(साांगोले), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), 
श्रीमिी अशमिा चव्हाण (भोिर), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.विर्य 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू 
ग्रामीण), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्रीमिी तनममला गाविि 
(इगिपरूी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.चांद्रिाांि सोनिणे (चोपडा), 
श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.अतनल िदम (तनफाड) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववशरे्त: बलुढािा जजल्हयातील व्यापाऱ्याींनी शतेमालाची खरेिी 
शासनाने ठरवनू दिलेल्या आधारभतू ककींमतीपेक्षा कमी िरात करिाऱ्या 
व्यापाऱ्याींना एक वर्ाफची कैि व ५० हजार रुपयाींचा िींी करण्याच्या 
ननिफयाववरोधात धान्य खरेिी बींि आींिोलन सरुु केल्याचे दिनाींक २४ ऑगस््, 
२०१८ रोजी वा तयासमुारास ननिशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील धान्यबाजार पिूफत: कोलमील्याने ववशरे्त: या 
काळामध्ये शतेकऱ्याींनी ववक्रीस आिलेला शतेीमालाची ककींमत हमीभावापेक्षा 
२५ ्क्क्याींनी बाजारात घसरून शतेकऱ्याींच ेमोठ्या प्रमािात नकुसान झाल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील व्यापाऱ् याींनी गनु्हे िाखल होतील म्हिून बाजार 
सममतया बींि ठेवल्यास पनु्हा आवक वाढून तो भावही व्यापारी िेिार नाहीत, 
तयापेक्षा खरेिी सरुु ठेवावी, अशी मागिी शतेकरी सकुािू सममतीच ेसिस्य 
एस.बी.पा्ील याींनी माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयािरम्यान शासनाकी े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर सींपिूफ प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तयानसुार धान्य 
व्यापाऱ्याींच्या या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने कोिती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देशमखु   (१) हे खरे नाही. 
      राज्यातील कृवर् उतपन्न बाजार सममतयाींमध्ये हमीभाव लाग ूनसलेल्या 
वपकाींसाठी जादहर करावयाच्या वधैाननक ककमान ककींमतीपेक्षा कमी िरात 
खरेिी करिाऱ्या व्यापाराींना १ वर्ाफची कैि व रु. ५० हजार िींी करण्याबाबत 
तरतिुीचा अींतभाफव ॲक््च्या प्रारूपामध्ये करण्यात आलेला होता. मात्र नींतर 
सिर प्रावधान मागे घेण्यात आले असनू याववर्यी दिनाींक २५ ऑक््ोबर, 
२०१८ रोजी Promulgate झालेल्या अध्यािेशामध्ये कोितीही तरतिु 
करण्यात आली नाही. तथावप, अद्यापपयांत तसा अध्यािेश ककीं वा शासन 
ननिफय ननगफममत करण्यात आलेला नाही. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील शिेिऱ्याांना पात्र असूनही अद्याप िर्ममाफीपासून  
िांधचि रहािे लागल्याबाबि 

  

(४४) *  १२६५५३   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 िाळे (आिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.भास्त्िर र्ाधि (गहुागर), श्री.अब ू आर्मी (मानखूदम शशिार्ीनगर), 
श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.शामराि ऊफम  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.डी.पी.सािांि 
(नाांदेड उत्िर), श्रीमिी अशमिा चव्हाण (भोिर), श्री.िसांिराि चव्हाण 
(नायगाांि), श्रीमिी तनममला गाविि (इगिपरूी), श्री.बसिरार् पाटील (औसा), 
श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यर्ीि पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), 
श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.र्यिुमार गोरे 
(माण), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.रणधीर सािरिर 
(अिोला पिूम), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू), 
श्री.रार्ु िोडसाम (अणी), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवफच राषरीयीकृत बँकाींनी आपला तो्ा लपववण्यासाठी 
शतेकऱ्याींचे कजफ ननलेणखत करुन आपल्या तोट्याच्या लेख्यातनू कमी केले, 
तथावप ननलेणखत केलेल्या शतेकऱ्याींची यािी कजफमार्ीसाठी पाठववण्यात आली 
नसनू सन २०१४ पासनू माहे माचफ, २०१८ पयांत बँकाींनी ३ लाख १५ हजार 
५१४ को्ी रुपयाींची कज ेननलेणखत केली तयामध्ये शतेकऱ्याींच्या कजाफचा वा्ा 
केवळ १७ हजार ४२६ को्ी रुपये आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बँकाींनी शतेकऱ्याींची कजे ननलेणखत केली तरी शतेकऱ्याींच्या 
खातयावरील बोजा कमी होत नसनू बँकाींनी ननलेणखत केलेल्या खातयाींची यािी 
मखु्यमींत्रयाींनी जाहीर केलेल्या योजनेसाठी गेली नसल्यामळेु या शतेकऱ्याींना 
कजफमार्ीचा लाभ ममळालाच नाही, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कजफमार्ीची घोर्िा झाल्यानींतर ननकर्ानसुार कजफमार्ीला 
पात्र ठरत असलेल्या शतेकऱ्याींनी ऑनलाईन अजफ केले परींत ु अद्याप ५० 
्क्के शतेकऱ्याींना कजफमार्ीची रक्कम ममळाली नसनू शासनाने ननयममत 
कजफ भरिाऱ्या शतेकऱ्याींना प्रोतसाहनपर २५ हजार रुपयाींचे अनिुान िेण्याचा 
ननिफय घेतला होता पि अद्यापही सिर अनिुान शतेकऱ्याींना ममळालेले नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तयानसुार याप्रकरिी 
जबाबिार असिाऱ्या सींबींचधताींवर कोिती कारवाई केली आहे तसेच ज्या 
शतेकऱ्याींना कजफमार्ी व प्रोतसाहनपर लाभ ममळू शकला नाही तयाींना तो 
ममळण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  
 
श्री. सभुाष देशमखु   (१) व (२) राषरीयकृत बँकाींनी ननलेणखत केलेली कजे ही 
बँकाींच्या अींतगफत कामकाजाच्या बाबी मधील असल्याने याबाबतची मादहती 
राज्य शासनाच्या स्तरावर उपलब्ध नाही. तसेच सिरची मादहती भारतीय 
ररझव्हफ बँकेने ठरवनू दिलेल्या आवचधक परताव्यापकैी नसल्याने ती 
राज्यस्तरीय बँकसफ सममतीकीहेी उपलब्ध नाही. बँकाींनी ननलेणखत केलेल्या 
कजाांचा छत्रपती मशवाजी महाराज शतेकरी सन्मान योजनेच्या लाभासाठी 
समावेश करण्यात आलेला नाही. 
(३) छत्रपती मशवाजी महाराज शतेकरी सन्मान योजनेंतगफत सद्यजस्थतीत 
२२.७६ लाख खातिेाराींना कजफमार्ीपो्ी १२,५२८.२४ को्ी रकमेचा लाभ 
िेण्यात आला आहे. तसेच १५.९८ लाख खातिेाराींना २,५७६.८६ को्ी 
प्रोतसाहनपर रकमेचा लाभ िेण्यात आलेला आहे व उवफररत पात्र लाभार्थयाांना 
लाभ िेण्याची प्रक्रीया सरुू आहे. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

 
----------------- 
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िोल्हापूर शहराि धोिादायि िीर् िाराांच ेभुयारी  
िायररांग िरण्याच्या िामाबाबि 

(४५) *  १३०२९०   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यर्ीि पाटील-सरुडिर 
(शाहूिाडी), श्री.अमल महाडीि (िोल्हापरू दक्षक्षण) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापरू शहरात धोकािायक वीज ताराींचे भयुारी वायररींग करण्याकररता 
कें द्र शासनाकीून २२ को्ीींचा ननधी महाववतरिकी े िेण्यात आला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कामाच्या खोिाईकररता कोल्हापरू महानगरपामलकेने 
महाववतरिला १२ को्ी रुपयाींची मागिी केली असनू तयामशवाय रस्त े
खोिाईला परवानगी नाकारली असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तया 
समुारास ननिशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामळेु सिरील ननधी परत जाण्याची शक्यता आहे हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींिभाफत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानसुार 
सिरील काम तातीीने पिूफ करण्याकररता कोिती कायफवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे   (१) हे खरे आहे. 
     कोल्हापरू शहरात भमूमगत ववद्यतु वादहनी ्ाकण्यासाठी एकाजतमक 
ऊजाफ ववकास योजनेतींगफत रु. २०.८६ को्ी ननधी मींजूर झाला आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) हे खरे आहे.  
     महाववतरि कीं पनीकीून भमूमगत ववद्यतु वादहनीकररता रस्त े खोिाई 
प्रस्तावास मींजुरी ममळण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींची प्रतयक्ष भे् 
घेऊन तयाींना सद्यजस्थती अवगत करण्यात आली. तसेच आयकु्त, कोल्हापरू 
महानगरपामलका याींना दि. २० ऑगस््, २०१८ च्या पत्रान्वये भमूमगत ववद्यतु 
वादहन्या ्ाकण्यासाठी नागपरू महानगरपामलकेसोबत झालेल्या कराराच्या 
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धतीवर मींजुरी ममळावी व सिर योजनेकररता उपलब्ध असलेल्या सवफ ननधीचा 
योग्य ववननयोग करुन सवफ कामे पिूफ करण्यासाठी महाववतरि कीं पनीला 
सहकायफ करण्यास ववनींती करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यािील सौर ऊर्ाम प्रिल्प तनशममिीस चालना देण्याबाबि 
  

(४६) *  १२७४२१   श्री.अमल महाडीि (िोल्हापरू दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वीज ननममफतीसाठी येिारा खचफ व प्रिरू्ि रोखण्यासाठी कें द्र 
शासनाने सौर ऊजेचा वापर करण्यासाठी “सोलर ममशन” हा प्रकल्प हाती 
घेतला असनू या ममशनमध्ये महाराषर राज्य िेशात मागे रादहले असल्याची 
बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशफनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यात २२ हजार मेगावॅ्  ववजेची मागिी असताना ननममफती 
मात्र ६ हजार मेगावॅ्  इतकी असनू बाकीची वीज ही खाजगी वीज 
ननमाफतयाींकीून घ्यावी लागत असनू सौर ऊजाफ प्रकल्प मींजुरीसाठी 
अचधकाऱ्याींमार्फ त ववनाकारि ववलींब होत असल्याची बाब ननिशफनास आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, तयानसुार सौर 
ऊजाफ प्रकल्प ननममफतीस चालना िेण्यासाठी राज्य शासनाकीून कोितया 
उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे   (१) कें द्र शासनाच्या नवीन व नवीकरिीय ऊजाफ 
मींत्रालयाने “जवाहरलाल नेहरू राषरीय सोलर ममशन” योजनेंतगफत राषरीय 
स्तरावर सौर उजेपासनू सन २०२२ पयांत १०० चगगावॅ्  इतकी वीज ननममफती 
करण्याचे उ्दलीष् जाहीर केले आहे. राज्य शासनाने दिनाींक २०/७/२०१५ च्या 
शासन ननिफयान्वये जादहर केलेल्या अपारींपाररक ऊजाफ ननममफतीच्या 
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धोरिानसुार, सौर ऊजाफ ननममफतीचे उद्दलष् ७५०० मेगावॅ्  आहे. यापकैी 
सप् े्ंबर, २०१८ अखेर १०१७.४५ मेगावॅ् च्या ननममफतीचे प्रकल्प कायाफजन्वत 
करण्यात आले असनू साधारित: ४५०० मेगावॅ्  क्षमतचे्या उजाफ ननममफती 
प्रकल्पाींना  पारेर्ि सींलग्नता प्रमािपत्र दिले असनू तयास अनसुरून सौर 
ऊजाफ ननममफतीची कायफवाही प्रगतीपथावर आहे. 
(२)  हे खरे नाही. 
(३) राज्यात ऊजाफ ननममफती प्रकल्पास चालना िेण्याच्या दृष्ीने शासन ननिफय 
दिनाींक २०/७/२०१५ अन्वये पारेर्ि सींलग्न उजाफ ननममफतीचे एकबत्रत धोरि, 
२०१५ व शासन ननिफय दिनाींक ११/२/२०१६ नसुार पारेर्ि ववरदहत ऊजाफ 
ननममफतीचे एकबत्रत धोरि, २०१६ जादहर केले आहे. कें द्र व राज्य शासनाच्या 
ववववध धोरिे व योजनाींच्या सहाय्याने सौर उजाफ प्रकल्प राबववण्यात येत 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िरसई (िा.पेण, जर्.रायगड) येथील आददिासी आश्रमशाळेिील १८ 
विद्यार्थयाांना दधुािून विषबाधा झाल्याबाबि 

