
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शकु्रिार, ददनाांि २१ जून, २०१९ / ज्येष्ट्ठ ३१, १९४१ (शिे) 
  

(१) उद्योग, खननिमम मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) ऊजाम, निीन ि निीिरणीय ऊजाम,   
राज्य उत्पादन शलु्ि मांत्री 

(३) पणन ि िस्त्त्रोद्योग मांत्री 
(४) सहिार मांत्री  
(५) सामाजजि न्याय मांत्री 
(६) आददिासी वििास मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७७ 
------------------------------------- 

  

यितमाळ जजल्हा मध्यिती सहिारी बँिेची नोिर भरती 
 खलु्या सांिगामतून िेल्याबाबत 

  

(१) * ४७३६४ श्री.हररसस ांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत समर्ाम : 
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल्हा मध्यवतती  सहकारी कँकच ची नोकर भरती आरक्षण 
धोरणाकडच दलुलक्ष करुन सवल िागा खुल्या सींवगालतनू भरण्यात यचणार 
असल्याची िाहहरात माहच फच ब्रवुारी-माचल, २०१९ मध्यच वा त्यादरम्यान प्रससध्द 
करण्यात आली आहच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, महाराषर आरक्षण कायदा २००४ प्रमाणच ही नोकर भरती 
करण्यात यचत नसनु आरक्षण कायद्यातील तरतदुीींचच पालन होत नसल्यानच 
यवतमाळ जिल्हा मध्यवतती  सहकारी कँकच ची नोकर भरती ननयमँाह्य आहच, हच 
ही खरच आहच काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी कच ली आहच काय, चौकशीत 
काय आढळून आलच, तद्नसुार सदर िाहहरात रद्द करून सधुाररत िाहहरात 
काढून मागासवगती य समािास न्याय समळवनू दचण्याँाँत कोणती कायलवाही 
कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) व (२) नाही. 
 यवतमाळ जिल्हा मध्यवतती  सहकारी कँकच नच खुल्या प्रवगालतनु 
सरळसचवा भरतीची िाहहरात हदनाींक ०८/०३/२०१९ रोिी प्रकासशत कच ली आहच, 
तथापी आरक्षण कायद्यानसुार ज्या जिल्हा मध्यवतती  सहकारी कँकामध्यच 
शासनाचच भागभाींडवल नाही त्याींना आरक्षण कायदा लाग ू होत नाही. 
यवतमाळ जिल्हा मध्यवतती  सहकारी कँकच मध्यच शासनाचच भागभाींडवल 
नसल्यानच सदर कँकच स आरक्षण कायदा लाग ूहोत नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील िाांदा उत्पादि शतेिऱयाांना  
िमी बाजारभाि समळत असल्याबाबत 

  

(२) * ४७९७३ श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४९२३ ला ददनाांि २९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलले्या 
उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील काींदा उत्पादक शचतकऱयाींना माहच डडसेँं र, २०१८ व िानचवारी, 
२०१९ या दोन महहन्यात मागील वर्ालच्या तलुनचत कमी ँािारभाव 
समळाल्यामळुच शचतकऱयाींचच कोट्यवधी रुपयाींचच नकुसान झालच, हच खरच आहच 
काय, 
(२) असल्यास, आसशया खींडातील सवालत मोठी काींद्याची ँािारपचठ असलचल्या 
लासलगाींव (जि.नासशक) यचथील काींदा सललाव माहच माचल महहन्याच्या 
अखचरपयतं ँींद ठचवण्यात आला असनू उत्पादन खचालच्या तलुनचत काींदयाला 
भाव समळत नसल्यानच काींदा उत्पादक शचतकऱ याींनी शासनाच्या ववरोधात 
राज्यात ववववध हठकाणी आींदोलनच कच ली, हच ही खरच आहच काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन राज्यातील 
अडचणीत सापडलचल्या काींदा उत्पादक शचतकऱ याींच्या समा या सोडववण्यासाठी 
कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) अींशत: खरच आहच. 
(२) नाही. 
 दरवर्ती प्रमाणच व्यापारी वगालस माचल वर्ालअखचरचच हहशोँ पणूल 
करण्यासाठी त्याींच्या मागणीप्रमाणच हदनाींक २६/३/२०१९ तच ३०/३/२०१९ या 
कालावधीत काींदा सललाव ँींद ठचवलच होतच.  
(३) राज्यात काींद्याला समळणारा कमी ँािारभाव लक्षात घचऊन, काींदा 
उत्पादक शचतकऱयाींना आर्थलक सहाय्य करण्याच्या दृष्ीनच हदनाींक १ नोव्हेंँर, 
२०१८ तच हदनाींक २८ फच ब्रवुारी, २०१९ या कालावधीत कृर्ी उत्पन्न ँािार 
ससमतीमध्यच काींदा ववक्री कच लचल्या शचतकऱयाींना रुपयच २०० प्रनत जक्वी्ं ल व 
िाा तीत िाा त २०० जक्वी्ं ल प्रनत शचतकरी या प्रमाणात अथलसहाय्य मींिूर 
करण्यात आलच आहच. या अींतगलत हदनाींक १ नोव्हेंँर, २०१८ तच हदनाींक १५ 
डडसेँं र, २०१८ या पहहल्या ्प्पप्पयातील कालावधीसाठी रुपयच ११४.८० को्ी 
इतका ननधी उपलब्ध करुन हदला असनू, तो शचतकऱयाींना ववतरीत करण्यात 
आला आहच. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

जात पडताळणी ससमतीच्या अध्यक्षा ि सदस्त्याांना  
लाच प्रिरणी ननलांबबत िरण्याबाबत 

  

(३) * ४६९३९ अॅड.अननल परब, श्री.रवि ांद्र फाटि, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४३९६८ ला ददनाांि २२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलले्या 
उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) िात पडताळणी ससमतीच्या अध्यक्षा, सदा य आणण सदा य सर्चव याींच्या 
लाच प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महाराषर अनसुरू्चत िाती, अनसुरू्चत 
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िमाती, भ्क्या िाती, भ्क्या िमाती, इतर मागासवगल व ववशचर् मागास 
प्रवगल (िातीचच प्रमाणपत्र दचण्याचच व त्याच्या पडताळणीचच ववननयमन) 
अर्धननयम, २००० मधील तरतदुीनसुार सहसर्चव (आा था) याींची ननयकु्ती 
करण्यात आली, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी मा.मखु्यमींत्री महोदयाींनी दोर्ीींना ननलींबँत 
करण्याँाँतचच आश्वासन हदलच होतच, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन चौकशीचा अहवाल 
सादर कच ला आहच काय, त्यानरु्ींगानच सीँं ींर्धतावर कोणती कायलवाही कच ली वा 
करण्यात यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) होय. 
(२) हच खरच नाही. 
(३) चौकशीची कायलवाही सरुु आहच. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील शतेिऱ याांना सांपूणम िजममाफि समळणेबाबत 
  

(४) * ४७७०८ श्री.किशोर दराड,े श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हुस्त्नबानू 
खसलफे, डॉ.िजाहत समर्ाम, श्री.हररसस ांग राठोड, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सतत दषुकाळ, नावपकी यामळुच शचतकरी मोठ्या प्रमाणात 
किलँ ािारी झाला असनू शासनानच माहच िुल,ै २०१७ मध्यच वा त्यादरम्यान 
राज्यातील शचतकऱयाींना किलमाफीची घोर्णा कच ली असनू या किलमाफीत 
शासनानच सन २००९ तच हदनाींक ३० िून, २०१६ पयतं थकीत असलचल्या 
थकँाकीदार शचतकऱयाींनाच ननकर्ानसुार १५०००० रुपयाींचच किल माफ कच लच 
परींत ु राहहलचली रक्कम भरल्यासशवाय १५०००० माफ झालचल्या रक्कमचचा 
फायदा शचतकऱयाींना झालचला नाही, हच खरच आहच काय, 
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(२) असल्यास, परभणी जिल्ह्यातील ३४७००० शचतकऱयाींनी किल माफीसाठी 
ऑनलाईन अिल दाखल कच लचलच असतानाींही कच वळ १५०००० शचतकऱयाींना किल 
माफीचा लाभ दचण्यात आला असनू राज्यातील किलमाफीच्या लाभापासनू 
वींर्चत राहहलचल्या शचतकऱ याींच्या अिालची पनु्हा नाननी करुन अशा शचतकऱयाींना 
ग्रीनलीा ्मध्यच आणणार असल्याचच शासनानच हदनाींक १ माचल, २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास िाहीर कच लच आहच, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील सवल कँका, सहकार ववभाग याींच्यातील 
असमन्वयामळुच शचतकरी किलमाफीपासनू वींर्चत राहहला असल्यानच 
त्याींच्याववरुध्द कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(४) असल्यास, राज्यातील सवल शचतकऱयाींना सींपणूल किलमाफी दचण्याँाँत तसचच 
हदनाींक ३० िून, २०१६ नींतरच्या थकँाकीदार शचतकऱयाींना किलमाफी 
दचण्याँाँत कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) नत्रपती सशवािी महाराि शचतकरी सन्मान योिना 
ही किलमाफी योिना शासन ननणलय, हदनाींक २८ िनू २०१७ अन्वयच िाहीर 
करण्यात आली आहच. सदर शासन ननणलयानसुार रुपयच १.५० लाखावरील 
रक्कम पात्र शचतकऱ याींनी भरावयाची आहच. हदनाींक ३१/५/२०१९ अखचर एकूण 
१९५६१४ शचतकऱ याींनी रुपयच १.५० लाखावरील किालची रक्कम भरली असलचनच 
एकरकमी परतफच ड योिनचचा लाभ रुपयच २०४०.०३ को्ी दचण्यात आला आहच. 
रुपयच १.५० लाखावरील रक्कम भरुन एक रकमी परतफच ड योिनचचा लाभ 
घचणचसाठी शासनानच वचळोवचळी मदुत वाढ हदली आहच. सदर मदुत वाढीचा 
कालावधी हदनाींक ३०/६/२०१९ अखचर आहच. 
 वरील शासन ननणलयानसुार शचतकऱ याींना एकरकमी परतफच ड योिनचचा 
लाभ दचण्यात यचत आहच. 
(२) नत्रपती सशवािी महाराि शचतकरी सन्मान योिना २०१७ अींतगलत परभणी 
जिल्ह्यातील शचतकऱ याींना हदनाींक ३१/५/२०१९ अखचर जिल्हा मध्यवतती  सहकारी 
कँक, महाराषर ग्रामीण कँक व राषरीयकृत कँकच माफल त किलमाफीचा एकूण 

१२९०१८ शचतकऱ याींना रुपयच ८३८३०.५३ लाखाचा, एकरकमी परतफच ड योिनचचा 
एकूण ४२६० शचतकऱ याींना रुपयच २७८३.३३ लाखाचा व प्रोत्साहनपर रकमचचा 
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एकूण २३३३२ शचतकऱ याींना रुपयच २९०२.६४ लाख रकमचचा असच एकूण १५६६१० 
शचतकऱ याींना रुपयच ८८९१७.५० लाख रकमचचा सदर योिनचखाली लाभ दचणचत 
आला आहच. 
 तसचच महाऑनलाईनव्दारच सदर योिनचनसुार पो ल्लवर किलमाफीस 
अपात्र ठरलचल्या ८९,५४४ किलमाफीचच खातच तालकुाा तरीय ससमतीकडच 
फच रतपासणीसाठी पाठववण्यात आलचलच असनू तालकुाा तरीय ससमतीकडच फच र 
तपासणीचच कामकाि चाल ूआहच. 
(३) मदु्दा क्रमाींक १ व २ मधील ँाँी ववचारात घचता राज्यातील शचतकरी 
किलमाफी पासनू वींर्चत राहहला असच म्हणता यचणार नाही. त्यामळुच कायलवाही 
करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) सद्य:जा थतीत हदनाींक २८/०६/२०१७ चा शासन ननणलय व त्यामध्यच 
वचळोवचळी कच लचल्या ँदलानसुार शचतकऱयाींना किलमाफीचा लाभ दचण्याची 
कायलवाही सरुु आहच. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील ददव्याांगाच्या प्रलांबबत धोरणाबाबत 
  

(५) * ४७३११ आकिम .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफम  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सतजे ऊफम  बांटी पाटील, श्री.आनांदराि 
पाटील : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात मोठ्या सींख्यचनच हदव्याींग चँरोिगार असनू हदव्याींगाच्या 
नोकरीतील आरक्षणाचा ्क्का वाढववण्यासोँतच ा थाननक ा वराज्य सींा थातनू 
हदव्याींगाच्या कल्याणकारी योिनाींचा खचल कच ल्या िाणाऱया ३ ्क्कच  ननधीच्या 
प्रमाणात वाढ करावी यासाठी शासनानच तयार कच लचलच हदव्याींग धोरण प्रलींबँत 
असल्यामळुच हदव्याींगाच्या योिनावर ववपरीत पररणाम झाला आहच, हच खरच 
आहच काय, 
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(२) असल्यास, हदव्याींगाना नोकऱ या दचण्याँाँत अनचक वचळा आींदोलनच करुनही 
शासनानच दलुलक्ष कच ल्यानच माहच फच ब्रवुारी, २०१९ मध्यच वा त्यादरम्यान 
मींत्रालयावर हदव्याींग ँचरोिगाराींनी रोिगार द्या, नाहीत ववर् द्या असा सींताप 
मोचाल काढला होता, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, शासनानच ककती ँचरोिगार हदव्याींगाींना नोकऱ या हदल्या व या 
चँरोिगाराींना रोिगार दचण्याँाँत शासनाची भसुमका काय आहच, 