(४७) *  १२६५१३   श्री.सांर्य पोिनीस (िशलना), श्री.मांगेश िुडाळिर 
(िुलाम), श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.िभैि नाईि 
(िुडाळ), श्री.सतुनल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वरसई (ता.पेि, जज.रायगी) येथील आदिवासी आश्रमशाळेतील १८ 
ववद्यार्थयाांना दिनाींक १६ ऑगस््, २०१८ रोजी वा तयासमुारास िधुातनू 
ववर्बाधा झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िधुात बोअररींगचे पािी ममसळल्यामळेु ही ववर्बाधा झाल्याच े
ननिशफनास आले असनू ववद्यार्थयाांना मळमळ, उल्या व ताप याचा त्रास 
होऊ लागल्याने तयाींना उपजजल्हा रुग्िालयात िाखल करावे लागले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले, 
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(४) तद् नसुार यास जबाबिार असिा-याींवर शासनाने कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) व (२) शासकीय आश्रमशाळा, वरसई येथील १८ 
ववियार्थयाांना ताप, सिी, खोकला, ीोकेिखुी, थींीी, थकवा इतयािीच्या 
उपचाराकरीता उपजजल्हा ग्रामीि रुग्िालय, पेि येथ े दि.१३.०८.२०१८ रोजी 
िाखल करण्यात आले होत े व ४ ववियार्थयाांना सामान्य जजल्हा रूग्िालय, 
अमलबाग येथे दि.१७.०८.२०१८ व दि.१८.०८.२०१८ रोजी िाखल करण्यात आल े
होत.े सिर आश्रमशाळेतील असे एकूि २२ ववियार्थयाांना उपचारासाठी 
रूग्िालयात िाखल करण्यात आले होत.े 
     परींत,ु उपजजल्हा रुग्िालय, पेि (जज.रायगी) येथे बालरोग तज्ञ ीॉक््र 
नसल्याने तथेील १८ ववद्यार्थयाांना सामान्य जजल्हा रुग्िालय, अमलबाग 
(जज.रायगी) येथे पढुील उपचारासाठी िाखल करण्यात आले होत.े 
     उपजजल्हा ग्रमीि रुग्िालय, पेि (जज.रायगी) येथे उपचारासाठी िाखल 
१८ ववद्यार्थयाांची दि.१६.०८.२०१८ रोजी रक्त तपासिी केल्यानींतर तयाींना 
िधुामधुन कोितीही ववर्बाधा झाली नसनू ताप असल्याचे ननिान झाले. सवफ 
२२ ववद्यार्थयाांवर और्धोपचार करुन डीस्चाजफ िेण्यात आला आहे. आजारी 
ववद्यार्थयाांवर शालेय प्रशासनाकीुन वेळीच उपचार करिेसाठी तातीीने प्रयतन 
करण्यात आलेले आहेत व सवफ ववद्याथी सजुस्थतीत असनू ननयममत शाळेत 
उपजस्थत आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्याि िीर् दरिाढ िरण्याचा तनणमय महावििरणने घेिल्याबाबि 
  

(४८) *  १२६७०२   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अिलु भािखळिर 
(िाांददिली पिूम), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमि साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.र्यांि पाटील 
(इस्त्लामपरू), श्री.बसिरार् पाटील (औसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
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श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.परृ्थ िीरार् चव्हाण (िराड दक्षक्षण), 
श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम 
खान (चाांददिली), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), डॉ.सांिोष 
टारफे (िळमनरुी), प्रा.विरेंद्र र्गिाप (धामणगाि रेल्िे), श्रीमिी तनममला 
गाविि (इगिपरूी), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू 
ग्रामीण), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सतुनल 
िेदार (सािनेर), श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.राहुल र्गिाप (श्रीगोंदा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.रार्ाभाऊ (पराग) िार्े (शसन्नर), 
श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अशमि 
झनि (ररसोड), श्री.विश्िजर्ि िदम (पलसू िडगेाि), श्री.हनमुांि डोळस 
(माळशशरस), श्री.राणार्गर्ीिशसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.रणधीर सािरिर 
(अिोला पिूम), श्री.सत्यर्ीि पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरिीर), श्री.अमल महाडीि (िोल्हापरू दक्षक्षण), श्री.अजर्ि पिार (बारामिी), 
श्री.ददलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भरु्बळ (येिला), श्री.शशशिाांि 
शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जर्िेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.रार्ेश टोपे (घनसािांगी), 
श्री.र्यदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमिी ददवपिा 
चव्हाण (बागलाण), श्री.भास्त्िर र्ाधि (गहुागर), श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्िर), श्रीमिी समुन पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.मिरांद र्ाधि-पाटील (िाई), श्री.विर्य भाांबळे 
(जर्ांिरू), श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांििर (िरै्ापरू), श्री.सांग्राम र्गिाप 
(अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश लाड (िर्मि), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांर्य 
िदम (दापोली), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.पांिर् भरु्बळ (नाांदगाि), 
डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.मधुसदून िें दे्र (गांगाखेड), 
श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.बबनराि शशांदे (माढा), श्रीमिी सांध् यादेिी 
देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), 
श्री.गणपि गायििाड (िल्याण पिूम), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम) :   
सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात वीज िरवाढ करण्याचा ननिफय महाववतरिने घेतल्याने वीज 
ग्राहक आणि औद्योचगक सींघ्नेच्या राज्यस्तरीय सममतीने या ववरोधात 
आींिोलन करण्याचा ननिफय घेतला असनू याववरोधात राज्यभरातनू समुारे ११ 
हजार हरकती महाववतरि आणि महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगाकी ेमाहे 
ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयािरम्यान प्राप्त झाल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाववतरिने दिनाींक १ सप् े्ंबर, २०१८ रोजीपासनू वीज 
िरवाढ करताना ५ वर्ाफतील महसलूी तू्  भरुन काढण्यासाठी २ वर्ाफत 
३४,६४६ को्ी रुपयाींच्या महसलू प्राप्तीचा प्रस्ताव दिला असनू आयोगाने 
यापकैी २०,६५१ को्ीींच्या मागिीस मींजूरी िेऊन १५ ्क्के िरवाढीस अनमुती 
दिली आहे तर प्रतयक्षात १५ ्क्क्याींपकैी ६ ्क्के म्हिजेच ८२६८ को्ी 
रुपयाींची रक्कम येतया िीी वर्ाांतील िरवाढीद्वारा वसलू केली जािार आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उवफररत १२,३८२ को्ी रुपयाींची रक्कम ननयामक मतता 
(Regulatory Asset) म्हिून िाखवनू, सिर रक्कम २०२० नींतर ननयामक 
मतता आकार (RAC) म्हिून वीज ग्राहकाींकीून व्याजासह वसलू केली 
जािार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगाने राज्यातील बेस््, ्ा्ा, 
ररलायन्स व महाववतरि या चारही कीं पन्याींचे िरननश्चती आिेश एकाचवळेी 
जाहीर केल े असतानाही केवळ महाववतरि या एकाच कीं पनीच्या िरामधील 
वाढ १५ ्क्के इतकी प्रचींी मींजूर केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, केवळ शासनाच्या मालकीची कीं पनी म्हिून आयोगाने 
महाववतरिच्या अनेक बेकायिेशीर मागण्याींना मान्यता दिली असनू, स्पधाफ, 
कायफक्षमता व ग्राहकाींचे दहतरक्षि या वीज कायद्यातील महतवाच्या तरतिुीींच े
उल्लींघन केले असनू कृर्ीपींपाचा वीज वापर १५,००० िशलक्ष यनुन् असताना 
तो ३० हजार िशलक्ष यनुन् िाखववण्यात आला असनू, वीज गळती ३० ्क्के 
असताना १५ ्क्के िाखववण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, कृर्ी पींपाच्या वीज िरात वाढ केल्याने शतेी व्यवसायावर 
ववपररत पररिाम होिार असनू महाववतरिने आयआय्ी, मुींबई व कृर्ी पींप 
वीज वापर सतयशोधन सममती याींचा अहवाल वीज ननयामक आयोगासमोर न 
ठेवता आयोगाची तसेच शासनाची र्सविकू केली असनू याप्रकरिी शासनाने 
अचधक चौकशी केली आहे काय, 
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(७) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तयानसुार वीजिरवाढ 
वस्तजुस्थतीनसुार कमी करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोिती कायफवाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे   (१) हे खरे आहे. 
     महाववतरिने ३४६४६ को्ी रुपयाींची महसलूी तू्  भरुन काढण्यासाठी 
प्रकरि क्र.१९५/२०१७ व्िारे सािर केलले्या वीज िर याचचकेवर आयोगाने दि. 
०६ ऑगस््, २०१८ त े दि. १६ ऑगस््, २०१८ या कालावधीत राज्याच्या ६ 
महसलूी ववभागात म्हिजचे अमरावती, नागपरू, पिेु, औरींगाबाि, नामशक व 
नवी मुींबई येथे जनसनुाविी घेऊन ग्राहकाींच्या सचुना व हरकती ऐकून 
घेतल्या. सिर सचुना व हरकती याींचा ववचार करुन, तसेच ववद्यतु 
अचधननयम, २००३ व बहु-वर्ीय वीज िर ववननयम, २०१५ यामधील तरतिूीींचा 
ववचार करुन आयोगाने दि.०१ सप् े्ंबर, २०१८ पासनू महाववतरि वीज िरात 
सधुारिा करण्याच ेआिेश पारीत केले आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
     महाववतरिने सािर केलेल्या ३४६४६ को्ी रुपयाींच्या याचचकेवर ननिफय 
िेताना आयोगाने २०६५१ को्ी रुपये इतकी महसलू गरजेतील वाढ मींजूर 
केली आहे. तथावप, या वाढीमळेु ग्राहकाींना वीज िर वाढीचा धक्का बस ूनये 
यासाठी आयोगाने केवळ ८२६८ को्ी रुपये हे सन २०१८-१९ व २०१९-२० या 
वर्ाफत वसलू करण्याची परवानगी दिली असनू उवफररत रक्कम रु. १२३८२ 
को्ी याींची ननयामक मतता (Regulatory Asset) म्हिून िाखवण्यात आली 
आहे. 
(३) हे खरे आहे. रु.१२३८२ को्ी ही ननयामक मतता म्हिून ग्राहकाींकीून 
माचफ, २०२० नींतर वीजिरामार्फ त वसलू करण्याबाबत महाववतरिला  तयाींच्या 
पढुील वीज िर याचचकेत प्रस्ताववत करण्यास आयोगाने साींचगतले आहे. 
(४) हे खरे नाही. रु. २०६५१ को्ी इतकी महाववतरिच्या महसलुी गरजेस 
आयोगाने मींजुरी दिली असली तरीही ग्राहकाींना वीज िर वाढीचा धक्का बस ू
नये म्हिून सन २०१८-१९ व २०१९-२० या िोन वर्ाफत ममळून केवळ रु.८२६८ 
को्ी इतकी महसलुी वाढ वीजिरामार्फ त मींजूर केली आहे की जी ५-६ % 
इतकीच आहे. 
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(५) हे खरे नाही. 
     आयोग वीजिर याचचकेवर ववद्यतु अचधननयम, २००३ व बहु-वर्ीय 
वीजिर ववननयम, २०१५ मधील तरतिुी तसेच ग्राहकाींकीून प्राप्त झालेल्या 
सचूना व हरकती ववचारात घेऊन आिेश पारीत करत.े शासकीय ककीं वा बबगर 
शासकीय कीं पनी असा कोिताही र्रक करण्यात येत नाही. 
(६) महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगाने महाववतरि कीं पनीच्या कृर्ीपींप 
ग्राहकाींच्या वीज वापराचा अ्यास करण्यासाठी एका कायफग्ाची स्थापना 
केली असनू सिर कायफग्ाचा अहवाल जानेवारी / रे्ब्रवुारी २०२० पयांत 
अपेक्षक्षत आहे. तयामळेु यासींिभाफत MSEB  सतू्रधारी कीं पनीअींतगफत स्थावपत 
सममतीचा अहवाल प्रलींबबत ठेवण्याचा ननिफय सतू्रधारी कीं पनीने घेतला आहे. 
(७) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