(४) असल्यास, सदर धोरणावर ननणलय घचऊन त्याची अींमलँिावणी 
करण्याँाँत शासनानच कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) हच खरच नाही. 
(२) हच खरच नाही. 
 हदनाींक २५/०२/२०१९ रोिी राज्या तरीय कणलँ धीर असोससएशन, 
औरींगाँाद या सींघ्नचनच अपींग कल्याण आयकु्तालयासमोर आींदोलन कच लच. 
सदर आींदोलनाच्या अनरु्ींगानच आींदोलकाींनी कच लचल्या मागण्याींवर ननणलय 
घचण्याकरीता हदनाींक १०/०३/२०१९ रोिीच्या शासन ननणलयान्वयच मा.मींबत्रमींडळ 
उपससमती गठीत करण्यास मान्यता दचण्यात आली आहच. 
(३) शासन ननणलय, हदनाींक २०/०२/२०१९ अन्वयच महाराषर राज्याचच हदव्याींग 
धोरण ननजश्चत करण्यात आलच आहच. सदर धोरणामध्यच प्रसशक्षण व रोिगार, 
हदव्याींग व्यक्तीींना सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्ीनच पनुवलसन सचवा, उच्च 
आधाराची गरि असणाऱया अपींग व्यक्तीींच्याँाँतीत ववशचर् तरतदुी आणण 
प्रत्यक्ष लाभ कँक खात्यात थच् िमा होण्याची योिना, औद्योर्गक सामाजिक 
िँाँदारी, हदव्याींग मलुी व हदव्याींग जा त्रयाींसाठी ववशचर् तरतदुी, ननयोिन व 
अींदािपत्रकीय तरतदु आदी महत्वपणूल तरतदुी धोरणामध्यच करण्यात आलचल्या 
आहचत. 
(४) सामाजिक न्याय व ववशचर् सहाय्य ववभागानच शासन ननणलय, हदनाींक 
२०/०२/२०१९ अन्वयच महाराषर राज्याचच हदव्याींग धोरण लाग ूकच लचलच आहच. त्या 
अनरु्ींगानच कायलवाही करण्यात यचत आहच. 
(५) प्रश्नच उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात िीज दरिाढ िरण्याचा ननणमय शासनाने घेतल्याबाबत 
  

(६) * ४६७४६ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.किरण पािसिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननिेत तटिरे, श्री.जगन्नाथ 
सशांदे, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.अननल 
भोसल,े श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफम  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, आकिम .अनांत 
गाडगीळ, डॉ.िजाहत समर्ाम, श्री.हररसस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.मोहनराि िदम, अॅड.अननल परब, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.रवि ांद्र 
फाटि, श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.प्रसाद लाड, श्री.सतजे ऊफम  बांटी पाटील, श्री.प्रिाश 
गजसभये, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.नरेंद्र दराड,े 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वीि दर शचिारील सवल राज्याींपचक्षा िाा त असतानाही राज्य 
वीि ननयामक आयोगाच्या आदचशानसुार माहच एवप्रल, २०१९ पासनू वीि 
दरवाढ करण्याचा ननणलय शासनानच घचतला आहच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, हदनाींक १२ सप्प े्ंँर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास वीि ववतरण 
कीं पन्याींच्या नव्या वीि दरास मान्यता हदल्यानसुार अदानी पॉवर आणण 
महाववतरण याींच्यामध्यच झालचल्या व्यावसानयक कराराच्या अ्ी काय आहचत 
तसचच माहच सप्प े्ंँर, २०१८ तच माहच एवप्रल, २०१९ पासनू महाववतरण व 
अदानीच्या दचयकातील दरवाढ ही सरासरी ३ ्क्कच  होणार असली तरी प्रत्यक्ष 
वीि दचयकात इींधन समायोिन आकाराची भर पडणार असल्यानच घरगतुी, 
औदयोर्गक आणण कृर्ीपींपधारक वीि ग्राहकाींवर दरवाढीचा भदंूड ६ 
्क्क् याींपचक्षा िाा त होणार असल्याची माहहती वीि तांाींनी हदली आहच, हच ही 
खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, ही दरवाढ कमी करण्यासाठी घरगतुी, उद्योिक व 
कृर्ीपींपधारक याींनी शासन व महाववतरणाच्या ववरोधात आींदोलनच कच ली असनू 
अदानी इलचजक्रसस्ी मुीँं ई सल. कीं पनीनच मुीँं ई उपनगरातील वीि ग्राहकाींना 
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ननयसमत दरापचक्षा वाढीव दरानच वीि दचयकच  आकारल्याचच ा पष् झालचलच 
असल्यानच शासनानच चौकशीचच आदचश हदल्यानींतर वीि ननयामक आयोगानच 
याँाँत चौकशी करण्यासाठी द्ववसदा यीय ससमती नचमली आहच, हच ही खरच 
आहच काय, 
(४) असल्यास, वीि दरवाढ कमी करण्यासाठी शासनानच कोणत्या 
उपाययोिना कच ल्या वा करण्यात यचत आहचत, 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगाच्या हदनाींक  
१२ सप्प े्ंँर, २०१८ च्या आदचशानसुार हदनाींक १ एवप्रल, २०१९ पासनू सधुाररत 
वीिदर लाग ूझालच असनू आर्थलक वर्ल २०१८-१९ च्या तलुनचत साधारणत: ३% 
वाढ झाली आहच. 
(२) महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगानच मींिूर कच लचलच वीि खरचदी दर व 
वचळोवचळी होणारा कायद्यातील ँदल यामळुच होणारा अनतररक्त वीि खरचदी 
खचल आयोगाच्या आदचशानसुार, वीि ननसमलती कीं पन्याींना दचणच महाववतरण 
कीं पनीस ँींधनकारक आहच. 
(३) महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगाद्वारच मुीँं ई उपनगरातील ग्राहकाींना 
पाठववण्यात आलचल्या वाढीव वीि दचयकाींची शहाननशा करुन त्यात दरुुा ती 
करण्याची आवश्यकता आहच ककीं वा कसच तसचच अशा प्रकारच्या घ्ना होऊ नयच 
म्हणून उपाययोिना सचूववण्यासाठी द्ववसदा यीय ससमतीची नचमणूक 
करण्यात आली आहच. अद्याप ससमतीचा अहवाल आयोगाकडच अप्राप्पत आहच.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
अपांग शाळेतील िममचाऱ याांना सातिा िेतन आयोग लागू िरण्याबाबत 

  

(७) * ४७७२३ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील सवल शासकीय कमलचाऱ याींना शासनानच सातवा वचतन आयोग 
लाग ू कच ला असनू त्याप्रमाणच वचतन दचखील सरुु कच लच आहच परींत ु सामाजिक 
न्याय ववभागामाफल त चालववण्यात यचणाऱ या अपींग शाळचतील कमलचाऱ याींना 
सातवा वचतन आयोग लाग ूकरण्यात आलचला नाही, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, अपींग शाळचतील कमलचाऱ याींना सातवा वचतन आयोग लाग ू
करण्याँाँत शासन पररपत्रक कच व्हापयतं ननगलसमत करणार आहच, 
(३) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) होय. 
(२) अपींग शाळचतील कमलचाऱयाींना सातवा वचतन आयोग लाग ूकरण्याँाँतचा 
प्रा ताव आयकु्त, अपींग कल्याण, पणुच याींच्याकडून हदनाींक १५/०४/२०१९ रोिी 
शासनास प्राप्पत झाला आहच. सदरहू प्रा तावावर ननयमानसूार कायलवाही सरुु 
आहच. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

असभयाांबत्रिि महाविद्यालयातील विद्यार्थयाांच ेशुल्ि  
समाजिल्याण विभागािडून िेळेत समळण्याबाबत 

  

(८) * ४७६५५ प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.नागोराि गाणार, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अननिेत तटिरे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.किरण 
पािसिर : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) असभयाींबत्रकी महाववद्यालयातील मागासवगती य ववद्यार्थयांचच सशक्षण शलु्क  
समािकल्याण ववभागामाफल त हदलच िातच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, समािकल्याण ववभागानच मागासवगती य ववद्यार्थयांचच शलु्क 
महाववद्यालयाींकडच गचली चार वर् ेिमा कच लच नसल्याची ँाँ माहच माचल, २०१९ 
मध्यच वा त्यादरम्यान ननदशलनास आली असनू सशक्षण शलु्क िमा न 
कच ल्यामळुच सरदार प च्ल असभयाींबत्रकी महाववद्यालयानच हदनाींक २४ एवप्रल, 
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२०१९ रोिी वा त्यासमुारास आयोजित कच लचल्या पदवीदान समारींभात ६३ 
मागासवगती य ववद्यार्थयांना पदवी प्रमाणपत्र दचण्याचच नाकारुन अपमाननत कच लच, 
हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, सदर सशक्षण शलु्क वचळचत महाववद्यालयास समळत 
नसल्यामळुच महाववद्यालय ववद्यार्थयांची अडवणकू करीत असल्याच्या तक्रारी 
शासनास प्राप्पत झाल्या आहचत, हच ही खरच आहच काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन सीँं ींर्धत 
महाववद्यालयाला सशक्षण शलु्क प्रनतपतूती  रक्कम वचळचत न दचण्यास िँाँदार 
असलचल्या अर्धकारी व कमलचाऱयाींववरुध्द आणण ननयमाववरुध्द ववद्यार्थयांकडून 
शलु्क वसलू करणाऱया व मागासवगती य ववद्यार्थयांना अपमानाा पद वागणूक 
दचणाऱया महाववद्यालय प्रशासनाववरुध्द कोणती कारवाई कच ली वा करण्यात 
यचत आहच, तसचच मागासवगती य ववद्यार्थयांना त्याींचच पदवी प्रमाणपत्र कधीपयतं 
दचण्यात यचणार आहच, 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) अींशत: होय, सामाजिक न्याय व ववशचर् सहाय्य 
ववभागामाफल त असभयाींबत्रकी महाववद्यालयातील अनसुरू्चत िाती प्रवगालतील 
ववद्यार्थयांची शकै्षणणक फी हदली िातच. 
(२) व (३) नाही, सरदार प च्ल असभयाींबत्रकी महाववद्यालयातील सन २०१५-१६ 
तच २०१७-१८ पयतं अनसुरू्चत िाती प्रवगालतील ववद्यार्थयांची सशक्षण शलु्क, 
परीक्षा शलु्काची दचय रक्कम महाववद्यालयास अदा करण्यात आलचली आहच. 
सदर महाववद्यालयाची सहायक आयकु्त, समािकल्याण याींच्याकडच अनसुरू्चत 
िाती प्रवगालतील सशक्षण शलु्क व परीक्षा शलु्काची रक्कम प्रलींबँत नाही. 
 सदर महाववद्यालयातील सन २०१५-१६ मधील ज्या ववद्यार्थयांनी 
ववकास शलु्काची रक्कम महाववद्यालयास अदा कच ली नाही, अशा 
ववद्यार्थयांना पदवी प्रमाणपत्र दचणार नसल्याची तोंडी तक्रार सदर 
महाववद्यालयातील ४-५ ववद्यार्थयांनी सहायक आयकु्त, समािकल्याण 
याींच्याकडच हदनाींक २२/०४/२०१९ रोिी कच ली होती. 
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(४) सहायक आयकु्त, समािकल्याण, मुीँं ई उपनगर याींनी सीँं ींर्धत 
महाववद्यालयाच्या प्राचायांना महाववद्यालयातील मागासवगती य 
ववद्यार्थयांकडून फी वसलू अथवा कागदपत्राींची अडवणूक कच ल्यास फौिदारी 
ा वरुपाचा गनु्हा दाखल करण्यात यचईल, अशी सक्त ताकीद हदनाींक 
२३/०४/२०१९ च्या पत्रान्वयच दचण्यात आली असनू, ववद्यार्थयांच्या पदवीदान 
समारींभात सीँं ींर्धत ववद्यार्थयांना पदवी प्रमाणपत्र दचण्याँाँत सीँं ींर्धत 
प्राचायांना सरू्चत करण्यात आलच आहच. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

 
पांढरपूर शहरातील ननिासी मूिबधधर शाळेतील अल्पियीन  

मुलीिर अत्याचार र्ाल्याबाबत 
  

(९) * ४७१४४ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींढरपरू शहरातील ननवासी मकूँर्धर शाळचतील अल्पवयीन मलुीवर 
शाळचतील सशक्षकच लैंर्गक अत्याचार करीत असल्याची घ्ना माहच एवप्रल, 
२०१९ मध्यच वा त्यादरम्यान ननदशलनास आली, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, वपडीत अल्पवयीन मलुीींँाँत काय ननणलय घचण्यात आला वा 
यचत आहच, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी कच ली आहच काय, चौकशीत 
काय आढळून आलच व तद्नसुार दोर्ी सशक्षकाींववरुध्द कोणती कारवाई कच ली 
वा करण्यात यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  

डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) होय. 
(२) व (३) सदरहू प्रकरणी हदनाींक ३०/०३/२०१९ रोिी शाळचतील ४ 
कमलचाऱयाींवर पोलीस ठाणच पींढरपरू यचथच गनु्हा नोंद झाला असनू त्याींना त्याच 
हदवशी अ्क करण्यात आली व वपडीत मलुीला नतच्या पालकाींच्या ा वाधीन 
करुन सद्य:जा थतीत ती तीच्या घरी आहच. उक्त ४ आरोपी सशक्षकाींना जिल्हा 
सत्र न्यायालय, पींढरपरू याींनी िासमन हदला असनू सींा थचनच या घ्नचमळुच  
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चौघाींना ननलींबँत कच लच आहच. सदर प्रकरण न्यायप्रववष् असनू पोलीस 
तपासाधीन आहच. सदर शाळचची मान्यता रद्द करण्यात यचत आहच.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

यितमाळ जजल््याला सांजय गाांधी ननराधार योजनेंतगमत 
 अनुदान समळण्याबाबत 

  

(१०) * ४७६५० डॉ.िजाहत समर्ाम, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफम  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.हररसस ांग राठोड : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल्ह्यातील ननराधार वधृ्द, अींध, अपींग व्यक्तीींना व ववधवा, 
घ्ा फो्ीत महहलाींना सींिय गाींधी ननराधार योिनेंतगलत समळणारच अनदुान 
मागील ४ महहन्यापासनू समळत नसल्याची ँाँ माहच एवप्रल, २०१९ च्या 
नतसऱया सप्पताहात ननदशलनास आली, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी कच ली आहच काय, चौकशीत 
काय आढळून आलच व तद्नसुार यवतमाळ जिल्ह्यातील ननराधार वधृ्द, अींध, 
अपींग व्यक्ती व ववधवा, घ्ा फो्ीत महहलाींना त्याींचच थकीत अनदुान 
समळण्याँाँत कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(३) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) हच खरच नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सेंिडरी स्त्िूल्स एम्प्लॉईज के्रडडट सोसायटी, मुांबई मधील  
गैरव्यिहार, अननयसमतता ि बेिायदेशीर भरतीबाबत 

  

(११) * ४७०३७ श्री.िवपल पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४०१५ ला ददनाांि 
२२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सेंकडरी ा कूल्स एम्प्पलॉईि क्रच डड् सोसाय्ी, मुीँं ई मधील गरैव्यवहार, 
अननयसमतता व चँकायदचशीर भरतीँाँत सींा थचचच सदा य सवलश्री सभुार् मोरच, 
िासलींदर सरोदच आणण सींिय पा्ील याींनी सहकार आयकु्ताींकडच तक्रार कच ली 
आहच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, सींा थचँाँत दाखल कच लचल्या तक्रार अिालतील मदु्दयाींच्या 
अनरु्ींगानच मदु्दचननहाय चौकशी करुन अहवाल सादर करण्यात आला आहच, हच ही 
खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी कच ली आहच काय, चौकशीत 
काय आढळून आलच व तद्नसुार सीँं ींर्धत दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई कच ली 
वा करण्यात यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  

श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२) व (३) सदर पतसींा थचमधील गरैव्यवहार, अननयसमतता आणण ँचकायदचशीर 
भरती इ. ँाँत सींा थचच्या सींचालकाींनी कच लचल्या तक्रारीच्या अनरु्ींगानच महाराषर 
सहकारी सींा था अर्धननयम, १९६० चच कलम ८१ अन्वयच चाचणी लचखापररक्षण 
करणचसाठी श्री.आर.एस. सशके, सहननँींधक, सहकारी ी़ सींा था (लचखापररक्षण) 
याींची हदनाींक २०/१०/२०१८ रोिीच्या आदचशान्वयच ननयकु्ती करण्यात आली 
आहच. यासशवाय मा.आ.श्री.कवपल पा्ील व सींचालकाींनी सींा थचँाँत दाखल 
कच लचल्या तक्रार अिालतील मदु्दयाींच्या अनरु्ींगानच सखोल मदु्दचननहाय चौकशी 
करुन अहवाल सादर करणचँाँत ववभागीय सहननँींधक, सहकारी सींा था, मुीँं ई 
याींना हदनाींक २३/१०/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वयच कळववण्यात आलच आहच.  
 मा.आ.श्री.कवपल पा्ील व इतर सींचालक याींच्या ववनींतीच्या 
अनरु्ींगानच सहकार आयकु्ताींनी उपरोक्त मदु्दयाींँाँत ँठैक घचऊन चाचणी 
लचखापररक्षणातील मदु्दच व तक्रारदाराींच्या अिालतील प्रशासकीय कायलवाहीचच मदु्दच 
वचगळच तपासण्याच्या सचूना हदल्या. त्यानसुार सींचालकाींच्या तक्रार अिालमधील 
प्रशासकीय मदु्दयाींँाँत चौकशी करण्यासाठी सहकार आयकु्ताींनी हदनाींक 
२८/०२/२०१९ रोिीच्या पत्रान्वयच उपननँींधक एम ववभाग, मुीँं ई-२ याींची 
ननयकु्ती कच ली आहच. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील सिम बाजार ससमतीमधील तूर खरेदी बांद असल्याबाबत 
  

(१२) * ४६५२८ श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननिेत तटिरे, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.रामराि 
िडिुत,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.अननल भोसल े: 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४०१३ ला ददनाांि २२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलले्या 
उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) शचतकऱयाींकडून तरू खरचदी करण्याचा ननणलय शासनानच माहच माचल, २०१९ 
मध्यच वा त्यादरम्यान घचऊन तरूीला प्रनतजक्वी्ं ल ५६७५ रुपयच हमी भाव िाहीर 
कच ला आहच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, नाफच डमाफल त तरू ववक्री करता यावी, याकरीता शचतकऱयाींनी 
हींगामाचच पचरीव पत्र, कँक पास ँकु व आधार काडल दचऊन नोंदणी कच ली, परींतु 
राज्यातील सवल ँािार ससमतीमध्यच ा थायी, अा थायी व हींगामी कमलचाऱयाींनी 
आींदोलन पकुारल्यामळुच तरू खरचदी ँींद आहच, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन शचतकऱयाींकडच 
असलचली तरू खरचदी करण्याँाँत कोणती उपाययोिना कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
प्रा. राम सश ांदे : (१) होय. 
(२) व (३) राज्यातील ३०७ कृर्ी उत्पन्न ँािार ससमत्यामधील कमलचाऱयाींना 
शासकीय सचवचत सामावनू घचण्याँाँत ँािार ससमत्याींनी हदनाींक २८/२/२०१९ 
पासनू ँींद पकुारलचला होता. सदर ँींद हदनाींक १/३/२०१९ रोिी मागच घचण्यात 
आलचला आहच. 
 राज्यात हमीभावानच तरू खरचदी करण्यासाठी हदनाींक १७/१/२०१९ पासनू 
ऑनलाईन नोंदणी सरुु करण्यात आली होती आणण प्रत्यक्ष खरचदी हदनाींक 
७/२/२०१९ पासनू सरुु करण्यात आलचली होती. खरचदीच्या एकूण कालावधीत 
एकूण ५४६२७ शचतकऱयाींकडून ५३९८९९.४१ जक्वी्ं ल तरूीची खरचदी करण्यात 
आली आहच. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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आददिासी वििास विभागािडून फननमचर खरेदी  
ननविदेमध्ये गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(१३) * ४६५९१ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ सशांदे, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) आहदवासी ववकास ववभागाकडून हदनाींक ७ फच ब्रवुारी, २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास प्रससध्द करण्यात आलचल्या समुारच ३२५ को्ीच्या फननलचर 
खरचदीच्या ननववदा प्रकक्रयचमध्यच झालचल्या गरैव्यवहारासींदभालत 
लोकप्रनतननधीकडून ववभागास माहच माचल, २०१९ मध्यच वा त्यादरम्यान 
पत्रव्यवहार करण्यात आला असनू यासींदभालत ववभागाकडच मागण्यात आलचली 
माहहती दचण्यात आली नाही, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, सदर ननववदा प्रकक्रयचमध्यच उद्योग, ऊिाल व कामगार 
ववभागाच्या शासन ननणलय, क्रमाींक भाींखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-III/उद्योग-४ 
मधील तरतदुीचच उल्लींघन करुन ठराववक ननववदाकाराींच्या ननववदा मींिूर 
करण्यात आलचल्या आहचत, हच ही खरच आहच काय,  
(३) असल्यास, या ननववदा प्रकक्रयचतील अ्ी व शतती  एक ठराववक ननववदाकार 
लक्षात ठचवनू तयार करण्यात आल्या असनू एकाच वा तचुी खरचदी वचगळ्या 
दरानच करणच, ननववदा प्रकक्रयचचच पणूलत: उल्लींघन होणच अशी अननयसमतता या 
ननववदा प्रकक्रयचत झाली असल्यानच सदर ननववदा प्रकक्रया रद्द करण्यात यचणार 
आहच, हच ही खरच आहच काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन सीँं ींर्धत दोर्ीींववरुध्द 
कोणती कारवाई कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१) हच खरच नाही. 
 ववभागाकडून पत्र क्र. व्हीआयपी-२०१९/प्र.क्र.१४४/का.१३, हदनाींक ०९ 
मच, २०१९ अन्वयच माहहती दचण्यात आली आहच.  
(२) हच खरच नाही. 
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 सीँं ींर्धत शासन ननणलयातील तरतदुीींचच उल्लींघन झालचलच नाही. 
(३) सदर ननववदा प्रकक्रया GeM पो ल्लद्वारच (ऑनलाईन) ववहहत प्रकक्रयचनसुार 
पार पाडण्यात आलचली आहच. ननववदा पारदशलकपणच व खरचदी धोरणातील 
तरतदुीस अनसुरुन पार पाडण्यात आलचल्या असनू सदर खरचदी प्रकक्रयचसींदभालत 
उद्योग ववभागानचही सहमती दशलववलचली आहच. सदर प्रकक्रयचत कोणत्याही 
प्रकारची अननयसमतता झालचली नाही. तसचच या प्रकक्रयचँाँत काही लोकाींनी 
मा.उच्च न्यायालयात यार्चका दाखल कच ली असता न्यायालयानच कोणत्याही 
प्रकारची ा थर्गती दचण्यास नकार दचऊन रर् यार्चका क्र. २४३६/२०१९ यावर 
हदनाींक ११/०४/२०१९ रोिीच्या आदचशान्वयच मा.उच्च न्यायालयानच ननववदा 
प्रकक्रया पढुच चाल ू ठचवण्याचा ननणलय हदलचला आहच. त्यामळुच सदर ननववदा 
प्रकक्रया रद्द करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

लोिशाहीर अण्णाभाऊ साठे याांच ेआांतरराष्ट्रीय दजामच े 
स्त्मारि उभारण्याबाबत 

  

(१४) * ४७९५० श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननिेत तटिरे, श्री.जगन्नाथ 
सशांदे, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.रामहरी रुपनिर : ददनाांि 
२९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ५ मधील प्रश्न क्रमाांि ३६३२९ ला 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठच याींचच आींतरराषरीय दिालचच ा मारक 
शासनाच्या अनाा थचमळुच प्रत्यक्षात यचण्यापवुती च अडचणीत आलच असनू या 
ा मारकाचच कामकाि मागती  लावण्याकरीता गोवींडी, मुीँं ई यचथच भाडचतत्वावर 
घचण्यात आलचलच ससुज्ि कायाललय भाडच थकल्यानच ँींद करण्यात आल्याचच 
हदनाींक २७ माचल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशलनास आलच, हच खरच आहच काय, 
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(२) असल्यास, अण्णाभाऊ साठच याींचच ननवासा थान असलचल्या घा्कोपरच्या 
र्चरागनगर यचथच ा मारक उभारण्याचा ननणलय शासनानच माहच सप्प े्ंँर, २०१७ 
मध्यच वा त्यादरम्यान घचतला असनू यासाठी ३०० को्ीींपचक्षा अर्धक खचल 
अपचक्षक्षत आहच याकरीता माहच एवप्रल, २०१८ मध्यच वा त्यादरम्यान गोवींडीच्या 
अिुलन से्ं रमध्यच ससमतीच्या १९ कमलचाऱ याींसहहत कायाललय सरुु करण्यात 
आलच, मात्र कामावर हिर झाल्यापासनू या कमलचाऱ याींना वचतनही समळालच नाही 
तसचच शासनाकडून ननधीच समळत नसल्यानच या कायाललयातील फननलचर, 
लचखन साहहत्य, वीि, दरूध्वनीची बँलच थकीत असनू चार महहन्यापासनू 
कायाललयाचच भाडचही थकलच असल्यानच कायाललयाला ्ाळच ठोकल्यानच कमलचारी 
कायाललयाँाहचर ँसनु कामच करीत आहचत, याँाँत वारींवार शासनाशी 
पत्रव्यवहार करुनही याँाँत शासन आवश्यक कायलवाही करीत नाही, हच ही 
खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन लोकशाहीर अण्णा 
भाऊ साठच याींचच आींतरराषरीय दिालचच ा मारक उभारण्यासाठी ननधी दचण्याँाँत 
कोणती उपाययोिना कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

परभणी जजल््यातील ऊजाम वििासाची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(१५) * ४६९६६ श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) परभणी जिल्ह्यात हदनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योती योिना, एचडीव्हीएस, 
एकाजत्मक ऊिाल व ववकास प्रकल्प १ व २, पायाभतु आराखडा १ व २ व 
इतर योिनचमाफल त करण्यात यचणारी ऊिाल ववकासाची कामच कीं त्रा्दार व 
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अर्धकारी याींच्या अकायलक्षमतचमळुच माहच माचल, २०१९ अखचरही पणूल होऊ 
शकलचली नाहीत, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, कीं त्रा्दाराींना ननववदचतील अ्ीप्रमाणच सदरील कामच ववहहत 
मदुतीत पणूल करणच ँींधनकारक असताना त्याींनी ती पणूल न कच ल्यानच 
त्याींच्याववरूध्द कोणती कायलवाही करण्यात आली आहच, तसचच या कामी दलुलक्ष 
करणाऱया कननषठ व वररषठ अर्धकाऱयाींची चौकशी करून त्याींच्यावर कोणती 
कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(३) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ?  
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हच खरच नाही. परभणी जिल्ह्यात ववववध 
योिनेंतगलत ३४ नवीन उपकें द्र, १८ अनतररक्त ववद्यतु रोहहत्र, १०७० कक.मी. 
उच्चदाँ वाहहनी, ३५० कक.मी. लघदुाँ वाहहनी व १४३४ ववतरण रोहहत्रच 
महाववतरण कीं पनीमाफल त कायालजन्वत करण्यात आली आहचत व उवलररत कामच 
प्रगतीपथावर आहचत. 
(२) ववहहत वचळचत कामाचच उहदष् पणूल न करणाऱया कीं त्रा्दाराींना महाववतरण 
कीं पनीमाफल त नो्ीस ्ू करचक्् तसचच दींडात्मक कारवाई करण्यात आली आहच. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