उमरगा (जर्.उस्त्मानाबाद) शहरामध्ये आर.पी.डी.आर.पी. योर्नेिांगमि 
झालेल्या िामािील गैरव्यिहाराबाबि 

  

(४९) *  १३२८६९   श्री.ज्ञानरार् चौगलेु (उमरगा) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उमरगा (जज.उस्मानाबाि) शहरामध्ये आर.पी.ीी.आर.पी. योजना सन 
२०११-१२ व २०१२-१३ मध्ये  नवीन १० त े१३ ीी.पी., ५० त े६० पोल वीज 
वादहनीसह इ. कामे मींजूर होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरची कामे पिूफ होऊन ३ वर्ाांपेक्षा जास्त कालावधी पिूफ 
होऊनही सिरचे ीी.पी. व पोल अद्यापपयांत कायाफजन्वत करण्यात आलेले 
नाहीत परींत ूसींबींचधत कीं त्रा्िारास सिर कामाच ेिेयक िेण्यात आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर योजनेच्या ननधीत गरैव्यवहार झाल्यामळेु सवफ 
सींबींचधताींवर कारवाई करिेबाबत उमरगा-लोहारा येथील लोकप्रनतननधी याींनी 
मा.ऊजाफमींत्री याींना दिनाींक १ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा तयासमुारास लेखी 
पत्राद्वारे ववनींती केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानसुार 
शासनाने िोर्ीींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे   (१) हे खरे आहे.   
(२) हे खरे नाही. 
(३) मा.लोकप्रनतननधी याींनी लेखी पत्राद्वारे ववनींती केली होती. सिर 
योजनेमधील मींजूर कामे पिूफ झाल्यामळेु कायफवाही केली नाही.  
(४) आर.ए.पी.ीी.आर.पी. योजनेअींतगफत दि.१९.०१.२०१२ रोजीच्या 
कायाफिेशाद्वारे उमरगा शहरासाठी नेमनू दिलेली कामे कीं त्रा्िाराने 
दि.०३.११.२०१३ अखेर पिूफ केलेली आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

चांद्रपूर ि गडधचरोली जर्ल््याि दारु ि अांमली पदाथाांची  
िस्त्िरी होि असल्याबाबि 

  

(५०) *  १२६९२३   श्री.र्यांि पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.अजर्ि पिार 
(बारामिी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भरु्बळ (येिला), 
श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जर्िेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.र्यदत्ि 
क्षीरसागर (बीड), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस) :   सन्माननीय राज् य 
उत् पादन शलु् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपरू व गीचचरोली जजल्हयात िारुबींिी असनूही कोट्यवधी रुपयाींची िारु 
परजजल्हयातनू आिून तयाची ववक्री चींद्रपरू व गीचचरोली जजल्हयात होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयािरम्यान कोट्यवधी 
रुपयाींची िारु चींद्रपरू व गीचचरोली जजल्हयात पोमलसाींनी पकीली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) तसेच चींद्रपरू जजल्हयात ड्रग्ज व ब्राऊन शगूरची तस्करी होत असनू 
यवुक व ववद्याथी या नशचे्या आहारी जात असल्याची बाब ज्ञानिा मशक्षि 
सींस्था, चींद्रपरू इनरजव्हल क्लब ऑर् स्मा फ् मस्ी चींद्रपरू याींनी शासनाच्या 
ननिशफनास आिली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानसुार िारुबींिी 
कायद्याचे उल्लींघन करिा-याींवर व अींमली पिाथाांची तस्करी करिा-याींवर 
शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे   (१) व (२) होय. अींशत: खरे आहे. 
(३) सिर सींस्थाींचे ननवेिन शासनास प्राप्त झालेले नाही. तथावप, पोलीस 
ववभागाकीून याप्रकरिी कारवाई करण्यात येत आहे. 
(४) अवधै िारुची ननममफती/ववक्री/वाहतकू करिाऱ्या ववरूध्ि पोलीस ववभाग व 
राज्य उतपािन शलु्क ववभागाकीून वेळोवेळी कायफवाही करण्यात आलेली आहे. 
पोलीस ववभागाने चींद्रपरू जजल्हयात माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये ९२८ 
प्रकरिाींमध्ये ८७० आरोपीींना अ्क करून तयाींचेकीून रु.४.९२ को्ी रुपयाींचा 
म्ुदलेमाल जप्त केला आहे. तसेच, गीचचरोली जजल्हयात १६६ प्रकरिाींमध्ये, 
अ्क केलले्या २२७ आरोपीींकीून रु.६२.८० लक्ष रुपयाींचा म्ुदलेमाल जप्त केला 
आहे. 
     राज्य उतपािन शलु्क ववभागाकीूनही ऑगस््, २०१८ मध्ये, चींद्रपरू 
जजल्हयात ४७ गनु्हे नोंिववले असनू यामध्ये अ्क केलेल्या ३४ आरोपीींकीून 
रु.३.८० लाखाचा म्ुदलेमाल जप्त केला आहे. तसेच गीचचरोली जजल्हयामध्येही 
६ गनु्हे नोंिववले असनू रु.१.७३ लाखाचा म्ुदलेमाल जप्त केला आहे. 
     राज्य उतपािन शलु्क ववभागामार्फ त पोलीस ववभागाशी समन्वय साधून 
सींयकु्त मोदहमेचे आयोजन करून अवधै िारु धींद्याींववरोधात कारवाई करण्यात 
येत.े ववभागाच े स्थाननक अचधकारी/कमफचारी तसेच भरारी पथकाकीून 
वेळोवेळी कारवाई केली जात.े 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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अिोला शहर ि जर्ल््याि महावििरण िां पनीिडून अतनयशमि  
मीटर िाचन िेले र्ाि असल्याबाबि 

(५१) *  १३१०६८   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूम) :   सन्माननीय ऊर्ाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला शहर व जजल्हयात महाववतरि कीं पनीकीून ननयममत मी्र 
वाचन न करताच हजारो ग्राहकाींना िेयके िेण्यात येत असल्याचा प्रकार माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशफनास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरिी मी्र रीीसफ याींच्या ननषकाळजीपिामळेु 
ग्राहकाींना िेयके दिली गेली नसल्याने कायफकारी अमभयींता याींनी दिनाींक २९ 
सप् े्ंबर २०१८ रोजी वा तयासमुारास बठैक घेतली असनू सिर बठैकीत 
कायफकारी अमभयींता व मी्सफ रीीसफ याींच ेमध्ये मारहाि झाल्याने कायफकारी 
अमभयींता याींनी रामिासपठे पोलीस स््ेशन, अकोला येथे तक्रार केली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तयानसुार िोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत व िेयक 
ववतरिामध्ये ससुतू्रता आिण्यासाठी कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे   (१) हे खरे नाही. 
     अकोला शहर व जजल्हयातील सवफच घरगतुी, वाणिज्य व औद्योचगक 
वीज ग्राहकाींच्या मी्रचे वाचन केले जात े व ग्राहकाींना तयाींच्या मी्र 
वाचनानसुारच वीज िेयके दिली जातात. 
(२) हे खरे आहे. 
     सिरची बठैक अनतररक्त कायफकारी अमभयींता, शहर उपववभाग क्र.१, 
अकोला याींनी मी्र वाचक (मी्र वाचक एजन्सी) सोबत आयोजजत केली 
होती. सिर बठैकीिरम्यान मी्र वाचक कमफचाऱ्याींनी अनतररक्त कायफकारी 
अमभयींता, शहर उपववभाग क्र.१ अकोला याींना मारहाि केल्याची तक्रार 
रामिासपेठ पोलीस स््ेशन, अकोला येथ ेमहाववतरि कीं पनीतरे् नोंिववण्यात 
आली आहे. 
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(३) ववभागीय चौकशी करण्याकररता महाववतरि कीं पनीतरे् दि. ०५.११.२०१८ 
रोजी चौकशी सममती गठीत करण्यात आली असनू चौकशी अहवाल प्राप्त 
झाल्यानींतर कारवाई करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पाांढरी (िा.अांर्नगािां सुर्ी, जर्.अमराििी) गािािील मुलीांच्या तनिासी 
आश्रमशाळेिील एिा मुलीचा मारहाणीमुळे झालेला मतृ्यु 

(५२) *  १२९९०३   प्रा.विरेंद्र र्गिाप (धामणगाि रेल्िे), अॅड.यशोमिी ठािूर 
(तििसा), डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाींढरी (ताअींजनगावीं सजुी, जज.अमरावती) गावातील मलुीींच्या ननवासी 
आश्रमशाळेतील कु.ननशा गिेश जगिवे दहचा भारत ववकास ग्रपु (बीव्हीजी) 
या कीं पनीत काम करिाऱ्या श्री.योगेश नरेंद्र रायबोले, व्यवस्थापक याने 
केलेल्या मारहािीत मतृय ुझाला असल्याचे दिनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी 
वा तयासमुारास ननिशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरिी आश्रमशाळेच्या आवारात १६ सीसी्ीव्ही 
कॅमेऱ्यापकैी ६ त े ७ कॅमेरे सरुु असनू ननवासी शाळेला असलेल्या सींरक्षि 
मभींतीला मोठे नछद्र पाीून तथेून मध्यरात्री मलुी ककीं वा बाहेरील तरुि आत 
येत असल्याचेही ननिशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरिी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय ननिशफनास आले व चौकशीच्या अनरु्ींगाने 
सींबींचधत िोर्ीववरुद्ध कारवाई करण्याबाबत तसेच वसनतगहृाच्या सरुक्षेबाबत 
शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले   (१) मलुीींचा मतृय ु बे्रन हॅमरेजने झाल्याचे शव 
ववच्छेिन आहवालामध्ये नमिु करण्यात आलेले आहे. तथावप यासींिभाफत 
पोमलसाींचा तपास पिुफ झालेला नसल्याने मारहािीबाबत ननषकर्फ काढता 
आलेले नाहीत. 
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(२) ननवासी शाळेच्या मभ ींतीला छो्े नछद्र असनू, या नछद्रामधून व्यक्ती ये-जा 
शक्य नाही.  
(३) या प्रकरिी उप ववभागीय अचधकारी (महसलू), ियाफपरू जज.अमरावती 
याींचे अध्यक्षतखेालील सममतीकीून चौकशी करण्यात आलेली आहे. 
(४) सिर चौकशीमध्ये वसतीगहृात आढळून आलेल्या त्रु् ीसींिभाफत सींबचधत 
ननवासी शाळेचे मखु्याध्यापक, अचधक्षक व सहायक मशक्षक्षका याींना ननलींबबत 
करण्यात आलेले असनू, तयाींचेववरुध्ि मशस्तभींगाची कारवाई प्रस्ताववत आहे. 
तसेच वसतीगहृासाठी नववन सरुक्षा रक्षक ननयकु्त करण्यात आलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

गडधचरोली जर्ल्हयािील उद्योग प्रिल्पाांना तनधी 
उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(५३) *  १३०३३२   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गीचचरोली जजल्हयात उद्योग सरुु करण्याकरीता सींधी असनूही 
शासनाच्या उिासीन धोरिामळेु अजूनपयांत मोठा उद्योग सरुू होव ू शकला 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मेक इन गीचचरोलीच्या पढुाकाराने जजल्हयातील नव 
उद्योजकाींनी नवीन उद्योग सरुू करण्यासाठी जजल्हा उद्योग कें द्राकी ेसािर 
केलेल्या १७६ नवीन उद्योग प्रकल्पाींना माहे रे्ब्रवुारी २०१८ मध्ये वा 
तयािरम्यान जजल्हा कायफबलाच्या बठैकीमध्ये मींजूरी ममळालेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तथावप, शासनामार्फ त आिेश असतानाही अजून पयांत मींजूर झालेल्या या 
१७६ प्रकल्पाींना जजल्हा अग्रिी बँकेने ननधी उपलब्ध करून दिलेला नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने सिर प्रकल्पाींना ननधी उपलब्ध करुन िेण्याबाबत शासनाने कोिती 
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 



70 

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देसाई    (१) हे खरे नाही. 
     सन १९९१ पासनू बबल्् ग्राकर्क्स पेपर प्रॉीक््स मल. हा मोठा उद्योग 
घ्क मौजे अष्ी ता.चामशुी, जज.गीचचरोली येथ ेकायफरत असनू रू. १९७.२९ 
को्ी गुींतविूक असनू ४६३ रोजगार  ननममफती झालेली आहे.  
      राज्याच्या नवीन औद्योचगक धोरिानसुार गीचचरोली जजल्हा हा ववना 
उद्योग जजल्हा क्षेत्र जाहीर केलेला असनू, जजल्हयामध्ये स्थावपत होिा-या 
उद्योग घ्काींना एकूि जस्थर गतुींविकूीच्या १०० ्क्के प्रोतसाहने िेय आहेत. 
जजल्हयाींमध्ये सामदुहक प्रोतसाहन योजना २०१३ अींतगफत २८ लघ ू उद्योग 
घ्काींना प्राथममक मींजूरी दिलेली असनू तयामधील गतुींविूक रू.४७२० लक्ष 
आहे. सिर घ्काींना मदु्राींक शलु्क मार्ी प्रमािपत्र ननगफममत करण्यात 
आलेली आहेत. तयामध्ये ०४ उद्योग घ्क उतपािनात गेलेले असनू तयाद्वारे 
१४४ रोजगार ननममफती झाललेी आहे. 
     चामोशी औद्योचगक क्षेत्राकररता मौजे कोनसरी, ता.चामोशी, 
जज.गीचचरोली येथील ५१.३२ हे. आर क्षेत्रास म.औ.वव. अचधननयम १९६१ च्या 
कलम ३२ (१) ची अचधसचूना प्रमसद्ध करण्यास शासनाने दि. ११/०४/२०१८ 
च्या पत्रान्वये मान्यता दिललेी आहे.     
(२) गीचचरोली जजल्हयात नवीन सकू्ष्म उद्योग घ्क सरुू करण्यासाठी पात्र 
उद्योजकाींचे कें द्र शासनाच्या पींतप्रधान रोजगार ननमीती कायफक्रमातींगफत 
(PMEGP) सन २०१७-१८ मध्ये प्रश्नाधीन नमिू १७६ प्रकरिासह एकूि २६३ 
कजफ प्रकरिे बँकाकी ेमशर्ारस करण्यास्तव जजल्हा कायफबल सममतीने मींजूरी 
दिलेली होती. 
(३) व (४) कें द्र शासनाच्या पींतप्रधान रोजगार ननमीती कायफक्रमातींगफत 
(PMEGP) सन २०१७-१८ मध्ये एकूि २६३ कजफ प्रकरिाींपकैी एकूि समुारे 
रु.५२२.८४ लक्ष प्रकल्प ककमींतीची ४५ प्रकरिे बँकाींनी मींजूर केलेली असनू 
सिर प्रकरिामधील लाभार्थयाफना रु. १३०.७१ लक्ष अनिुान शासनाकीून 
ववतरीत केलेले आहे. उवफरीत प्रकरिाबाबत पाठपरुावा करण्यात येत आहे. 
(५) लाग ूनाही. 

----------------- 
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दहांगोली जर्ल्हयािील पात्र लाभार्थयाांना शबरी घरिुल योर्नेंिगमि 

घरिुल शमळण्याबाबि 
(५४) *  १३०४८०   डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.परृ्थ िीरार् चव्हाण (िराड दक्षक्षण), 
श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), 
प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), श्रीमिी तनममला गाविि (इगिपरूी), अॅड.यशोमिी 
ठािूर (तििसा), श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), प्रा.विरेंद्र र्गिाप 
(धामणगाि रेल्िे), श्री.अशमि झनि (ररसोड), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर) :   
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जजल्हयात आदिवासी समाज मोठया सींख्येने असनू शबरी घरकुल 
योजनेंतगफत ५ तालकु्यातील आदिवासी कु्ूींबबयाींनी घरकुलासाठी प्रकल्प 
अचधकारी याींच्याकी ेलाभार्थयाांचे ११२१ अजफ प्राप्त झाले असनू सन २०१५ त े
सन २०१८ या तीन वर्ाांच्या कालावधीत दहींगोली जजल्हयाकरीता केवळ ५३ 
घरकुले मींजूर करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेंतगफत आदिवासी लाभाथी पात्र असनूही त े या 
घरकूलापासनू वींचचत असल्याने तयाींना घरकुल िेण्यात यावे याबाबतच े
ननवेिन स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक १९ जनू, २०१८ रोजी वा 
तयासमुारास मा.आदिवासी ववकास मींत्री याींना दिले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात 
काय ननिशफनास आल,े तयानसुार दहींगोली जजल्हयातील शबरी घरकुल 
योजनेंतगफत घरकुल िेण्याबाबत शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, तयाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) हे खरे नाही. शबरी आदिवासी घरकुल योजनेंतगफत 
सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ मध्ये २२६ आणि सन २०१७-१८ मध्ये ५३ 
असे एकूि २७९ घरकुल मींजुर करण्यात आले आहेत. तसेच सन २०१८-१९ 
मध्ये ५३ घरकुलाींचे उ्दलीष् ननजश्चत करण्यात आले आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) शबरी घरकुल योजनेकरीता सन २०१८-१९ मध्ये रु.१५० को्ी 
इतकी तरतिु अथफसींकजल्पय करण्यात आलेली आहे. तयापकैी रु. १०५ को्ी 
इतकी तरतिु अथफसींकजल्पय ववतरि प्रिालीवर उपलब्ध झालेली असनू 
उवफररत रु. ४५ को्ी इतकी तरतिु ववतरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव ववतत 
ववभागास सािर करण्यात आलेला आहे. 

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

अमराििी (जर्.अमराििी) अपर आयुक्ि िायामलयाांिगमि धारणी प्रिल्प 
िायामलयाने खचम िेलेल्या तनधीिील िफाििीबाबि 

(५५) *  १३३८७६   श्री.प्रभदुास शभलािेिर (मेळघाट) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आदिवासी ववकास ववभागाच्या अमरावती (जज.अमरावती) अप्पर आयकु्त 
कायाफलयाींतगफत धारिी प्रकल्प कायाफलयाने सन २००९ पासनू त ेआतापयांत 
खचफ केलेल्या ननधीत तर्ावत असल्याची बाब दिनाींक २६ जून, २०१८ रोजी 
वा तयासमुारास ननिशफनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच उक्त कायाफलयाने गत सात वर्ाांत समुारे ५० को्ीींचा ननधीच खचफ 
न केल्याच े दिनाींक २७ जनू, २०१८ रोजी वा तयासमुारास ननिशफनास आल े
असनू समुारे १ को्ी ३ लाखाींच ेधनािेश दिले परींत ुकॅशबकुमध्ये तयाची नोंि 
नसल्याची बाब ननिशफनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाकीून प्राप्त ननधीतनू ववववध योजना, उपक्रम 
राबववण्याकररता व सोई-सवुवधाींसाठी अनिुाननत आश्रमशाळाींना ननधी िेण्यात 
आला परींत ु अद्यापही धरिी प्रकल्प कायाफलयाींने अनिुाननत आश्रमशाळाींना 
सींपिूफ ननधी ववतररत केला नसल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सींबचधताींवर शासनाने कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे तसेच ननधीचा ववननयोग योग्य पध्ितीने करण्याबाबत 
शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत  ? 
 
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) रे्ब्रवुारी २०१८ अखेर बॅक खातयाचा रोख 
पजुस्तकेसोबत ताळमेळ घेतला असता, रु.५.६४/- लाख इतक्या  ननधीमध्ये 
तर्ावत आहे.  
(२) जुन, २०१८ अखेर रु.९.८१ को्ी इतका ननधी अखचचफत आहे. 
(३) हे खरे नाही. अनिुाननत आश्रमशाळाींमध्ये  आढळुन येत असलेल्या 
ववववध त्रु् ीींची मे, २०१८ अखेर पतूफता न करिाऱ्या  शाळाींच्या परररक्षि 
अनिुानामध्ये  कपात करण्याच्या सचूना शासनपत्र दि.१७/०४/२०१८ अन्वये 
िेण्यात आलेल्या होतया. तयानसुार सन २०१८-१९ या आचथफक वर्ाफसाठी 
एकाजतमक आदिवासी ववकास प्रकल्प, धारिी अींतगफत असलेल्या अनिुाननत 
आश्रमशाळाींना परररक्षि अनिुानासाठी पदहल्या व िसुऱ्या हप्तयापो्ी 
द्यावयाच्या रु.३.७५ को्ी इतक्या ननधीपकैी रु.३.५५ को्ी इतका ननधी 
ववतरीत करण्यात आलेला असनू उवफररत ननधी त्रु् ीींच्या पतूफतअेभावी सींबींचधत 
सींस्थाींना ववतरीत करण्यात आलेला नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

गुांरे्गाांि (िा.मांगळिेढा, जर्.सोलापूर) येथे शॉटम सकिम ट होऊन 
शिेिऱ्याांच्या २५ एिर ऊसाच ेझालेले नुिसान 