आददिासी वििास प्रिल्पाांतगमत जव्हार (जज.पालघर) येथील  
योजनाांमध्ये गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(१६) * ४६७१७ श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफम  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हुस्त्नबान ूखसलफे, डॉ.िजाहत समर्ाम, श्री.हररसस ांग राठोड, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.नागोराि 
गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.प्रविण दरेिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, आकिम .अनांत गाडगीळ, श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४२५११ ला ददनाांि १७ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत 
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) िव्हार आहदवासी ववकास प्रकल्पाींतगलत मोखाडा, िव्हार, ववक्रमगड व 
वाडा या ४ तालकु्याींचा समावचश असनू आहदवासीींच्या ववकासासाठी िव्हार 
(जि.पालघर) यचथच एकाजत्मक आहदवासी ववकास ववभागात सन २००६ तच सन 
२०१० या कालावधीत प्रकल्प अर्धकारी याींनी कन्यादान योिना, घरकुल 
योिना, ा वयींरोिगार योिना, दधुाळ िनावरच वा्प योिना, सींगणक 
प्रसशक्षण योिना, इींजललश ा पीककीं ग कोसल, महहलाींना दचण्यात यचणाऱ या सशलाई 
मशीन व घरकुल या योिनाींमध्यच को्यवधी रुपयाींचा गरैव्यवहार कच ल्याचच 
माहच एवप्रल, २०१९ मध्यच वा त्यादरम्यान ननदशलनास आलच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, िव्हार एकाजत्मक आहदवासी ववकास प्रकल्पाींतगलत दगुलम 
भागातील रहहवाशाींसाठी राँववण्यात आलचल्या अनचक योिनात 
आय.एन.खाह्क याींनी त्याींच्या कायलकाळात ववववध सींा था व साहहत्य 
परुवठादार ठचकच दाराींच्या सींगनमतानच कोट्यवधी रुपयाींचा गरैव्यवहार कच ल्याचा 
आक्षचप न्या.गायकवाड ससमतीनच घचतला आहच, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, न्या.गायकवाड ससमतीनच आपल्या अहवालात आक्षचप घचतलचल्या 
दोर्ीींववरोधात शासनानच कोणती कारवाई कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  

डॉ. अशोि उईिे : (१) होय. 
 न्या.गायकवाड ससमतीनच सादर कच लचल्या चौकशी अहवालानसुार 
गरैव्यवहार झाल्याचच ननदशलनास आलच आहच. 
(२) होय. 
 न्या.गायकवाड ससमतीनच सादर कच लचल्या चौकशी अहवालामध्यच 
श्री.आय.एन.खा्ीक, तत्कालीन प्रकल्प अर्धकारी याींच्या नावाचा समावचश 
आहच. 
(३) न्या.गायकवाड ससमतीच्या अहवालातील दोर्ी आढळून आलचल्या 
अर्धकारी/कमलचारी याींच्यावर पोलीस ठाणच, िव्हार, जि.पालघर यचथच तक्रारी 
दाखल करण्यात आल्या आहचत. त् यावर पोलीस ठाणच, िव्हार याींच्यामाफल त 
पढुील तपास चाल ूआहच. तसचच, दोर्ी अर्धकारी/कमलचाऱयाींववरुध्द ववभागीय 
चौकशीची कायलवाही सधु्दा प्रा ताववत करण्यात यचत आहच. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील मराठी, उदूम ि दहांदी माध्यमाच्या शाळाांना  
ननिासी दराने िीज पुरिठा िरणेबाबत 

  

(१७) * ४६६९५ श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४१२७५ ला 
ददनाांि १० जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय ऊजाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मराठी, उदूल व हहींदी माध्यमाच्या ववनाअनदुाननत व अनदुाननत 
सवल शाळाींना ननवासी दरानच वीि परुवठा करण्यात यचत नाही, हच खरच आहच 
काय, 
(२) असल्यास, राज्य ववद्यतु ननयामक आयोगानच ननधालररत कच लचल्या कोणत्या 
सावलिननक सचवा व अन्य वगलवारीनसुार वीि आकारणीचच दर काय आहचत, 
(३) असल्यास, सदर शाळाींना ननवासी दरानच वीि परुवठा करण्यासाठी कोणती 
उपाययोिना कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  

श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हच खरच आहच. महाराषर ववद्यतु ननयामक 
आयोगास ववववध वगलवारी व त्या अींतगलत वीि दर ननजश्चत करण्याचच 
अर्धकार आहचत. 
(२) महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगानच ननधालररत कच लचल्या वगलवारी 
“लघदुाँ-१०(अ)-सावलिननक सचवा-शासकीय शकै्षणणक सींा था व रुलणालयच” व 
“लघदुाँ-१०(ँ)-सावलिननक सचवा-अन्य” याींचचकरीता, शनु्य तच २०० यनुन् 
करीता अनकु्रमच रुपयच ४.२८ प्रनत यनुन् व रुपयच ५.५३ प्रनत यनुन्, २०० 
यनुन् पचक्षा िाा त वापराकरीता अनकु्रमच रुपयच ५.४८ व रुपयच ८.१८ प्रनत 
यनुन्, २० तच ५० ककलोवॅ्  ववद्यतुभाराकरीता अनकु्रमच रुपयच ५.५८ व रुपयच 
८.०८ प्रनत यनुन् तर ५० ककलोवॅ्  पचक्षा िाा त ववद्यतुभाराकरीता अनकु्रमच 
रुपयच ६.६८ व रुपयच ८.४८ प्रनत यनुन् इतका वीि दर ननधालररत करण्यात 
आला आहच. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील शतेिऱयाांच्या िृषीपांपाांना उच्चदाब िीज जोडणी 
 देणारी योजना राबविण्याबाबत 

  

(१८) * ४७६२५ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ४४१६७ ला ददनाांि २२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या 
सांदभामत सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कृर्ीपींपाींना उच्चदाँ वीि िोडणी दचणारी योिना शासनानच 
सरुु कच ली असल्याचच माहच माचल, २०१९ मध्यच वा त्यादरम्यान ननदशलनास 
आलच असनू महाववतरण कीं पनीनच ँािारभावापचक्षा कमी दर ठरववल्यानच 
कीं त्रा्दाराींनी ननववदा प्रकक्रयचवरच ँहहषकार ्ाकला आहच तसचच दीड वर्ालत 
यामधून मागल न काढल्यानच राज्यातील लाखो शचतकरी उच्चदाँ वीि 
िोडणीपासनू वींर्चत राहहलच आहचत, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, रायगड जिल्ह्यातील २५३ शचतकऱ याींनी माहच माचल, २०१९ 
अखचरपयतं कृर्ीपींप वीि िोडणीसाठी ऑनलाईन अिल व आगाऊ रक्कम 
भरुनही त्याींना वीि िोडणी समळालचली नाही, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, महाराषर राज्य ववद्यतु ववतरण कीं पनी कृर्ीपींप वीि 
िोडणीसाठी ऑनलाईन पध्दतीनच अिल ा वीकारुन कायलवाही करीत असली 
तरीही िून महहन्याच्या पहहल्या आठवड्यात मॉन्सनूचा पाऊस सरुु होणार 
असनू वीि िोडणी समळण्याची शक्यता नाही, हच ही खरच आहच काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन सदरहू ववलीँं ाँाँत 
सीँं ींर्धत अर्धकारी व ठचकच दार याींच्यावर िँाँदारी ननजश्चत करून सीँं ींर्धताींवर 
कोणती कारवाई कच ली वा करण्यात यचत आहच तसचच कृर्ीपींप वीि 
िोडणीकरीता आगाऊ पसैच भरलचल्या सवल शचतकऱ याींना ववनाववलीँं  वीि िोडणी 
दचण्याच्यादृष्ीनच कोणती उपाययोिना कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हच खरच नाही. 
 शासन ननणलय, हदनाींक ५ मच, २०१८ नसुार हदनाींक ३१/०३/२०१८ पयतं 
पसैच भरुन प्रलींबँत असणाऱया २,२४,७८५ अिलदाराींकरीता उच्चदाँ ववतरण 
प्रणाली योिना हदनाींक १६/१०/२०१८ पासनू महाववतरण कीं पनीमाफल त 
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कायालजन्वत करण्यात यचऊन ती प्रभावीपणच राँववण्यासाठी अींशत: व सींपणूल 
्नलकी ननववदेंतगलत ६४६ कायालदचश ववववध कीं त्रा्रादाराींना दचण्यात आलच आहचत. 
सद्य:जा थतीत हदनाींक ११/०६/२०१९ पयतं ६९०४ इतक्या अिलदाराींना उच्चदाँ 
ववतरण प्रणाली योिनेंतगलत वीि िोडणी दचण्यात आली आहच.  
(२) हच खरच नाही. रायगड जिल्ह्यातील पचण मींडळाींतगलत हदनाींक ३१/०३/२०१८ 
अखचर २२८ प्रलींबँत अिलदार असनू आितागायत ३९ अिलदाराींना उच्चदाँ 
ववतरण प्रणाली योिनचमधनू वीि िोडण्या दचण्यात आल्या असनू उवलररत 
कृर्ीपींप ग्राहकाींना वीि िोडणी दचण्याचच काम प्रगतीपथावर आहच. 

महाववतरणद्वारच शचतकऱयाींना हदवसा सस ींचन करणच शक्य व्हावच, या 
प्रमखु उद्दीष्ाकरीता राज्यात पारचर्णववरहीत सौर कृर्ीपींप उपलब्ध 
करण्यासाठी “मखु्यमींत्री सौर कृर्ी पींप योिना” राँववण्यात यचत आहच. 
(३) हच खरच नाही. कृर्ीपींपाना उच्चदाँ ववतरण प्रणाली योिनचमधून वीि 
िोडण्या दचण्याची कामच प्रगतीपथावर असनू माहच िून, २०१९ अखचर ३९ वीि 
िोडण्या दचण्यात आल्या आहचत. 
(४) रायगड जिल्ह्यातील पचण मींडळाींतगलत माचल २०१८ अखचर पसैच भरुन 
प्रलींबँत असलचल्या २२८ शचतीपींप अिलदाराींपकैी ९७ अिलदाराींना उच्चदाँ 
ववतरण प्रणाली (HVDS) व इतर योिनेंतगलत वीि िोडण्या दचण्यात 
आलचल्या आहचत, उवलरीत अिलदाराींना वीि िोडण्या दचण्याचच काम प्रगतीपथावर 
आहच. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

गाांध्र-ेठािरेपाडा (ता.िाडा, जज.पालघर) रस्त्त्याच्या  
िामामध्ये गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(१९) * ४६८२२ श्री.आनांद ठािूर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय आददिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गाींध्रच (ता.वाडा, जि.पालघर) गावातील गाींध्रच-ठाकरचपाडा रा त्याच्या नावानच 
समुारच १९ लाख ३१ हिार रक्कमचची ँोगस बँलच काढून गरैव्यवहार कच ल्याची 
ँाँ माहच डडसेँं र २०१८ मध्यच वा त्यादरम्यान ननदशलनास आली, हच खरच आहच काय, 
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(२) असल्यास, ा थाननक ग्रामा थाींनी जिल्हार्धकारी, पालघर याींच्याकडच तक्रार 
करुन चौकशीची मागणी कच ली आहच, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी कच ली आहच काय, चौकशीत 
काय आढळून आलच, त् यानरु्ींगानच दोर्ी अर्धकारी व ठचकच दार याींच्यावर कोणती 
कारवाई कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१), (२) व (३) ठक्कर ँाप्पपा आहदवासी वा ती सधुार 
योिनेंतगलत सन २०१२-१३ व २०१४-१५ मध्यच मौिच गाींध्रच (ता.वाडा, 
जि.पालघर) गावातील गाींध्रच-ठाकरचपाडा रा त्याचच डाींँरीकरण व कॉ ींकक्र्ीकरण न 
करता दचयकच  (रुपयच १९,३१,६७६/-) अदा करुन अपहार कच ल्याची ँाँ 
आय.आय.्ी., मुीँं ई याींच्या अहवालातील प.ृक्र. १९१, १९२ व १९३ नसुार 
ननषपन्न होत असल्याची तक्रार श्री.शरद यशवींत पा्ील याींनी जिल्हार्धकारी, 
पालघर याींच्याकडच करुन चौकशीची मागणी कच ली होती. त्यानसुार सदर 
प्रकरणी प्रकल्प अर्धकारी, एकाजत्मक आहदवासी ववकास प्रकल्प, िव्हार 
याींनी तहससलदार वाडा याींचच पथक नचमनू चौकशी कच ली आहच. सदर चौकशीत 
गाींध्रच-ठाकरचपाडा रा त्याचच काम झालचलच नसल्याचच त्याींच्या अहवालात नमदू 
करण्यात आलच आहच. 
 तथावप, उपरोक्त तक्रार आय.आय.्ी., मुीँं ई याींनी गाींध्रच गावात 
कच लचल्या तपासणीचच अनरु्ींगानच आहच. तद्नरु्ींगानच नमदू करण्यात यचतच, की 
जिल्हार्धकारी, पालघर याींनी त्याींच्या हदनाींक २२/३/२०१६ च्या आदचशान्वयच 
िव्हार प्रकल्पाींतगलत सन २०१२-१३ तच सन २०१४-१५ या कालावधीत झालचल्या 
कामाींचच आय.आय.्ी., मुीँं ई याींच्या माफल त सामाजिक अींकच क्षण करण्याचा 
ननणलय घचतला. त्यानसुार गाींध्रच गावातील ठाकरचपाडा यचथच हदनाींक ३१/०५/२०१८ 
रोिी कच लचल्या तपासणीत ससमें् रा ता (रुपयच ९,९९,६५४/-) व डाींँरी रा ता 
(रुपयच ९,३२,०२२/-) ही कामच झाली नसल्याचच हदनाींक ९ िुल,ै २०१८ रोिी 
सादर कच लचल्या अहवालात नमदु कच लच आहच. मात्र प्रकल्प कायाललयातील 
दा तऐविाींची पडताळणी कच ली असता सदर कामच ठाकरच पाडा यचथच मींिूर 
नसनू ठाणगचपाडा यचथच मींिूर असल्याचच हदसनू आलच. याा तव आय.आय.्ी. नच 
गाींध्रच गावातील कामाींचच सीँं ींर्धत यींत्रणचच्या अर्धकाऱ याींच्या उपजा थतीत हदनाींक 
३०/०१/२०१९ रोिी पनु:तपासणी कच ली तचव्हा सदर दोन्हीही कामच ठाणगच पाडा 
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यचथच आढळून आलचली आहचत. सदर कामच मींिूर हठकाणी ठाणगचपाडा यचथच 
प्रत्यक्षात िागचवर आढळून आलचली असल्यानच प्रकरणी सीँं ींर्धताींवर कारवाई 
करण्याची आवश्यकता नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