(५६) *  १३१२२६   श्री.भारि भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गुींजेगाींव (ता.मींगळवेढा, जज.सोलापरू) येथे ीीपीवरील तार तु् ू न शॉ फ् 
सककफ ् होऊन समुारे २५ एकर ऊस जळाल्याने १४ शतेकऱ् याींचे लाखो रूपयाींच े
नकुसान झाल्याची घ्ना दिनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा तया िरम्यान 
ननिशफनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच उक्त गावातील श्री.आप्पा ववठ्ठल ढोबळे वय-४५ वर् ेव श्री.चैतन्य 
आप्पा ढोबळे वय-१५ वर् े या वपता व पतु्राचा वीजचेा धक्का लागनू मतृय ु
झाल्याची घ्ना दिनाींक १७ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा तयासमुारास ननिशफनास 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या िोन्ही घ्नाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात 
काय ननिशफनास आल,े तयानसुार ऊस जळालेल्या शतेकऱ् याींना व वीजेचा 
धक्का लागनू मतृय ुझालेल्या मतृाींच्या कु्ूींबबयाींना आचथफक मित िेण्याबाबत 
तसेच अशा घ्ना रोखण्यासाठी व यास जबाबिार असिाऱ्याींवर कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे   (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सिर िोन्ही घ्नाींची चौकशी ववद्यतु ननरीक्षक, सोलापरू याींचे मार्फ त 
करण्यात आली आहे. पदहल्या घ्नेमध्ये महाववतरि कीं पनीने ववद्यतु सींच 
माींीिीचे योग्य िेखभाल व िरुुस्ती न केल्यामळेु ऊस जळीत अपघात घीला. 
सींबींचधत १४ शतेकऱ्याींना आवश्यक कागिपत्राींची पतूफता करिेबाबत 
महाववतरि कीं पनीतरे् कळववण्यात आले आहे. सिर आवश्यक कागिपत्र े
प्राप्त झाल्यानींतर महाववतरि कीं पनीच्या ननयमानसुार नकुसान भरपाई 
िेण्यासींबींधीची कायफवाही करण्यात येईल. 
     िसुऱ्या घ्नेमध्ये िोन्ही अपघातग्रस्त व्यक्ती मो्र सरुु असताींना 
केबल इन्सलेुशन ननघालेल्या वाहकाच्या सींपकाफत आल्याने वीजचेा धक्का 
बसनू तयाींचा मतृय ूझाला. सिर अपघात ग्राहकाींच्या सिोर् सींच माींीिीमळेु 
झाला असल्याने ववद्यतु ननरीक्षक कायाफलयामार्फ त अपघातग्रस्त व्यक्तीस 
नकुसान भरपाई िेण्याबाबत सींबींचधत ग्राहकाींस कळववण्यात आले आहे. 
     अशा घ्ना रोखण्यासाठी िरवर्ी ११ जानेवारी त े १७ जानेवारी 
िरम्यान ववद्यतु ननरीक्षि कायाफलयामार्फ त राज्यभर जन-जागतृी करण्यात 
येत.े तसेच मींगळवेढा तालकु्यामध्ये ४४ अपघात प्रवि (धोकािायक ववद्यतु 
सींच माींीिी) दठकािाींची मादहती िेखभाल िरुुस्ती करण्याचे काम हाती 
घेण्यात आले आहे. तयापकैी ३१ कामे पिूफ झाली असनू तयाअींतगफत १६ पोल 
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सरळ करिे, १.२ कक.मी. वादहनीचे सलै तारा ओढिे (Restringing) व २३५ 
स्पेससफ बसववण्यात आलेली आहेत. उवफरीत १३ कामे ीीपीीीसी २०१८-१९ 
योजनेअींतगफत प्रस्ताववत करण्यात आलेली आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िृषी समदृ्धी समन्ियीि िृषी वििास प्रिल्प सांचालिाांची चौिशी 
िरण्याच्या िेलेल्या शशफारशीबाबि 

  

(५७) *  १२७१३०   श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिूम), श्री.रुपेश म् हात्र े
(शभिांडी पिूम), श्री.अतनल (अण्णा) गोटे (धळेु शहर) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कृर्ी समदृ्धी समन्वयीत कृर्ी ववकास प्रकल्प सींचालकाींच्या गरैव्यवहाराची 
चौकशी करण्याची मशर्ारस कृर्ी व पिन खातयाच्या सचचवाींनी केली 
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशफनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, माहे एवप्रल, २०१६ त े जून, २०१७ या काळात अमरावती 
जजल्हा ग्रामीि ववकास यींत्रिेच्या आस्थापनेवरील अचधकाऱ्याने िाखववलेल्या 
९ को्ी ८८ लाख इतक्या रकमेच्या खचाफमध्ये त्रु् ी असल्याने चौकशी 
करण्याची मशर्ारस केल्याच ेननिशफनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सामान्य प्रशासन ववभागाने तयावर अद्याप कोिताही ननिफय 
घेतला नसल्याचे ही ननिशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तयाची कारिे काय आहेत तसेच ततकालीन सींचालकाींची 
सखोल चौकशी करण्यात येिार आहे काय, तयानसुार तयाींच्यावर कोिती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देशमखु   (१) व (२) होय.  
(३) हे खरे नाही. 
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(४) समन्वयीत कृर्ी ववकास प्रकल्पामध्ये सन २०१६-१७ व २०१७-१८ (जून 
२०१७ पयफत) या कालावधीत ववततीय अननयममतता झाल्याचे ननिशफनास 
आल्याने ततकालीन प्रकल्प सींचालक, समन्वयीत कृवर् ववकास प्रकल्प 
याींचेववरुद्ध ववभागीय चौकशीची कायफवाही करण्यात येत आहे. तसेच सिर 
प्रकरिात सहभागी असलेले शासकीय अचधकारी, प्रकल्पाच्या 
अींमलबजाविीसाठी कीं त्रा्ी पद्धतीने नेमण्यात आलेले कीं त्रा्ी व्यक्ती / सींस्था 
व खाजगी व्यक्ती / सींस्था याींचे ववरुद्ध लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभागामार्फ त 
कायफवाही करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

शभिांडी (जर्.ठाणे) येथील उद्योगाांना अखांड विर्  
पुरिठा सुरु िरण्याबाबि 

  

(५८) *  १३२४२३   श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), प्रा.िषाम गायििाड (धारािी) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मभवींीीच्या (जज.ठािे) ग्रामीि भागात मोठ्या प्रमािावर उद्योग सरुु 
असनू उद्योजकाींना सध्या ५ तास वीज परुवठा खींीीत स्वरुपात होत 
असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा तया िरम्यान ननिशफनास आली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वपपळास भागात जय जलाराम कॉम्प्लेक्स मध्ये ५०० हून 
अचधक उद्योग कायफरत असनू हजारो कामगार येथे रोजगारासाठी येत असनू 
वीज परुवठा खींीीत होत असल्यामळेु कामगाराींना रोजगार ममळत नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या भागात रान्समी्र पासनू वीज वादहन्या बसववण्याकररता 
उद्योजकाींनी महाववतरिला पसेै दिले असतानाही महाववतरिकीून केवळ 
ववद्यतु िेयके िेण्याव्यनतररक्त कोितचे काम होत नसल्यामळेु उद्योजकाींना 
गरैसोईंना सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 



77 

(४) असल्यास, यासींिभाफत शासनाने अचधक चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व तयानसुार मभवींीीतील उद्योजकाींना अखींी 
वीज परुवठा करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोिती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे   (१) हे खरे नाही.  
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य सहिारी आददिासी वििास महामांडळाच्या  
योर्ना पुिमिि सुरु िरण्याबाबि 

(५९) *  १२९०५४   श्री.रार्ाभाऊ (पराग) िार्े (शसन्नर) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आदिवासीींचे जीवनमान उींचावण्यासासह तयाींना रोजगार 
उपलब्ध करून िेण्यासाठी सन १९७२ मध्ये स्थापन केलेल्या महाराषर राज्य 
सहकारी आदिवासी ववकास महामींीळाच्या ९ पकैी ७ योजना बींि करण्यात 
आल्याची बाब दिनाींक १९ ऑगस््, २०१८ रोजी वा तयासमुारास ननिशफनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या महामींीळाच्या सींचालक मींीळाची चार मदहन्याींतनू एकिा 
बठैक घेिे अननवायफ असताना गत १० मदहन्याींपासनू बठैकच घेण्यात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बठैकीअभावी बींि असलेल्या ७ योजना पवुफवत सरुु करून 
योजनाींची ररतसर अींमलबजाविी करिेबाबत शासनाने कोिती कायफवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  



78 

श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) आदिवासी ववकास महामींीळाकीून एकाचधकार खरेिी 
योजना २९ तालकु्याींमध्ये सरुु आहे. २३ गौिवनउपजापकैी खरेिी कें द्रावर 
गौिवनउपजाची खरेिी करण्यात येऊन आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील 
लोकाींना कें द्र शासनाचे हमीिराचा लाभ दिला जातो. द्वार ववतरि योजनेसाठी 
जजल्हास्तरावर वाहतकुिार ननयकु्त करिेबाबतचे धोरि असल्याने 
द्वारववतरि योजना बींि आहे.  शासकीय आश्रमशाळा परुवठयाच्या धोरिात 
बिल होऊन महामींीळाला ई-ननवविेत भाग घेता येतो. कजाफची थकबाकी 
तसेच अींतयोिय योजनेअींतगफत अन्नधान्य उपलब्ध होत असल्याने खाव्ी 
कजफ वा्प योजना सद्य:जस्थतीत स्थचगत करण्याींत आलेली आहे. 
वीजपींप/तलेपींप योजना व एच.ीी.पी.ई. पाईप योजनेची अींमलबजाविी कृर्ी 
ववभागाकीून करण्याींत येत.े  तसेच स्वयींपाकाींचा गॅस यनुन् परुवठा ही 
योजना वन ववभागाकी ेवगफ करण्याींत आली आहे. 
(२) आदिवासी ववकास महामींीळाच्या सींचालक मींीळाची मागील १० 
मदहन्याींत दि.२७.०३.२०१७, २८.०९.२०१७, १२.१०.२०१७, १७.१२.२०१७, 
०२.०५.२०१८ व २८.०९.२०१८ रोजी बठैक सींपन्न झाली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यािील खार्गी ि िें द्रीय िीर् प्रिल्पाांच्या अतिररक्ि ठरणाऱ्या 
िीरे्चा आधथमि भार ग्राहिाांिर पडि असल्याबाबि 

  

(६०) *  १२६६४७   श्री.सतुनल प्रभ ू(ददांडोशी), श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीिर 
(लोहा) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खाजगी क्षते्रातील रतन इींडीया प्रकल्पाची १३५० मेगावॅ्  आणि 
कें द्रीय प्रकल्पातनू ममळिारी समुारे २४०० मेगावॅ्  एवढ्या अनतररक्त 
ठरिाऱ्या वीजचेा सन २०१८-१९ मध्ये राज्यातील वीज ग्राहकाींवर समुारे ३८५० 
को्ी रुपयाींचा आचथफक भार पीत असल्याची बाब दिनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१८ 
रोजी वा तया िरम्यान ननिशफनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वीजेच्या मागिीची पतूफता करताींना सवाफत स्वस्त वीज 
प्रथमत: परुवविे व नींतर गरज पील्यास महाग वीज वापरण्याचा ननयम 
राज्य वीज ननयामक आयोगाने लाग ू केला असतानाही शासनाने खाजगी 
कीं पन्या व कें द्र शासनाची महागीी वीज वापरण्याची सवफसाधारि कारिे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, शासनाने पारस, परळी, भसुावळ, नामशक या महाननममफतीच्या 
वीज केद्राींमधील वीज न वापरण्याची सवफसाधारि कारिे काय आहेत, 
(४) असल्यास, वीज ग्राहकाींना स्वस्त िराने वीजपरुवठा उपलब्ध करून 
िेण्याबाबत शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे   (१) मा.वीज ननयामक आयोगाने मींजूर केलेल्या 
वीज खरेिी करारातील तरतिुीनसुार ननममफती सींचाचे जस्थर आकार िेिे 
बींधनकारक आहे. वीज ननममफती सींच वीज मागिीच्या प्रमािात मेरी् ऑीफर 
ीीस्पॅच (MOD) ततवानसुार चालववले अथवा बींि केले जातात. तयामळेु 
महागड्या वीजेचा आचथफक भार पीत असल्याचे म्हििे सींयजुक्तक होिार 
नाही. 
(२) व (३) राज्यातील वीजचेी मागिी भागववण्याकरीता वीज ननममफती सींच हे 
वीज मागिीच्या प्रमािात मा. वीज ननयामक आयोगाने ठरवनू दिलेल्या 
मेरी् ऑीफर ीीस्पॅच (MOD) ततवानसुार चालववले अथवा बींि केले जातात.  
(४) ववद्यतु अचधननयम, २००३ मधील तरतिुीनसुार महाराषर ववद्यतु 
ननयामक आयोगातरे् राज्यातील ग्राहकाींचे वीज िर ननजश्चत करण्यात येतात. 
तसेच वीज ननममफती सींच वीज मागिीच्या प्रमािात मेरी् ऑीफर ीीस्पॅच 
(MOD) ततवानसुार चालववले अथवा बींि केले जातात. कमी मागिीच्या 
काळात उपलब्ध असलले्या अनतररक्त वीजेची पॉवर एक्सचेंज मध्ये ववक्री 
करुन ममळालेल्या महसलुा मार्फ त वीज खरेिीचा खचफ कमी करुन ग्राहकाींना 
स्वस्त िराने वीज परुवठा उपलब्ध केला जातो. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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आनांदनगर (िा.अांबरनाथ, जर्.ठाणे) येथील महाराष्ट्र औद्योधगि 
वििास महामांडळाचा विस्त्िार िरण्यासाठी फेर् थ्री अांिगमि पाले 

गािािील शिेिऱ्याांना भरपाई देण्याबाबि 
  

(६१) *  १३०३७०   श्री.सांर्य परुाम (आमगाि) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आनींिनगर (ता.अींबरनाथ, जज.ठािे) येथील महाराषर औद्योचगक ववकास 
महामींीळाचा ववस्तार करण्यासाठी रे्ज-थ्री अींतगफत पाले गावातील 
शतेकऱ्याींची समुारे १२० एकर जागा कमी िरात ताब्यात घेतली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरिी शतेकऱ्याींना जागा व भरपाई िेण्याबाबत 
कायफवाही करण्यात आली नसल्याचे दिनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा 
तयािरम्यान ननिशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्लॉ्चे ववतरि केलले्या उद्योजकाींच्या जागेवर 
कोितयाही सोई-सवुवधा परुववण्यात आलेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तिनसुार शासनाने कोिती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देसाई   (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) हे खरे आहे.  
     स्थाननक शतेकऱ्याींचा तीव्र ववरोध असल्याने सोयी सवुवधा परुववण्यात  
आलेल्या नाहीत. तथावप, सद्यजस्थतीत शतेकऱ्याींचा ववरोध कमी झाल्याने  
सिर कामासाठी नव्याने ननवविा  प्रककया पिुफ झाली असनू पढुील प्रकक्रया 
करण्यात येत आहे.  

 
----------------- 
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बुलढाणा जर्ल्हयाि िनशमत्र मोदहम राबविण्याबाबि 
 

(६२) *  १२८१९०   श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) महाराषर शासनाने वन जमीनीवरील अनतक्रमि वनहक्क िावेिाराच्या 
नावे कायम करण्यासाठी दिनाींक ३० मे, २०१८ त े १५ ऑगस््, २०१८ या 
कालावधीत वनममत्र मोदहम राबववण्यासींिभाफत दिनाींक १८ मे २०१८ रोजी वा 
तयासमुारास प्रशासनाला सचूना िेण्यात आल्या होतया, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बलुढािा जजल्हयात सिरची वनममत्र मोदहम वन ववभागाने न 
राबववल्यामळेु वनजममनीवरील अनतक्रमिधारक वनहक्क िावेिार याींच्यावर 
अन्याय झाल्याने ९० अनतक्रमिधारकाींनी जजल्हाचधकारी, बलुढािा याींना 
ननवेिन िेऊन तयाींच्या कायाफलयासमोर २७ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी पासनू बेमिुत 
उपोर्िाला बसले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरिाची चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तयानसुार शासनाने बलुढािा जजल्हयात सिरील वनममत्र 
मोदहम न राबवविाऱ् या सींबींचधतावर कारवाई करण्यासह ९० अनतक्रमिधारकाींच े
वन जमीनीवरील अनतक्रमि ननयमानकूुल करून िेण्यासाठी कोिती कायफवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) होय, हे खरे आहे. 
     अनसुचूचत जमाती व इतर पारींपाररक वनननवासी (वन हक्काींची 
मान्यता) अचधननयम, २००६ व ननयम, २००८ आणि सधूाररत ननयम, २०१२ 
मधील तरतिूीींची का्ेकोरपिे अींमलबजाविी करुन प्रलींबबत वनहक्क िावे व 
अवपले याींचा ननप्ारा करण्यासाठी दि. ११ मे, २०१८ अन्वये ववशरे् “वनममत्र 
मोदहम” राबववण्याींत येत आहे. 
(२)  होय, हे अशींत: खरे आहे. 
    मोताळा तालकु्यातील वनजममनीवरील अनतक्रमिधारकाींनी जजल्हाचधकारी 
बलुढािा याींना ननवेिन िेऊन दि.२७/०९/२०१८ पासनू जजल्हाचधकारी, बलुढािा 
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कायाफलयासमोर बेमिुत उपोर्िाला बसले होत ेव दि.२९/०९/२०१८ रोजी तयाींनी 
उपोर्ि मागे घेतलेले आहे. 
(३) व (४) मोताळा तालकु्यातील अपात्र ठरलेल्या ९० अनतक्रमि धारकाींनी 
जजल्हास्तरीय सममतीकी े अवपल अजफ िाखल केले असनू सिर अवपल 
अजाांबाबत अींनतम ननिफय घेण्यापवुी अवपलकतयाांना पनु्हा परुावे िाखल 
करण्याची शवे्ची सींधी िेण्याींत आली. तयानसुार तहमसल कायाफलय, मोताळा 
येथे दि.२६/१०/२०१८ रोजी सनुाविी घेण्यात आली. 
     सनुाविी िरम्यान िाखल केलेल्या परुाव्याींच्या आधारे तपासिी 
करण्यात आलेले सवफ अवपल अजफ तसेच उपववभागीय स्तरावर अपात्र 
ठरलेल्या िाव्याींबाबत अींनतम ननिफय घेण्याची कायफवाही दि.१५/१२/२०१८ पयांत 
पिुफ करण्यात येिार असल्याचे जजल्हाचधकारी, बलुढािा याींना कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
परळी (जर्.बीड) येथील औजष्ट्णि विद्युि िें द्राच ेिाम विदहि मुदिीि 

िेले नसल्याने महार्निो िां पनीच ेझालेले आधथमि नुिसान 
(६३) *  १३३०७५   श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सतुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), डॉ.सांिोष टारफे 
(िळमनरुी) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) परळी (जज.बीी) येथील औजषिक ववद्यतु कें द्रातील २५० मे.व.ॅ 
ऊजाफननममफती प्रकल्पाचे काम महाजनकोने सनुनल हाय्ेक कीं पनीला दिले 
असता करारानसुार सिर कीं पनीने मिुतीच्या आत प्रकल्पाचे काम पिुफ केले 
नसल्यामळेु महाजनकोला कोट्यावधी रूपयाींचे नकुसान झाले असल्याची 
मादहती दिनाींक १५ ऑक््ोंबर, २०१८ रोजी वा तया समुारास ननिशफनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दिलेल्या मिुतीत सनुनल हाय्ेक कीं पनीने काम केलेले 
नसल्यामळेु सिर कीं पनी ववरोधात शासनाने कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे व तयाचा तपमशल काय आहे, 
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(३) तसेच, दिलेल्या मिुतीत प्रकल्पाचे काम पिुफ करण्यात आले नसल्याने 
महाजनको कीं पनीला झालेल्या नकुसानाची भरपाई सनुनल हाय्ेक कीं पनीकीून 
वसलू करण्याबाबत शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे   (१) महाननममफती कीं पनीच्या परळी प्रकल्प सींच क्र. 
८ चे उवफररत सींयींत्र यींत्रिा उभारण्याकररता मे. सनुनल हाय्ेक, नागपरू या 
कीं त्रा्िाराची नेमिूक करण्यात आली होती व कामाचे आिेश दिनाींक 
०१.०१.२०१० ला िेण्यात आले होत.े सिर कामे पिूफ करण्याचा कालावधी 
कामाच्या आिेशापासनू २४ मदहने होता. सिर सींच वाणिजज्यक ततवावर 
१९.११.२०१६ रोजी सरूु झाला असनू सींचाद्वारे वीज ननममफती चाल ूआहे. सिर 
प्रकल्प उभारिीच्या कामात खालील कारिाींमळेु ववलींब झाला :- 
     १) तया भागातील सन २०१२, २०१३, २०१४ व २०१५  च्या िषुकाळी 
पररजस्थतीमळेु पािी परुवठयात झालेली कमतरता.  
     २) कीं त्रा्िाराकीून साधन सामगू्रीच्या परुवठयात व उभारिीच्या 
कामाची धीमीगती. 
     ३) सनुनल हाय्ेक कीं पनीची बबघीलेली ववततीय अवस्था व तयामळेु 
उपकीं त्रा्िारानी आचथफक कारिाींमळेु थाींबववलेले काम.  
     ४) कीं त्रा्िाराकीून अपरेु अकुशल कामगाराींची केलेली भरती. 
     ५) सनुनल हाय्ेक कीं पनीने वारींवार बिललेल्या उपकीं त्रा्िार व 
ववके्रतयामळेु (Vendors) कामात ववलींब झाला.  
(२) व (३) प्रकल्प पिूफ होण्याच्या ववलींबास कीं त्रा्िार जबाबिार असल्यास, 
आिेमशत ककींमतीच्या कमाल १०% एवढी रक्कम नकुसान भरपाई 
(Liquidated Damages) मखु्य सींयींत्र व उवफररत सींयींत्र कीं त्रा्िाराकीून 
वसलू करण्याची तरतिू कीं त्रा्ात आहे. सिर प्रकल्प पिूफ होण्यास ववलींब 
झाला असनू सिर ववलींबास प्रथम िशफनी कीं त्रा्िार मखु्यतवे जबाबिार 
असल्याचे दिसनू येत असल्यामळेु, सनुनल हाय्ेक कीं पनीने दिलेल्या बँकेच्या 
हमी रकमेमधून (Bank Guarantee) रुपये ८३.३० को्ी वसलूी महाननममफती 
कीं पनीने केली आहे. उवफररत कामे ही सनुनल हाय्ेक कीं पनीने याींच्या जोखीम 
आणि खचफ (Risk & Cost) वर करण्याचे प्रस्ताववत आहे.  
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(४) प्रश्न उद् भवत नाही 

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

सावित्रीबाई फुले शशष्ट्यितृ्िी योर्नेअांिगमि शशष्ट्यितृ्िीची  
रक्िम शमळण्याबाबि 

  