आश्रमशाळाांमधील प्राथसमि सशक्षिाांिड ेतत्सम पदाांचा 
 प्रभार न सोपविण्याबाबत 

  

(२०) * ४७५८० श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासकीय आश्रमशाळाींमधील अधीक्षक, अधीक्षीका, गहृपाल हच पद 
ननवतृ्ती/ननलीँं न/हदघल रिा/प्रसतुी ककीं वा अन्य कारणाा तव उपलब्ध नसणच 
अथवा ररक्त असल्यास त्या पदाचा प्रभार/प्रनतननयकु्ती सशक्षकाींना हदला 
िातो, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्पा तरावर हदल्या िाणाऱ या अशा प्रभार व 
प्रनतननयकु्तीमळुच सशक्षकाींकडील अध्यापनाचच कामात ँाधा ननमालण होतच, त्यास 
पयालयी व्यवा था उपलब्ध नसल्यानच सदर काळातील शकै्षणणक नकुसानास 
कोण िँाँदार आहच तसचच असच प्रभार/प्रनतननयकु्तीमळुच शासकीय 
आश्रमशाळाींमध्यच ँालकाींच्या सक्तीच्या व मोफत सशक्षणाचा अर्धकार 
अर्धननयमातील तरतदुी व ध्यचयधोरणाींचच उल्लींघन व दलुलक्ष होत आहच, हच ही 
खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, सशक्षकाींना अधीक्षक, गहृपाल इत्यादी पदाींचा प्रभार दचताींना 
असमान सींवगालशी ननगडीत कामच, प्रभार दचण्याची कायलवाही ननयमानसुार 
योलय आहच काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी कच ली आहच काय, चौकशीत 
काय आढळून आलच व त्यानसुार िँाँदार अर्धकाऱ याींवर कोणती कारवाई 
कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
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डॉ. अशोि उईिे : (१) अींशत: खरच आहच.  
(२) व (३) अधीक्षक व अर्धक्षीका याींना साप्पताहहक सु् ी मींिूर करण्यात 
आलचली आहच. तसचच त्याींचच रिचच्या कालावधीमध्यच अत्यींत तात्परुत्या ा वरुपात 
आश्रमशाळचतील सशक्षक/सशक्षक्षकच कडच अनतररक्त कायलभार सोपववण्यात यचतो. 
ववद्याथती /ववद्याथींनीचच सरुक्षक्षततचसाठी सदर ँाँ अत्यींत आवश्यक आहच. 
आवश्यकतचनसुार सदर सशक्षकाच्या ववर्यासाठी ताससका तत्वावर उमचदवाराची 
नचमणूक करण्यात यचतच. सदर कायलभारामळुच आश्रमशाळचतील ववद्यार्थयांचच 
कोणत्याही प्रकारचच शकै्षणणक नकुसान होत नाही. 
(४) ववभागाींतगलत सवल कायाललयाींना प्रनतननयकु्तीनच दचण्यात आलचलच आदचश रद्द 
करण्याचच ननदेश दचण्यात आलच आहचत. अधीक्षक/गहृपाल याींची ररक्त पदच 
भरण्याची कायलवाही सरुू आहच. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

आददिासी विभागाने राज्यातील आश्रमशाळा बांद िेल्याबाबत 
  

(२१) * ४७४१८ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रविण दरेिर : 
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) आहदवासी उपयोिना क्षचत्राँाहचरील आहदवासी आश्रमशाळा आहदवासी ववभागानच 
हदनाींक २३ िानचवारी, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास शासन आदचश ननगलसमत करून 

कोल्हापरू जिल्ह्यातील २, पणुच जिल्ह्यातील २, सातारा जिल्ह्यातील २, रत्नार्गरी 
जिल्ह्यातील २ शाळा ँींद कच ल्या असनू पणुच जिल्ह्यातील (ता.भोर) सन १९७२ रोिी 
सरुु करण् यात आलचली पाींगारी व कुरुींिी यचथील डोंगराळ व दगुलम भागातील 

आश्रमशाळा शासनानच ँींद करण् याचा ननणलय घचतल् याचच माहच मच, २०१९ च् या प्रथम 

सप्प ताहात ननदशलनास आलच, हच खरच आहच काय, 

(२) असल् यास, सदर आश्रमशाळाींच् या ५ तच २० कक.मी. अींतरापयतं एकही शाळा 
नसल् यानच या दगुलम भागातील ववद्याथती  सशक्षणापासनू वींर्चत राहण् याची पररजा थती 
ननमालण झाली आहच, हच ही खरच आहच काय. 
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(३) असल्यास, सदर भागात अनचक आहदवासी ववद्याथती  असनू या आहदवासी 
ववद्यार्थयांना शाळचतनू समळत असणाऱ या सवुवधा इतर शाळचत समळत नसल्यामळुच 
उक्त शाळा पनु्हा सरुू करण्याँाँत ा थाननक नागररक व लोकप्रनतननधीींकडून 

मागणी कच ली िात आहच, हच ही खरच आहच काय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन ँींद कच लचल्या आश्रमशाळा 
पनु्हा सरुू करणचँाँत कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 

  
डॉ. अशोि उईिे : (१) हच खरच आहच. 
(२) हच खरच नाही. 
(३) हच खरच आहच. 
(४) कोल्हापरू, पणुच, सातारा व रत्नार्गरी जिल्ह्यातील आहदवासी उपयोिना 
क्षचत्राँाहचरील भागात आहदवासी िमातीची लोकवा ती फारच कमी आहच. सदर 
भागातील ८ आश्रमशाळाींमध्यच ननवासी आहदवासी ववद्याथती  उपलब्ध होत 
नसल्यानच ननवासी आहदवासी ववद्याथती  क्षमता पणूलपणच भरली िात नाही. 
तसचच आहदवासी उपयोिनचच्या मागलदशलक सचूनानसुार अन्य िमातीच्या 
ववद्यार्थयांना आहदवासी उपयोिना ननधी खचल करता यचत नाही. त्यामळुच 
शासन ननणलय, हदनाींक २३ िानचवारी, २०१९ अनसुार आश्रमशाळा ँींद 
करण्याचा ननणलय घचण्यात आला आहच. 
 तथावप, सदर आश्रमशाळाींमधील अनसुरू्चत िाती तसचच ववमकु्त 
िाती व भ्क्या िमातीच्या ववद्यार्थयांची सींख्या ववचारात घचता ववमकु्त 
िाती व भ्क्या िमाती ववभागानच या शाळा त्याींच्या ननधीतनू सरुु 
करण्याँाँत ववचार करण्याची ववनींती ववमकु्त िाती व भ्क्या िमाती 
तसचच सामाजिक न्याय (VJNT/SBC) ववभागास करण्यात आली होती. परींत,ु 
त्या दोन्ही ववभागाींनी सदर आश्रमशाळा सरुू ठचवण्याँाँतचा ननणलय न 
घचतल्यामळुच सीँं ींर्धत गावातील ग्रामा थ व लोकप्रनतननधी याींची मागणी लक्षात 
घचऊन ववद्यार्थयांचच शकै्षणणक नकुसान होऊ नयच म्हणनू सदर आश्रमशाळा ँींद 
करण्याच्या ननणलयास एक वर्ालची ा थर्गती दचण्यात आली आहच. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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साखर िारखान्याांना एफआरपीच ेपैसे समळण् याबाबत 
  

(२२) * ४६८११ श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ूखसलफे, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.रामदास आांबटिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०९४७ ला ददनाांि १९ माचम, 
२०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मागील हींगामात १९५ साखर कारखान्याींनी ९४०.६१ लाख मचरीक 
्न ऊसाचच गाळप कच लच असनू ऊस घातल्यापासनू १४ हदवसात पसैच दचणच 
ँींधनकारक असतानाही हींगाम सींपनू दोन महहनच झालच असनूही एफआरपीचच 
पसैच कारखान्याींकडून समळालचलच नसल्यानच सध्या राज्यातील १६१ 
कारखान्याींकडच चार हिार को्ी रुपयाींची एफआरपी प्रलींबँत असल्याचच हदनाींक 
१९ एवप्रल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशलनास आलच असनू राज्यात 
साखरचच्या ककमान ककींमतीत वाढ कच ल्यामळुच शासनाकडून समळणाऱ या 
अनदुानाची रक्कम विा करून उपलब्धतचनसुार ऊस उत्पादक शचतकऱ याींना 
एफआरपीची रक्कम दचण्याचा ननणलय कोल्हापरू यचथच साखर कारखानदाराच्या 
ँठैकीत घचण्यात आला, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, साखरचच्या ककमान ककींमतीपचक्षा एफआरपीची रक्कम अर्धक 
असल्यामळुच साखर कारखानदार ऊस उत्पादक शचतकऱ याींना एफआरपीची 
रक्कम दचऊ शकत नसनु सदरहू एफआरपीची रक्कम ऊस उत्पादक 
शचतकऱ याींच्या खात्यावर कधीपयतं िमा होणार आहच,  
(३) असल्यास, साखरचला मागणी नाही, वीि ननसमलतीचच पसैच वचळचत समळत 
नाही, कँकाकडून परुचशा प्रमाणात किल समळत नाही इत्यादी कारणच साखर 
कारखानदार दचत असनू, वाा तववक किलमाफीची प्रनतक्षा, दषुकाळामळुच 
पाण्याअभावी शचतिमीन ओसाड, मशागतीसाठी पसैच नसणच, कँकाकडून किल न 
समळणच आणण आता एफआरपीची प्रनतक्षा यासह अन्य कारणाींमळुच राज्यातील 
शचतकरी हतँल झाला आहच, हच ही खरच आहच काय,  
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी कच ली आहच काय, चौकशीत 
काय आढळून आलच व त्यानसुार कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत 
आहच, 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
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श्री.सभुाष देशमखु : (१) अींशत: खरच आहच. 
 हींगाम २०१८-१९ मध्यच १०२ सहकारी व ९३ खािगी असच १९५ साखर 
कारखान्याींनी हदनाींक १५/०४/२०१९ अखचर ९४०.६१ लाख मच.्न ऊसाचच गाळप 
कच लच आहच. सदर ऊसाचच दचय FRP प्रमाणच १६१ कारखान्याींकडच रुपयच ४३२४.४० 
को्ी रक्कम थकीत होतच. हदनाींक ३१/०५/२०१९ अखचर १०२ कारखान्याींकडच   
रुपयच १४२८.१३ को्ी थकीत आहचत. 
 साखर आयकु्त कायाललयानच कोल्हापरू यचथच ऊस उत्पादक शचतकऱयाींना 
FRP दचण्याँाँत साखर कारखानदाराींसोँत १९ एवप्रल, २०१९ दरम्यान ँठैक 
घचतलचली नाही.  
(२), (३) व (४)  हींगाम २०१८-१९ मधील थकीत FRP अदा करणचसाठी कें द्र 
शासनानच ँफर ा ्ॉक सँससडी, साखर ननयालत अनदुान योिना व सॉफ्् लोन 
२०१९ ह्या योिना िाहीर कच लचल्या आहचत. सदर योिनाींमळुच कारखान्याींना 
शचतकऱयाींची FRP प्रमाणच दचयकच  अदा करणच सलुभ होणार आहच. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड आणण िाडा तालुक्यातील (जज.पालघर) 
आश्रमशाळामध्ये पोषण आहाराचा पुरिठा होत नसल्याबाबत 

  