(६४) *  १२९०६७   श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.शशशिाांि शश ांदे 
(िोरेगाि), श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर) :   
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मागासवगीय ववद्याथींनीींना मशक्षिाचा लाभ घेता यावा यासाठी शासनाने 
साववत्रीबाई रु्ले मशषयवतृती योजना लाग ूकेली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागासवगीय ववद्याथींनीकीून महाववद्यालयातरे् सवफ 
प्रकारची कागिपत्राींची पतूफता करुन िेखील ७५ ्क्के ववद्याचथफनीींच्या खातयात 
साववत्रीबाई रु्ले मशषयवतृतीची रक्कम जमा झालेली नसल्याची बाब माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशफनास आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानरु्ींगाने मागसवगीय ववद्याथींनीींना सिर 
योजनेअींतगफत ममळिारी रक्कम तयाींच्या खातयात जमा करण्याबाबत शासनाने 
कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. रार्िुमार बडोले   (१) होय.     
(२) अींशत: होय. 
(३) अनसुचूचत जातीच्या ववद्यार्थयाांचे साववत्रीबाई रु्ले मशषयवतृती योजनेच े
प्रस्ताव तपासनू जजल्हा समाज कल्याि अचधकारी याींच्याकी े सािर केलेले 
नाहीत, तयाींना तातकाळ प्रस्ताव सािर करण्याचे ननिेश िेण्यात आलेले आहेत. 
तसेच जव्हडीओ कॉन्र्रन्सद्वारे िेण्यात आलेल्या सचूनाींनसुार सींबींचधत जजल्हा 
समाजकल्याि अचधकारी याींच्यामार्फ त योजनेअींतगांत पात्र ववद्यार्थयीनीची 
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मशषयवतृतीची रक्कम तयाींच्या आधारसींलग्न बँक खातयावर जमा करण्याची 
कायफवाही सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बागलाण (जर्.नाशशि) िालुक्यािील गािाांसाठी ३३/११ िे.व्ही.  
िीर् उपिें द्र सुरु िरण्याबाबि 

  

(६५) *  १२८५०८   श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजर्ि पिार 
(बारामिी), श्री.र्यांि पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.जर्िेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.र्यदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), श्री.शशशिाांि 
शश ांदे (िोरेगाि), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि) :   सन्माननीय ऊर्ाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बागलाि (जज.नामशक) तालकु्यातील शतेकऱ्याींना उच्च िाबाने ववद्यतू 
परूवठा होत नसनू वारींवार वीज खींीीत होत असल्यामळेु ब्राम्हिगाींव, चौगाींव, 
गोळवाी, उत्रािे, िसवेल व कीं धािे येथे ३३/११ केव्हीचे ववद्यतू उपकें द्र सरूु 
करावे अशी मागिी तथेील शतेकऱ्याींनी व लोकप्रनतननधीींनी मा.उजाफ मींत्री 
याींच्याकी ेदिनाींक १७ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा तयासमुारास केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, पींडीत दिनियाळ उपाध्याय ग्रामीि ववद्यतुीकरि योजनेंतगफत 
महाववतरि कीं पनी, नामशक याींनी बागलाि तालकु्यातील या गावाींसाठी ३३/११ 
केव्ही ववद्यतू उपकें द्राचा समावेश केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 
(३) असल्यास, शतेकऱ्याींना शतेीपींपासाठी व घरगतूी ग्राहकाींची मागिी लक्षात 
घेता सिर ववद्यतू उपकें द्राींना मान्यता िेवनू तयासाठी ननधी उपलब्ध 
करण्याबाबत शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे   (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) उच्चिाब वीज ववतरि प्रिाली (HVDS) योजनेअींतगफत ब्राम्हिगाींव व 
चौगाव उपकें द्राचा समावशे करण्यात आला आहे.  गोळवाी उपकें द्राचा 
समावेश जजल्हा ननयोजन सममती अींतगफत आदिवासी उपयोजनेमध्ये (DPDC-
TSP) करण्यात आलेला  आहे. उन्नान व िसवेल येथील उपकें द्राचा समावेश 
ननधीच्या उपलब्धतनेसुार नवीन येिाऱ्या योजनेत करण्यात येिार आहे. 
कीं धाने येथील उपकें द्र ताींबत्रकदृषट्या वधै नसल्याने (Technically not 
feasible) प्रस्ताववत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज् यािील आददिासी शासिीय आश्रमशाळा ि एिलव् य शाळाांमधील 
विद्यार्थ याांना मोफि आरोग् य सुविधा देण्याबाबि 

  

(६६) *  १२८१७६   श्री.सांर्य साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील २०१ शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा व ६ एकलव् य 
शाळाींमधील समुारे ८५ हजार ववद्यार्थ याांना मोर्त आरोग् य सवुवधा िेण्याचा 
ननिफय शासनाने माहे सप् ्ेंबर, २०१८ मध्ये वा तयािरम् यान घेतला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, आरोग्य सवुवधा िेण्याचे काम मे. अमेय लाईर् या कीं पनीला 
िेण्यात आले असनू तयाकरीता समुारे ११.२२ को्ीींची तरतिूही शासनाने केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक् त ननिफयाची अींमलबजाविी तवरीत करण्याबाबत शासनाने 
कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलबाींची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) व  (२) होय, सिर योजनेच्या अींमलबजाविीसाठी 
मागफिशफक सचुना आदिवासी ववकास ववभाग, शासन ननिफय दि.१२.०९.२०१८ 
अन्वये ननगफममत करण्यात आल्या आहेत.  या योजनेअींतगफत राज्यातील २०१ 
शासकीय आश्रमशाळा व ६ एकलव्य शाळाींमधील समुारे ८५ हजार 
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ववद्यार्थयाांची आरोग्य तपासिी (Screening) करून सींगिकीकृत प्रिालीवर 
आरोग्य पबत्रका तयार करिे व तज्ञ ीॉक््राींच े पॅनेलमार्फ त वदै्यकीय 
सल्ल्यासाठी ननयींत्रि कक्षाची स्थापना नामशक येथे करण्यात आलेली आहे. 
(३) व (४) सिर योजनेच े कायाफरींभ आिेश सींबींचधत अींमलबजाविी यींत्रिेस 
दि.०१.१०.२०१८ रोजी िेण्यात आले असनू ववद्यार्थयाांची आरोग्य तपासिी सरुू 
करण्यात आलेली असनू योजना कायाफजन्वत झालेली आहे. 

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

दहांगणा (जर्.नागपूर) िालुक्यामधील आश्रमशाळेि र्ादा पटसांख्या 
दाखिून िेलेला गैरव्यिहार 

  

(६७) *  १३१२७२   डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्िर), श्री.सधुािर देशमखु 
(नागपरू पजश्चम) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगिा (जज.नागपरू) तालकु्यामधील आश्रमशाळेत जािा ववद्याथी िाखवनू 
सींस्थाचालक व शासकीय कमफचारी/अचधकारी याींनी सींगनमताने समुारे ६२ 
लाख रुपयाींचा गरैव्यवहार केल् याची बाब माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा 
तयािरम्यान ननिशफनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील अनेक आश्रामशाळाींत सींचालकाींमार्फ त बोगस 
प्सींख्या िाखवनू शासनाची र्सविूक करण्यात येत असल्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील आश्रमशाळाींची प्सींख्या तपासिी उच्चस्तरीय 
सममती गठीत करून करण्यात येिार आहे काय तसेच यात िोर्ी 
आढळिाऱ् या सींबचधताींवर शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) होय, हे खरे आहे.  
     सिर प्रकरिी ॲन््ी करप्शन ब्यरुो, नागपरू याींनी चौकशी केली असनू 
तयामध्ये तर्थय आढळून आले असनू प्रकल्प अचधकारी, नागपरू याींनी सिर 
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शाळेवर प्रशासक नेमण्याची मशर्ारस अपर आयकु्त, नागपरू याींच्यामार्फ त 
आयकु्त, आदिवासी ववकास, नामशक याींना केली आहे. 
(२) सद्यजस्थतीत राज्यातील इतर अनिुाननत आश्रमशाळा वाढीव प्सींख्या 
िाखवनू शासनाची र्सविकू करीत असल्याचे ननिशफनास आलेले नाही. 
(३) अनिुाननत आश्रमशाळाींमधील सोयी-सवुवधा, प्सींख्या व शकै्षणिक 
उपक्रमाींबाबत प्रतयेक वर्ी तपासिी मोहीम राबववण्यात येत.े  प्रतयेक शाळेला 
ममळालेल्या गिुाींकनानसुार शे्रिी िेण्यात येत.े  “ी” शे्रिीत आढळून येिाऱ्या 
शाळाींचे परररक्षि अनिुान रोखण्यात येऊन शाळेने सधुारिा न केल्यास 
ववदहत कायफपध्ितीचा अवलींब करुन शाळेची मान्यता र्दल करण्याबाबत 
कायफवाही करण्यात येत.े  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यािील िृषीपांपाच्या िीर् देयिाांि दरुुस्त्िी िरण्याबाबि 
  

(६८) *  १२६६१६   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 िाळे (आिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी) :  
सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कृर्ी पींपाच्या मी्सफचे प्रतयक्षात वाचन घेऊन वीज िेयकात 
िरुुस्ती करण्यासाठी वीज ग्राहक सींघ्नेने आझाि मिैानात धरिे आींिोलन 
केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तद् नींतर झालेल्या बठैकीत वीज िेयक सरासरी ५३ ्क्क्याींनी 
कमी होत असल्याचे अचधकाऱ्याींना व मा.मखु्यमींत्रयाींना परुाव्यासह सािर 
करण्यात आले असता मा.मखु्यमींत्री आणि मा.उजाफ मींत्री याींनी दिनाींक १५ 
ऑगस््, २०१८ पयांत सवफ ४१ लाख शतेकऱ्याींची वीज िेयके िरुुस्त केली 
जातील व नवीन कृर्ी सींजीवनी योजना जाहीर केली जाईल व नवीन 
सवलतीचे वीजिर ननजश्चत केले जातील, असे आश्वासन मशष्मींीळाला दिल े
होत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिर प्रकरिी माहे सप् े्ंबर, २०१८ अखेर एकाही शतेकऱ्याच्या 
वीज िेयकात बिल करण्यात आलेला नसनू याप्रकरिी शासनाने अचधक 
चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तयानसुार कृर्ी पींपाच्या वीज 
िेयकाींत सधुारिा करण्याबाबत शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे   (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) महाववतरिच्या दिनाींक २८.१२.२०१७ च्या पररपत्रकानसुार 
शतेीपींपाची वीज िेयकाबाबतच्या तक्रारीींचे ननवारि करण्यासाठी उपववभागीय 
स्तरावर वादहनीननहाय मशबीरे आयोजजत करण्यात आलेली असनू तयामध्ये 
कृर्ी पींप ग्राहकाींच्या तक्रारीचे ननवारि करण्यात येत आहे. सिर मोदहमेमध्ये 
राज्यात माहे सप् े्ंबर, २०१८ अखेर २५०६ मशबीरे आयोजजत करण्यात आलेली 
असनू तयामध्ये कृर्ीपींप िेयकाच्या ५४,१९६ कृर्ीग्राहकाींच्या वीज िेयकाींची 
िरुुस्ती करण्यात आलेली आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्याि आददिासी वििास विभागाच्या 'अ' िे 'ड' या सांिगामच्या सहा 

हर्ार र्ागा ररक्ि असल्याबाबि 
  

(६९) *  १२६८२७   श्री.सांर्य पोिनीस (िशलना), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.अजर्ि पिार (बारामिी), श्री.र्यांि पाटील (इस्त्लामपरू), 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जर्िेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.राहुल र्गिाप (श्रीगोंदा), श्री.दत्िात्रय 
भरणे (इांदापरू), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.भारि 
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भालिे (पांढरपरू), श्रीमिी तनममला गाविि (इगिपरूी) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात आदिवासी ववकास ववभागाच्या 'अ' त े 'ी' या सींवगाफच्या समुारे 
सहा हजार जागा ररक्त असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा तयािरम्यान 
ननिशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात आदिवासी ववकास ववभागात १३ हजार ७८१ 
अचधकारी व कमफचारी कायफरत असनू गेल्या अनेक वर्ाफपासनू ववभागात पिे 
ररक्त असल्याने अपऱु् या कमफचाऱ् याींमळेु आदिवासी ववकासाच्या अनेक 
योजनाींची अींमलबजाविी होत नाही हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरिी उक्त जागा ररक्त राहण्यामागची कारिे काय 
आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय तयात काय, 
आढळून आले तद्नसुार शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) आदिवासी ववकास ववभागाींतगफत एकूि ७३८५ पिे 
ररक्त आहेत. 
(२) कायफरत कमफचाऱ्याींकीून योजनाींची अींमलबजाविी करून घेण्यात येत 
आहे. 
(३) अचधकारी/कमफचाऱ्याींची सेवाननवतृती, पिोन्नती, पिभरतीवरील ननबांध 
तसेच मा.उच्च न्यायालयाची स्थचगती इतयािी कारिाींमळेु पिे ररक्त रादहली 
आहेत. 
(४) व (५) पिोन्नतीची ररक्त पिे भरण्याबाबत पिोन्नतीची कायफवाही सरुू 
आहे. आश्रमशाळा व वसतीगहृातील वगफ-३ मधील सरळसेवेची सवफ ररक्त पिे 
भरण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. ववतत ववभागाच्या 
सचुनेनसुार वगफ-४ ची २५% पिे ननरमसत करण्याची कायफवाही करण्यात येत 
आहे. 

----------------- 
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राज्य शासनाने सूिधगरण्या, यांत्रमाग, िापड प्रकक्रया आदी उद्योगाांना 
अनुदान देऊन राज्याि िस्त्त्रोद्योगाचा वििास िरण्याबाबि 

(७०) *  १२६७९९   श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिूम), श्री.अतनल बाबर 
(खानापरू) :   सन्माननीय िस्त् त्रोद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात नागपरू, कोल्हापरू, सोलापरू व अमळनेर येथे असलेल्या 
वस्त्रोद्योग महामींीळाच्या वर्ाफनवुर्फ ववनावापर पीून असलेल्या जममनी 
ववकिार असल्याचा प्रस्ताव महामींीळाने शासनाकी ेपाठववला असल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशफनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या जमीन ववक्रीतनू येिाऱ्या पशैाचा वापर वस्त्रोद्योग 
ववकासासाठी होिार असनू, एका आचथफक वर्ाफत ९ हजार ६०० ्न व तयापेक्षा 
अचधक कापसू जथेे वपकतो तथेेच सतूचगरण्या उभारण्याचा ननिफय शासनाने 
घेतला असल्याच ेननिशफनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने जादहर केलेल्या वस्त्रोद्योग धोरिात वविभफ, 
मराठवाीा आणि पजश्चम महाराषरासाठी सवलती िेताींना वेगवेगळे धोरि 
ठरववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात 
काय आढळून आले व तयानरु्ींगाने उक्त प्रकरिी एक राज्य एक धोरि 
राबववण्याबाबत व सतूचगरण्या, यींत्रमाग, कापी प्रकक्रया आिी उद्योगाींना 
अनिुान िेऊन राज्यात वस्त्रोद्योग ववकास करण्याकरीता शासनाने कोिती 
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. सभुाष देशमखु   (१) होय.  
(२) होय. 
(३) व (४) महाराषर राज्याचे नववन वस्रोद्योग धोरि दि. १५/०२/२०१८ रोजी 
जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरिात वस्रोद्योगाच्या सवाांगीि 
ववकासासाठी ववववध अनिुाने प्रस्ताववत केली आहेत. या धोरिात वविभफ, 
मराठवाीा व उततर महाराषरातील कापसू उतपािक क्षेत्रात जास्तीत जास्त 
वस्रोद्योग स्थापन व्हावेत यासाठी अचधकची प्रोतसाहने जाहीर केली आहेत. 
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     सहकारी ततवावर चालववण्यात येिाऱ्या सतुचगरण्याींकरीता भाग 
भाींीवलाची योजना ही र्क्त कापसू उतपािक तालकू्यामध्ये राबववण्यात 
येईल. ज्या तालकू्यामध्ये उतपादित होिाऱ्या कापसापकैी ५० ्क्के पके्षा 
जास्त ककीं वा ५००० ्न पेक्षा जास्त कापसू उपलब्ध असेल अशाच तालकू्यात 
सिर योजना राबववण्यात येईल असे जाहीर केल ेआहे.     
     वस्रोद्योगाच्या साखळीमधील सवफ प्रक्रीया उद्योगाींवर ववशरे् भर िेऊन 
तसेच राज्यात उतपादित होिाऱ्या कापसू, रेशीम, लोकर, अन्य अपारींपारीक 
तींतवूर व मानव ननममफत तींतवूर  प्रकक्रया होवनू रोजगार ननममफती व्हावी 
यासाठी नववन वस्रोद्योग धोरि जाहीर करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
 
एिलहरे ि भुसािळ (जर्.नाशशि) येथील िीर्तनशममिी सांच पुढील दोन 

िषामि टप्प्याटप्प्याने बांद िरणार असल्याबाबि 
  

(७१) *  १२८८४२   श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजर्ि पिार 
(बारामिी), श्री.र्यांि पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.जर्िेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.र्यदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्री.हनमुांि 
डोळस (माळशशरस), श्री.रार्ाभाऊ (पराग) िार्े (शसन्नर) :   सन्माननीय 
ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एकलहरे (जज.नामशक) येथील औजषिक ववजननममफती कें द्रातील २१० 
मेगावॅ्  क्षमतचेे नतन्ही सींच सन २०१९ त े जानेवारी २०२१ पयांत 
्प्प्या्प्प्याने बींि करून वविभाफतील उमरेी येथ े नव्याने औजषिक ववज 
ननममफती प्रकल्प उभारण्यात येिार असल्याची बाब दिनाींक ९ ऑगस््, २०१८ 
रोजी वा तया समुारास ननिशफनास आली, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, एकलहरे प्रकल्पासोबतच भसुावळचा ववजननममफती प्रकल्प 
िेखील बींि करण्यात येिार असनू तसे लेखी पत्र माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये 
वा तयासमुारास वीज ननममफती कीं पनीने राज्य ववद्यतु ननयामक आयोगाला 
दिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, एकलहरे औजषिक वीजननममफती प्रकल्पाकररता असलेला 
कोळसा वविभाफतील खाजगी कीं पनीला ववकून वविभाफत नवीन औजषिक 
ववजननममफती प्रकल्प उभारण्याची कारिे काय आहेत, 
(४) असल्यास, एकलहरे ववजननममफती प्रकल्पाची मिुत सन २०१९ मध्ये सींपत 
असनु राज्यात नवीन ववज ननममफती प्रकल्प उभारावयाचा झाल्यास 
एकलहरेलाच प्राधान्य िेण्याच ेमा.उजाफमींत्रयाींनी आश्वामसत केले होते, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानसुार उक्त 
नमिू प्रकल्प पिुफ क्षमतनेे सरुु करण्याबाबत व एकलहरे येथे प्रकल्प पनु्हा 
उभारण्याबाबत शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहेत, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे   (१) व (२) कें द्रीय ववद्यतु प्राचधकरिाच्या 
मागफिशफक सचूनाींनसुार, जनु्या ववद्यतु ननममफती सींचाींची आयमुफयाफिा ४० वर् े
ठरवनू तयानसुार आयमूाफन सींपलेले सींच, नवीन सींचाींचे कायाफन्वयन सरुु 
झाल्यानींतर ्प्प्या ्प्प्याने बींि करण्यात येिार आहेत. याप्रमािे, एकलहरे 
(नामशक) येथील सींच क्र. ३ व भसुावळ सींच क्र. २ व ३ बींि करुन 
तयाबिल्यात Super-Crtitical तींत्रज्ञानावर आधाररत जास्त क्षमतचेे सींच, 
म्हिजेच भसुावळ येथे ६६० मे.व.ॅ सींच क्र. ६ व उमरेी पररसर येथे २x८०० 
मे.व.ॅ चे नवीन सींच उभारण्याचे प्रस्ताववत आहे.  
(३) वीज ननममफतीचा खचफ कमी करण्याच्या दृष्ीने िेशाींतगफत कोळसा 
वापरामध्ये लवचचकता आिण्यासाठी कें द्र सरकारने आखलेल्या धोरिानसुार 
महाननममफतीच्या भसुावळ सींच क्र. ३ आणि नामशक येथील एका सींचाला 
परुववला जािारा कोळसा ननवविा प्रकक्रयेद्वारे खाजगी वीज ननममफती कीं पन्याींना 
तातपरुतया स्वरुपात (१ एवप्रल, २०१८ त े २९ नोव्हेंबर, २०१८ अशा आठ 
मदहन्याींकररता) िेऊन तयाबिल्यात तयाींच्याकीून वीज खरेिी करण्याचा ननिफय 
घेतला आहे. यातनू तयार होिाऱ्या वीजेचा प्रती यनुन् िर महाननममफतीच्या 
भसुावळ सींच क्र.३  व नामशक येथील सींचाींच्या िराच्या तलुनेत कमी आहे. 
मात्र तयासाठी वविभाफत नवीन औजषिक ववजननममफती प्रकल्प उभारण्यात 
येिार नाहीत .  
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     सिर खाजगी वीज कीं पनी, महाननममफती आणि महाववतरि याींच्यात 
बत्रपक्षीय करार करण्यात आला आहे.  
(४) नामशक येथील सध्याच्या सींचाींची वयोमयाफिा पढुीलप्रमािे आहे - 
     नामशक सींच क्र. ३-एवप्रल, २०१९, सींच क्र. ४-जुल,ै २०२० आणि सींच 
क्र.५-जानेवारी, २०२१ तथावप या सींचाींच्या बिल्यात उभारण्यात येिारे नवीन 
सींच, म्हिजेच सींच क्र.३ कररता भसुावळ सींच क्र.६ व सींच क्र. ४ व ५ 
कररता उमरेी ककीं वा नजीकचे प्रस्ताववत २ x ६६० MW सींच, कायाफजन्वत 
झाल्या मशवाय, नामशक येथील सींच बींि करण्यात येिार नाहीत. तयाचप्रमािे 
नामशक औजषिक ववद्यतु प्रकल्पासाठी आवश्यक उींचीचे धुराींी े बाींधण्यासाठी 
सींरक्षि मींत्रालय, भारत सरकार याींचेकीून ववमानपतन “ना-हरकत परवाना” 
अद्याप प्राप्त व्हायचा आहे. तसेच महाराषर राज्यातील उजचेी मागिी व 
परुवठा याींची सद्यजस्थती लक्षात घेऊन, नामशक औजषिक ववद्यतु कें द्राच्या 
प्रस्ताववत सींच क्र.६ च्या प्रकल्पाला २०२१-२२ पयांत तातपरुती स्थचगती 
िेण्यात आलेली आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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