(२३) * ४६६२९ श्री.जयांत पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६३८९ ला ददनाांि २९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलले्या 
उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) िव्हार, मोखाडा, ववक्रमगड आणण वाडा तालकु्यातील (जि.पालघर) 
आहदवासी ववकास प्रकल्पाींतगलत ३० शासकीय आश्रमशाळाींमध्यच समुारच १५ 
हिार ५०० आहदवासी ववद्याथती  ननवासी राहून सशक्षण घचत असनू उक्त 
आश्रमशाळाींमध्यच हदनाींक १२ डडसेँं र, २०१८ पासनू ठचकच दारानच अन्नधान्याचा 
परुवठा ँींद कच ल्याची ँाँ श्रमिीवी सींघ्नचनच तसचच ‘समथलन’ सींा थचनच मा.मींत्री, 
आहदवासी ववकास, सर्चव, आहदवासी ववकास ववभाग तसचच सीँं ींर्धत 
जिल्ह्याच्या सीँं ींर्धत प्रशासनार्धकारी याींच्याकडच माहच िानचवारी, २०१९ मध्यच 
वा त्यादरम्यान लचखी ननवचदनाद्वारच उपजा थत कच ली आहच, हच खरच आहच काय, 
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(२) असल्यास, सदर आश्रमशाळचसाठी धान्य परुवठा करणा-या पारसचवार ॲण्ड 
कीं पनी, नाींदचड या ठचकच दाराचा ठचका शासनानच रद्द करून ठचकच दाराला काळ्या 
यादीत ्ाकण्यात आलच आहच, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, उक्त आश्रमशाळचला ठचकच दाराकडून धान्य परुवठा होत 
नसल्यामळुच आहदवासी ववकास प्रकल्प अर्धकारी तथा सहाय्यक 
जिल्हार्धकारी याींनी मखु्याध्यापकाींना त्याींच्याा तरावर धान्य खरचदी करण्यास 
साींर्गतलच असल्यामळुच मखु्याध्यापकाींना ा वतः कडील पसैच अथवा उसनवारी 
करून खचल करावच लागत असल्यामळुच आश्रमशाळचतील ववद्यार्थयांना परुचसा 
पोर्ण आहार समळत नाही, हच ही खरच आहच काय, 
(४) असल्यास उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी कच ली आहच काय, चौकशीत 
काय आढळून आलच व आश्रमशाळचतील ववद्यार्थयांना वचळचवर पोर्ण आहार 
समळण्यासाठी कोणती उपाययोिना कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१) हच खरच आहच. 
(२) हच खरच आहच. 
(३) व (४) सन २०१८-१९ साठी ई-ननववदचव्दारच ननजश्चत कच लचलच न्यनुतम दराचच 
परुवठादार मच.पारसचवार ॲण्ड कीं पनी याींनी परुवठा करण्यास असहमती 
दशलववली होती. त्यामळुच मच.पारसचवार ॲण्ड कीं पनी या ठचकच दारास काळ्या 
यादीत ्ाकण्यात आलच. सीँं ींर्धत शासकीय आश्रमशाळचत गरिचइतकच  
अन्नधान्य, कडधान्य, ककराणामाल व मसालच हच ा थाननक पातळीवर 
ँािारभावापचक्षा िादा दर यचणार नाहीत या अ्ीवर खरचदी करण्याचच तात्परुतच 
अर्धकार मखु्याध्यापक याींना प्रदान करण्यात आलच होतच. त्याप्रमाणच 
मखु्याध्यापकाींनी ा थाननक पातळीवर अन्नधान्य, कडधान्य व ककराणामाल 
खरचदी करुन मानकाप्रमाणच ववद्यार्थयांना भोिनपरुवठा कच लचला आहच. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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नागपूर येथे बीअर शॉपीच्या आत अिैधररत्या बबअर वपण्याचा  
गोरखधांदा सुरू असल्याबाबत 

  

(२४) * ४७५५७ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय राज् य उत् पादन शलु् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू यचथील गोधनी रोडवर ँीअर शॉपीच्या आत अवधैररत्या बँअर 
वपण्याचा गोरखधींदा सरुू असल्याचच उत्पादन शलु्क ववभागानच मारलचल्या 
धाडीत हदनाींक २५ एवप्रल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशलनास आलच, हच 
खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन दोर्ीवर दींडात्मक 
कारवाई करुन सीँं ींर्धत ँीअर शॉपीचच लायसचन्स रद्द करण्याँाँत कोणती 
कारवाई कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(३) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) व (२) होय, हच खरच आहच. 
 ननरीक्षक, राज्य उत्पादन शलु्क, ँ ववभाग, नागपरू याींनी हदनाींक 
२३/०४/२०१९ रोिी णझींगाँाई ्ाकळी, गोधनी रोड, नागपरू यचथील ए-१ ँीअर 
शॉपी, एफएलँीआर-२ अनाुंप्पती क्र.२१६-१९-२० या अनाुंप्पतीस अचानकपणच 
भच् दचऊन ननरीक्षण कच लच असता अनाुंप्पतीच्या हठकाणी ग्राहकाींना ँीअर 
वपण्याची सोय उपलब्ध कच ल्याचच ननदशलनास आल्यानच अनाुंप्पतीववरुध्द मुीँं ई 
ववदचशी ननयमावली अींतगलत ननयमभींग प्रकरण नोंदववण्यात आलच आहच. 
 तसचच, नोंदववलचल्या ववसींगतीच्या अनरु्ींगानच अनाुंप्पतीधारकास कारणच 
दाखवा नो्ीस दचऊन खुलासा मागववण्यात आला असता अनाुंप्पतीधारकानच 
हदलचलच ा पष्ीकरण सींयजुक्तक नसल्याचच आढळून आलच. त्यामळुच सदर 
प्रकरणी जिल्हार्धकारी याींच्याकडच सनुावणी घचऊन जिल्हार्धकाऱ याींच्या अींनतम 
आदचशानसुार कायलवाही करण्यात यचईल. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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औरांगाबाद धचखलठाणा औद्योधगि पररसरातील मादहती तांत्रज्ञान 
इमारतीच ेभाड ेिमी िरणेबाबत 

  

(२५) * ४६९८५ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४६९० ला 
ददनाांि २२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाँाद र्चखलठाणा औद्योर्गक पररसरातील माहहती व तींत्रांान 
उद्यान इमारतीमध्यच लहान आय्ी उद्योग सरुु आहच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, सदर लहान उद्योिकाींना महाराषर औद्योर्गक ववकास 
महामींडळाकडून िाचक अ्ी घालनु हदल्या असनू सचवा शलु्क दरात रुपयच 
०.६५ पसैच प्रनत चौ.फु् दरावरुन रुपयच ५.५० पसैच प्रनत चौ.फु् दरवाढ कच लचली 
असनू एमआयडीसीनच गाळच भाडच दर रुपयच ७.०० प्रनत चौ.फु् दरावरुन रुपयच 
४६ प्रनत चौ.फु् तर गाळच ववक्रीचा दर रुपयच ८०० प्रनत चौ.फु् वरुन रुपयच 
२३८६ प्रनत चौ.फु् कच लच आहच, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, एमआयडीसीनच नासशक यचथील माहहती तींत्रांान इमारती 
मधील भाडच रुपयच १३ प्रनत चौ.फु् असच कच लच असनू नासशक यचथील इमारत 
भाडच दराप्रमाणच औरींगाँाद यचथील इमारत भाडच आकारणचसाठी मागणी होत 
आहच, हच ही खरच आहच काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन अीँं ड (नासशक) 
एमआयडीसी प्रमाणच औरींगाँाद यचथील इमारत भाडच पवूललक्षी प्रभावानच 
आकारण्याँाँत काय कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१) व (२) होय, हच खरच आहच. 
(३) होय, खरच आहच. 
(४) र्चखलठाणा औद्योर्गक क्षचत्रातील माहहती तींत्रांान इमारतीमधील 
गाळयाचच दर कमी करणचसींदभालत आय्ी उद्योिकाींच्या अडचणी 
सोडववण्यासाठी हदनाींक ११/१०/२०१८ रोिी ससमती गहठत करून सदर 
ससमतीनच हदनाींक १६/१०/२०१८ रोिी आय्ी उद्योिक व उद्योग सींघ्नाींचच 
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प्रनतननधीींसमवचत चचाल करून ससमतीनच अहवाल सादर कच ला आहच. त्यानसुार 
हदनाींक २८/१२/२०१८ रोिीच्या सींचालक मींडळाच्या ँठैकीमध्यच ठराव क्र. 
५८२५ मींिूर करण्यात आला असनू पढुीलप्रमाणच सधुाररत दर मींिूर कच लच 
आहचत. 
गाळा ववक्री दर - रुपयच २०१०/-प्रनत चौ. फू्. 
गाळयाींचा माससक भाडच दर - रुपयच २७/-प्रनत चौ. फू् प्रनत महहना. 
गाळयाींचच सचवाशलु्क - रुपयच ५.५०/- प्रनत चौ. फू् प्रनत महहना. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पुणे महावितरण प्रादेसशि िायामलयातील अधधिारी ि  
िममचाऱ याांच्या बदली आदेशात गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(२६) * ४७४७६ श्री.अननल भोसले : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पणुच महाववतरण प्रादचसशक कायाललयात कायलरत असलचल्या २५ अर्धकारी व 
कमलचाऱ याींच्या ँदलीचच आदचश मानव सींसाधन कायाललयात कायलरत असलचल्या 
व्यवा थापकाींनी आर्थलक व्यवहारातनू ा वतःच्या सहीनच ननगलसमत कच लच आहचत, 
हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, ँदलीचच आदचश सींगणक प्रणालीव्दारच दचणच ँींधनकारक 
असतानाही सदर आदचश कागदोपत्री दचण्यात आल्याचच ननदशलनास आलच आहच, 
हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन सीँं ींर्धत दोर्ीींववरुध्द 
कोणती कारवाई कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) महाववतरण कीं पनीच्या पणुच प्रादचसशक 
कायाललयाींतगलत कायलरत १५ अर्धकारी / कमलचारी याींच्या ँदलीचच आदचश 
मानव सींसाधन ववभागात कायलरत असलचल्या व्यवा थापक (मानव सींसाधन) 
याींनी सक्षम अर्धकारी याींच्या लचखी मींिुरी सशवाय ा वत:च्या सहीनच ननगलसमत 
कच लच आहचत. 
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(२) हच खरच नाही.  
सदर ँदलीचच आदचश सींगणक प्रणालीमाफल त ननगलसमत करण्यात 

आलचलच आहचत. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी सक्षम अर्धकारी याींच्यामाफल त सशा तभींगववर्यक 
कायलवाही सरुु आहच. 

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

 
पाांढरििडा ि पुसद (जज.यितमाळ) येथील आददिासी  

योजना ननधीअभािी अपूणामिस्त्थेत असल्याबाबत 
 

  

(२७) * ४६६७२ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल्ह्यातील १६ तालकु्यामधील ँहुताींश ववभाग हा आहदवासी 
ँहुल असनू पाींढरकवडा एकाजत्मक आहदवासी ववकास प्रकल्पाींतगलत २८ 
खािगी, १७ शासकीय आश्रमशाळा व १९ शासकीय आहदवासी वसनतगहृाींचा 
समावचश असनू पाींढरकवडा व पसुद आहदवासी ववकास प्रकल्पाींतगलत राँववल्या 
िाणाऱया योिना ह्या ननधीअभावी अपणूालवा थचत असल्याचच माहच माचल, २०१९ 
च्या शचव्च्या सप्पताहात ननदशलनास आलच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, अनचक आश्रमशाळाींची अवा था अनतशय दयनीय असनू 
ववद्यार्थयांची सरुक्षा धोक्यात आली असल्यामळुच को्यवधी रुपयच खचल करुन 
चालववण्यात यचणाऱया आश्रमशाळाींमध्यच ननयोिन व शकै्षणणक सवुवधच अभावी 
शासनाचा खचल ननरथलक ठरत आहच, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, यवतमाळ जिल्ह्यात आहदवासी ववद्यार्थयांसाठी वसनतगहृ 
इमारत नसणच, रोिगाराच्या सींधी उपलब्ध नसणच, पसुद प्रकल्पामधील अनचक 
पदच ररक्त असणच, शाळा व आश्रमशाळाींमध्यच सवुवधाींचा अभाव, ववद्यार्थयांना 
सशषयवतृ्ती समळत नसनू कुपोर्ण, ँालमतृ्य ूव इतर सींसगलिन्य आिाराींमळुच 
आहदवासी समाि त्रा त असल्याची ँाँही ननदशलनास आली आहच, हच ही खरच 
आहच काय, 
 



35 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी कच ली आहच काय, चौकशीत 
काय आढळून आलच व तद्नसुार कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
 
डॉ. अशोि उईिे : (१) अपर आयकु्त, आहदवासी ववकास अमरावती अींतगलत 
एकूण ७ प्रकल्प कायाललयच असनू त्यापकैी यवतमाळ जिल्ह्यातील पाींढरकवडा 
व पसुद ही दोन प्रकल्प कायाललयच आहचत. 
 सदर दोन्ही प्रकल्प कायाललयाींतगलत ननधीच्या अभावामळुच योिना 
राँववण्यात आल्या नाहीत ककीं वा अपणूल राहहल्या, हच खरच नाही. 
(२) हच खरच नाही. 
 पाींढरकवडा व पसुद प्रकल्प कायाललयाींतगलत एकूण २६ शासकीय 
आश्रमशाळा असनू त्यापकैी २४ आश्रमशाळा शासकीय इमारतीत कायलरत 
असनू २ आश्रमशाळा भाड्याच्या इमारतीत कायलरत आहचत. त्यापकैी एका 
आश्रमशाळचसाठी िमीन प्राप्पत झालचली आहच. 
 आश्रमशाळचतील आहदवासी ववद्यार्थयांना सोयी सवुवधा उपलब्ध करुन 
दचण्याकरीता वॉश कायलक्रमाींतगलत शासकीय आश्रमशाळाींतील ा वच्नतागहृच, 
ा नानगहृाींची दरुुा ती करणच, आवश्यकतचनसुार ा वच्नतागहृच व ा नानगहृाींची 
ँाींधकाम हॅन्डवॉश ा च्शनचच नवीन ँाींधकाम करणच, पाणीपरुवठा व 
भोिनगहृाींची ा वच्नता करणच, तसचच वॉश कायलक्रम राँववण्याकरीता 
आश्रमशाळा कायापाल् असभयान कालँध्द पध्दतीनच राँववण्यात यचऊन 
ववद्यार्थयांना भौनतक, ननवासाच्या, आरोलयाच्या व शालचय ववर्यक सोयी 
सवुवधा परुववण्यात यचत आहचत. 
 आहदवासी ववकास ववभागाींतगलत आश्रमशाळचत एकूण १२ तच १६ 
सदा याींची शालचय व्यवा थापन ससमती गठीत करण्यात आलचली असनू त्या 
अींतगलत ससमतीकडून शाळचवरील ननयींत्रण व आवश्यक सवुवधा परुववण्याँाँत 
व्यवा थापन कच लच िातच. शाळा व्यवा थापन ससमतीस रुपयच ५ लक्ष ननधी खचल 
करण्याचच अर्धकार हदलच आहचत. 
(३) यवतमाळ जिल्ह्यात प्रकल्प कायाललय पाींढरकवडा अींतगलत १९ शासकीय 
वसनतगहृ तसचच प्रकल्प कायाललय पसुद अींतगलत ११ वसनतगहृ अशी एकूण ३० 
वसनतगहृ कायलरत आहचत. सदर ३० वसनतगहृाींपकैी ५ वसनतगहृच शासकीय 
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इमारतीत असनू २५ वसनतगहृच भाड्याच्या इमारतीत कायलरत आहचत. त्यापकैी 
२२ वसनतगहृाींसाठी िमीन प्राप्पत झालचली असनू त्यापकैी ६ हठकाणी ँाींधकाम 
प्रगतीत असनू ४ वसनतगहृाींची अींदािपत्रकच  प्रशासकीय मान्यतचसाठी शासनास 
सादर झालचली आहचत. उवलररत वसनतगहृाींची अींदािपत्रकच  तयार करणच सरुु 
आहच.  
 पसुद प्रकल्प कायाललयाींतगलत एकूण ११७४ पदच मींिूर असनू त्यापकैी 
४६२ पदच ररक्त आहचत. सदर पदच भरण्याँाँतची कायलवाही सरुु आहच. 
आश्रमशाळाींमध्यच सोयी सवुवधा परुववण्यात यचत आहचत.  
 प्रकल्प कायाललय पाींढरकवडा व पसुद अींतगलत सन २०१८-१९ या 
वर्ालत शकै्षणणक सींा थचमध्यच प्रवचसशत ववद्यार्थयांना सवुणल महोत्सवी सशषयवतृ्ती 
योिना, भारत सरकार सशषयवतृ्ती योिना, वदै्यकीय सशषयवतृ्ती तसचच 
सशक्षण शलु्क व परीक्षा शलु्क अशा ववववध योिनाींतगलत एकूण ७२,७५९ 
ववद्यार्थयांना सशषयवतृ्ती अदा करण्यात आलचली आहच. 
 कुपोर्ण व ँालमतृ्य ूननयींत्रण करण्याकरीता नवसींिीवन योिनेंतगलत 
महहला व ँालववकास ववभागाींतगलत राँववण्यात यचणाऱया ३३२ ग्राम 
ँालववकास कें द्र (VCDC) मध्यच भरती कच लचल्या ँालकाींवर ववशचर् लक्ष 
दचण्यात यचत आहच. तसचच डॉ.ए.पी.िच.अब्दलु कलाम अमतृ आहार योिना 
राँववण्यात यचत असनू त्या अींतगलत ्प्पपा १ या योिनेंतगलत गरोदर जा त्रया व 
ा तनदा माता याींना गरोदरपणाची नोंदणी झाल्यापासनू तच ँाळ ६ महहन्याचच 
होईपयतं दररोि एक वचळ चौरस आहार दचण्यात यचत असनू ्प्पपा २ अींतगलत 
७ महहनच तच ६ वर् ेवयोग्ातील ँालकाींना आठवड्यातील ४ हदवस अींडी, कच ळी 
दचण्यात यचत असनू या योिनचमळुच कुपोवर्त ँालकाींमध्यच ननजश्चतपणच सधुारणा 
होत आहच. तसचच सींसगलिन्य आिारामळुच मतृ्य ू झाल्याची ँाँ ननदशलनास 
आलचली नाही. नवसींिीवन क्षचत्रातील ज्या हठकाणी आरोलय सवुवधा 
पोहचण्यामध्यच अडचणी यचतात अशा अनतदगुलम भागामध्यच रुलणाींना तातडीनच 
सचवा समळण्याकरीता ५ भरारी पथकाींच्या ननयकु्त्या करण्यात आलचल्या आहचत. 
(४) उपरोक्त प्रमाणच योिना राँववण्यात यचत असनू चौकशी करण्याचा प्रश्न 
उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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सुयममाळ आश्रमशाळेच्या (ता.मोखाडा, जज.पालघर)  
इमारतीच ेबाांधिाम ननिृष्ट्ट दजामच ेर्ाल्याबाबत 

  

(२८) * ४७३४५ श्री.रवि ांद्र फाटि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४५४०८ ला ददनाांि 
२२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सयुलमाळ आश्रमशाळचच्या (ता.मोखाडा, जि.पालघर) इमारतीचच ँाींधकाम 
ननकृष् दिालचच झाल्याँाँत सीँं ींर्धत अर्धकारी/कमलचारी याींच्याववरुध्द सरुु 
असलचली ववभागीय चौकशी सावलिननक ँाींधकाम ववभागाकडून पणूल झाली 
आहच काय, 
(२) असल्यास, सदर ववभागीय चौकशीत दोर्ी आढळून आलचल्याींववरुध्द 
कोणती कारवाई कच ली तसचच दोर्ी ठचकच दाराला काळया यादीत ्ाकण्याँाँत 
कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(३) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१) सावलिननक ँाींधकाम ववभागाींतगलत असलचल्या 
अधीक्षक असभयींता, दक्षता व गणुननयींत्रण मींडळ, नवी मुीँं ई याींचच कडून 
चौकशी चाल ूआहच. 
(२) सीँं ींर्धत अर्धकारी/कमलचारी याींची चौकशी सरुु असनू चौकशी अहवाल 
प्राप्पत होताच सावलिननक ँाींधकाम ववभागामाफल त सँींर्धत दोर्ी अर्धकारी व 
ठचकच दार याींच्यावर कारवाई करण्यात यचत आहच. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

भगिती भुिन िो-ऑप. हौससांग सोसायटी सलसमटेड, मुांबई सांस्त्थेिर 
 प्राधधिृत अधधिाऱयाांची नेमणूि िरण्याबाबत 

  

(२९) * ४७९९३ श्री.सभुाष र्ाांबड : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) भगवती भवुन को-ऑप. हौसस ींग सोसाय्ी सलसम च्ड, ३१ ँी, पचडर रोड, 
मुीँं ई या सींा थचच्या सींचालक मींडळानच सींा थचचच काम करतचवचळी महाराषर 
सहकारी सींा था अर्धननयमाखालील ननयम व उपववधी मधील तरतदूीींचच 
उल्लघींन कच ल्याँाँत तसचच, सन २०१५ तच सन २०१८ च्या कालावधीत 
सींा थचमध्यच आर्थलक गरैव्यवहार कच ल्याँाँत तपासणी अर्धकारी तथा सहकारी 
अर्धकारी व सहाय्यक सहकारी अर्धकारी अर्धन उपननँींधक, सहकारी सींा था 
डी ववभाग, मुीँं ई याींनी उपननँींधक, सहकारी सींा था, डी ववभाग, मुीँं ई याींना 
माहच माचल, २०१९ मध्यच वा त्यादरम्यान तपासणी अहवाल सादर कच ला आहच, 
हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, सींा थचचा तपासणी अहवालात सींा थचनच सन २०१६-१७ व २०१७-
१८ या कालावधीचा लचखापररक्षण दोर् दरुुा ती अहवाल सादर कच लचला नसनू 
सींा थचकडच नमनुा ओ रजिा ्र नसल्यामळुच सींा थचनच कायदा कलम ८२ चच 
उल्लींघन कच लच असनू सदर सींा थचच्या तपासणी अहवाल करतचवचळी सींा थचनच 
सदननका हा ताींतरण वप्रसमयम व्यनतररक्त डोनचशन ा वीकारल्याची माहहती 
उपलब्ध करुन हदली नसनू राज्य घ्ना (९७ वी घ्ना दरुुा ती) अर्धननयम 
२०११ च्या अनरु्ींगानच सहकारी सींा था अर्धननयम, १९६० मध्यच शासनानच 
सहकार कायद्यात कच लचल्या सधुारणाच्या अनरु्ींगानच नवीन उपववधी 
ा वीकारलचली नाही, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, सदर सींा थचची ननयसमत सभा होत नसनू सींा थचच्या सन २०१७ 
पासनूच्या वावर्लक सवलसाधारण सभचस वारींवार गरैहिर असणाऱया सभासदाींवर 
सींा था कारवाई करत नसल्यानच सींा थचचच चचअरमन, सचक्रच ्री व व्यवा थापक 
ससमती सदा य याींनी महाराषर सींा था अर्धननयम १९६० चच कलम २६ (२) चच 
उल्लींघन कच लच असल्यानच सींा थचच्या पदार्धकाऱयाींवर कारवाई करण्याची मागणी 
सदर सींा थचच्या सदा याींनी कच ली आहच, हच ही खरच आहच काय, 
(४) असल्यास, सींा थचववरुध्द सरुु असलचल्या कायदचशीर दाव्याँाँत होणाऱया 
खचालसाठी सलगल फी सदननकाच्या क्षचत्रफळानसुार आकारण्याचा ठराव पारीत 
झालचला असतानाही सवल सभासदाींकडून सम प्रमाणात फी आकारण्यात आली 
असनू ज्या सभासदाववरुध्द कायदचशीर कारवाई करण्यात आलचली आहच 
त्याच्याकडून दुँ ार सलगल फी आकारण्यात आली आहच, तसचच सींा थचच्या 
पदार्धकाऱयाींनी ा वत:च्या आर्थलक हहतासाठी तीन वर्ालपवूती  मतृ झालचल्या 
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श्रीमती मींिूदचवी शींकरलाल अग्रवाल याींच्या नावच सन २०१७ मध्यच 
सोसाय्ीमधील दसुऱया मिल्यावरील फ्लॅ् क्रमाींक २ हा ताींतरीत कच ला असनू 
याँाँतची माहहती सोसाय्ीच्या सभासदाींना न दचता लपवनू ठचवल्याची ँाँ 
ननदशलनास आली आहच, हच ही खरच आहच काय, 
(५) असल्यास, सदर सींा थचचच पदार्धकारी सोसाय्ीमधील वाा तव्यास 
असणाऱया इतर सदा याींना िाणुनँिुून नाहक त्रास दचत असनू याँाँत सदर 
सींा थचववरुध्द हदनाींक २५ माचल, २०१९ रोिी गाींवदचवी पोलीस ठाणच, मुीँं ई यचथच 
तक्रार करण्यात यचवनूही सींा थचचच पदार्धकाऱयाींवर कोणतीही कारवाई करण्यात 
आली नसल्यामळुच उक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन सदर सींा थचच्या 
पदार्धकाऱयाींवर फौिदारी गनु्हच दाखल करुन सदर सींा थचवर प्रार्धकृत 
अर्धकाऱयाची ननयकु्ती करण्याँाँत कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत 
आहच, नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) अींशत: खरच आहच. 
(२) अींशत: खरच आहच.  
 तथावप, सींा थचनच सदननका हा ताींतरण वप्रसमयम व्यनतररक्त डोनचशन 
जा वकारल्याँाँत आर्थलक पत्रकामध्यच नोंदी आढळून यचत नाही.  
(३) हच खरच नाही.  
(४) अींशत: खरच आहच. 

श्रीमती मींिू दचवी अगरवाल याींचच नावच हा ताींतरण झालचली सदननका 
ही दसुऱया मिल्यावरील सदननका क्र.२ नसनू ती सदननका क्र. ६ आहच. 
सदरचच हा ताींतरण हदनाींक १२/०३/२०१७ रोिीच्या व्यवा थापक ससमतीच्या 
सभचमध्यच मींिूर करण्यात आलच असनू त्याँाँतची माहहती सींा थचच्या 
सभासदाींपासनू लपवनू ठचवल्याची ँाँ ननदशलनास आलचली नाही.  
(५) सदर सींा थचच्या पदार्धकाऱ याींच्या ववरोधात महाराषर सहकारी सींा था 
अर्धननयम १९६० चच कलम ७५(५) अन्वयच कारवाई करण्यात आलचली आहच.  
 तसचच सदर अर्धननयमाच्या कलम ७७(अ) अन्वयच सींा थचची 
व्यवा थापक ससमती ननषप्रभावीत करुन सींा थचवर प्रार्धकृत अर्धकाऱयाींची 
ननयकु्ती करण्यात आलचली आहच.  
 

----------------- 
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राज्यात एमएससी नससांग अभ्यासक्रमात प्रिेश घेतलेल्या  
मागासिगीय विद्यार्थयाांना सशष्ट्यितृ्ती समळणेबाबत 

  

(३०) * ४७०२९ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफम  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजरूिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, डॉ.िजाहत समर्ाम, श्री.हररसस ांग राठोड : सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाच्या समािकल्याण ववभागाच्या ननषकाळिीपणामळुच एमएससी 
नससगं या पदव्यतु्तर अभ्यासक्रमात प्रवचश घचतलचल्या मागासवगती य 
ववद्यार्थयांना सशषयवतृ्तीपासनू वींर्चत रहावच लागत असल्याचच हदनाींक ९ माचल, 
२०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशलनास आलच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, सशषयवतृ्तीकरीता नोंदणी करावयाच्या महाडीँी्ी 
सींकच ता थळावर नससगंच्या पदव्यतु्तर पदवी अभ्यासक्रमाची नोंदच नसल्यामळुच 
ववद्यार्थयांचा सशषयवतृ्तीचा अिल ा वीकारला िात नाही, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन सींकच ता थळावर 
नससगं पदव्यतु्तर अभ्यासक्रमाचा समावचश करण्याँाँत कोणती कायलवाही 
कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) हच खरच नाही. 
(२) हच खरच नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  ----------------- 

 

परभणी जजल््यातील शतेिऱ याांना िीज जोडणी समळणेबाबत 
  

(३१) * ४७२८१ श्री.वि्लि बाजोररया, श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय 
ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी जिल्ह्यातील अनचक शचतकरी तीन वर्ालपासनू वीि िोडणीच्या 
प्रनतक्षचत असल्याचच माहच एवप्रल, २०१९ मध्यच वा त्यादरम्यान ननदशलनास आलच, 
हच खरच आहच काय, 
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(२) असल्यास, जिल्ह्यातील तीन हिार शचतकऱ याींनी कृर्ीपींपासाठी को च्शनची 
रक्कम भरुनही वीि िोडणीचच साहहत्य महाववतरण कीं पनीकडून दचण्यात 
आलचलच नाही, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, महाववतरण कीं पनीकडच को च्शनची रक्कम भरुनही वीि 
िोडणी न दचण्यामागची कारणच काय आहचत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन सीँं ींर्धताींवर कोणती 
कारवाई कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) परभणी जिल्ह्यामध्यच माहच एवप्रल, २०१९ अखचर 
४५७७ कृर्ीपींप अिलदार महाववतरण कीं पनीकडच पसैच भरुन वीि िोडणीकरीता 
प्रलींबँत आहचत. 
(२) हच खरच नाही. परभणी जिल्ह्यामध्यच मागील ३ वर्ालत एकूण ४१२३ 
इतक्या कृर्ीपींपाचच ऊिती करण करण्यात आलच आहच. 
(३) राज्य शासनाच्या उच्चदाँ ववतरण प्रणाली योिनेंतगलत परभणी 
जिल्ह्यातील पसैच भरुन प्रलींबँत असलचल्या ४२९२ कृर्ीपींप अिलदाराींचा समावचश 
असनू त्यापकैी एवप्रल, २०१९ अखचर एकूण ३०६ कृर्ीपींपाचच ऊिती करण 
करण्यात आलच आहच व उवलररत कृर्ीपींप ऊिती करणाची कामच प्रगतीपथावर 
आहचत. 
 हदनाींक ३१ माचल, २०१८ नींतर को च्शनचा भरणा कच लचल्या ३८३ 
अिलदाराींना मखु्यमींत्री सौर कृर्ीपींप योिनेंतगलत सोलार पींप दचण्यासाठी 
सीँं ींर्धत कीं त्रा्दाराींना कायालदचश दचण्यात आलचलच आहचत. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील जजल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी  
ससमत्याांना अध्यक्ष नसल्याबाबत 

  

(३२) * ४७२२४ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महसलू ववभागाींतगलत यचणाऱ या ३६ पकैी २२ जिल्हा िात प्रमाणपत्र 
पडताळणी ससमत्याींना पणूलवचळ अध्यक्ष नसल्याचच माहच एवप्रल, २०१९ मध्यच वा 
त्यादरम्यान ननदशलनास आलच आहच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, अनसुरू्चत िमाती वगळता अन्य सवल िातीींच्या ०१ लाख ७८ 
हिार ७२० पचक्षाही अर्धक िात प्रमाणपत्राींची पडताळणी प्रलींबँत आहच, हच ही 
खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, िात प्रमाणपत्राींची पडताळणी प्रलींबँत असल्यामळुच याचा 
फ्का आरक्षक्षत ववद्याथती , नोकरभरतीसाठी पात्र उमचदवाराींना ँसत आहच, हच 
ही खरच आहच काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी कच ली आहच काय, चौकशीत 
काय आढळून आलच व तद्नसुार महसलू ववभागाींतगलत यचणाऱ या ३६ पकैी २२ 
जिल्हा िात प्रमाणपत्र पडताळणी ससमत्याींना पणूलवचळ अध्यक्ष नचमण्याँाँत 
कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
 
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) अींशत: खरच आहच. 
 सद्य:जा थतीत राज्यातील ३६ जिल्हा िात प्रमाणपत्र पडताळणी 
ससमत्याींपकैी १४ ससमत्याींच्या अध्यक्ष पदावर ननयसमत अर्धकारी कायलरत 
आहचत. ररक्त असलचल्या पदाींचा अनतररक्त कायलभार अन्य अर्धकाऱयाींकडच 
सोपववण्यात आला असनू ससमत्याींचच ननयसमत कामकाि सरुळीत सरुू आहच. 
(२) व (३) नाही. 
 सद्य:जा थतीत माहच मच, २०१९ अखचर सवल ३६ ससमत्याींकडच एकूण 
३५०१९ प्रकरणच कायलवाहीकरीता प्रलींबँत असनू त्यापकैी २५३२६ प्रकरणच तीन 
महहन्याच्या आतील आहचत. तर तीन महहन्यापचक्षा िाा त कालावधीची कच वळ 
९६९३ प्रकरणच प्रलींबँत आहचत. 
 तसचच हदनाींक १२ िून, २०१९ पासनू ववद्यार्थयांची प्राप्पत होणारी 
प्रकरणच तातडीनच ननकाली काढण्यासाठी ववशचर् मोहहम हाती घचण्यात आली 
आहच. 
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(४) अध्यक्षाींच्या ३६ पदाींपकैी ३० पदच महसलू व वन ववभागामाफल त भरण्यात 
यचतात. सदर पदाींपकैी ररक्त पदच भरण्याच्या अनरु्ींगानच त्याींचचद्वारच कायलवाही 
करण्यात यचत आहच. 
 तर समािकल्याण ववभागातील प्रा ततु पदावर पदोन्नतीकरीता पात्र 
एका अर्धकाऱ याींस पदोन्नती दचण्याच्या अनरु्ींगानच कायलवाही सरुु आहच. उवलररत 
पदाींवर ननयकु्तीकरीता इच्नुक समकक्ष पदाींवरील अर्धकाऱ याींकडून सामान्य 
प्रशासन ववभागामाफल त इच्नुकता मागववण्यात आली आहच. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

बीड येथे मातांग समाजातील तरुणाने जलसमाधी घेतल्याबाबत 
  

(३३) * ४७१९१ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, श्री.अशोि ऊफम  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.हररसस ांग राठोड : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ँीड यचथच मातींग तरुणाच्या िलसमाधी प्रकरणानींतर मातींग समािानच 
राज्यभर शासनाववरोधात ननदशलनच सरुु कच ली असल्याचच माहच माचल, २०१९ 
मध्यच वा त्यादरम्यान ननदशलनास आलच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, ा वतींत्र आरक्षणासाठी ँसलदान हदलचल्या मतृ श्री.सींिय 
ताकतोडच याींच्या कु्ूींँाला आर्थलक मदतीची व एका सदा यास नोकरीत 
सामावनू घचण्याची मागणी मातींग समािानच शासनाकडच कच ली आहच, हच ही खरच 
आहच काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन कोणती कायलवाही 
कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) होय. 
(२) होय. 
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(३) सदर प्रकरणी मयत तरुणाच्या कु्ूींँास तातडीची मदत म्हणून रुपयच 
३.०० लाख अथलसहाय्य दचण्यात आलच आहच. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

शतेिऱ याांना विद्युत मांडळािडून विद्युत जोडणी ि  
सोलारपांप देण्यात येत असल्याबाबत 

  

(३४) * ४७८१९ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गत सहा महहन्यापासनू शचतकऱयाींना सोलार पींप व 
आवश्यकतचप्रमाणच ववद्यतु िोडणी ँींधनकारक असतानाही ववद्यतु मींडळ 
शचतकऱयाींना लाभ दचत नसल्याचच ननदशलनास आलच आहच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, शचतकऱयाींनी आींदोलनाचा पववत्रा घचतल्यावर त्याींना गत सहा 
महहन्यापासनू सोलार पींपाकरीता ऑनलाईन अिल करा असच साींगण्यात आलच 
असनू एकाही शचतकऱयाला सोलार पींपाची िोडणी दचण्यात आलचली नाही, हच ही 
खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, सोलार पींपाकरीता ऑनलाईन अिल कच ल्यानींतर काही हदवसाींनी 
“तमुच्या अिालमध्यच त्रु् ी आहच” असा फोनवर सींदचश यचतो यामळुच अिल 
नाकारण्यात यचत आहचत, हच ही खरच आहच काय, 
(४) असल्यास, ज्या शचतकऱयाींना सोलार पींप मींिूर झालच आहचत, त्याींना 
“तमुच्याकडच पाण्याचच ा तोत्र उपलब्ध नसल्यामळुच मींिरू झालचला सोलार पींप 
नाकारण्यात आला आहच” असच साींगण्यात यचतच, हच ही खरच आहच काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन ववद्यतु मींडळानच 
ववद्यतु िोडणी तसचच सोलार पींप दचण्याँाँत कोणती कायलवाही कच ली वा 
करण्यात यचत आहच, 
(६) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
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श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हच खरच नाही. महाववतरणद्वारच शचतकऱयाींना 
हदवसा ससींचन करणच शक्य व्हावच, या प्रमखु उद्दीष्ाकरीता राज्यात 
पारचर्णववरहीत सौर कृर्ीपींप उपलब्ध करण्यासाठी “मखु्यमींत्री सौर कृर्ी पींप 
योिना” राँववण्यात यचत आहच. तसचच हदनाींक ३१/०३/२०१८ पवूती च्या वीि 
िोडणीकरीता पसैच भरुन प्रलींबँत असणाऱया अिलदाराींकरीता उच्चदाँ ववतरण 
प्रणाली योिना राँववण्यात यचत आहच.  
(२) हच खरच नाही. 
(३) मखु्यमींत्री सौर कृर्ी पींप योिनेंतगलत हदनाींक ०२/०६/२०१९ अखचर 
१,५५,४९७ अिल प्राप्पत झालच असनू त्यापकैी ५४,८४२ अिल नामींिूर करण्यात 
आलच आहचत. सदर अिल ठरववलचल्या पात्रता ननवड व ननकर्ामध्यच न 
ँसल्यामळुच तसचच आवश्यक कागदपत्रच अिालसोँत अपलोड न कच ल्यामळुच 
अपात्र करण्यात आलच आहचत. सदर योिनचच्या प्रत्यचक ्प्पप्पयात अिलदाराला 
अिालची सद्य:जा थती एस.एम.एस.द्वारच अवगत करण्यात यचतच. 
(४) हच खरच आहच. सौर कृर्ी पींप आा थावपत करण्यापवूती  अिलदार, परुवठादाराचा 
प्रनतननधी व महाववतरणचा प्रनतननधी याींच्याद्वारच सींयजुक्तक पहाणी करण्यात 
यचतच. सींयजुक्तक पहाणी दरम्यान सदर हठकाणी शाश्वत िला त्रोत उपलब्ध 
नसल्याचच आढळल्यास सदर शचतकऱयाींचा अिल अपात्र ठरववण्यात यचतो. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िृष्ट्णूर (जज.नाांदेड) औद्योधगि िसाहतीला पाणीपुरिठा  
िरणाऱया पाईपलाईनला गळती लागल्याबाबत 

  

(३५) * ४७२४९ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफम  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, 
श्री.हररसस ांग राठोड : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नाींदचड जिल्ह्यातील कृषणूर पींचताराींककत औद्योर्गक वसाहतीला 
पाणीपरुवठा करणाऱ या ववषणुपरूी प्रकल्पाच्या पाईपलाईनला अनचक हठकाणी 
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गळती होऊन दररोि हिारो सल्र पाणी वाया िात असल्याचच हदनाींक १२ 
िानचवारी, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशलनास आलच आहच, हच खरच आहच 
काय, 
(२) असल्यास, सदर पाईपलाईनच्या दचखभालीसाठी नचमलचला गतु्तचदार 
अर्धकाऱयाींच्या सींगनमतानच पाईपलाईनच्या दरुुा तीचच काम न करताच दचयकच  
मींिूर करीत आहच, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन पाईपलाईनची 
दरुुा ती करण्याँाँत तसचच दोर्ी गतु्तचदार व सीँं ींर्धत अर्धकारी याींच्यावर 
कारवाई करण्याँाँत कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१), (२) व (३) कृषणूर औद्योर्गक क्षचत्रास पाणीपरुवठा 
करणाऱया पाईपलाईनला १२ िानचवारी, २०१९ रोिी वा त्यादरम्यान गळती 
होऊन हिारो ली्र पाणी वाया गचलच असल्याची ँाँ ननदशलनास आली नाही 
व त्यानरु्ींगानच महामींडळाकडच कोणतीही तक्रार प्राप्पत झाली नाही. 
 कृषणूर औद्योर्गक क्षचत्रास पाणीपरुवठा करणाऱया िलवाहहनीची 
दचखभाल व दरुूा तीच्या कामासाठी कीं त्रा्दाराची नचमणूक करण्यात आलचली 
आहच व दरुुा तीची कामच त्याींच्याकडून तातडीनच करुन घचतली िातात.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्यात मुलीांसाठी मांजूर िेलेली िसनतगहृ िायामजन्ित िरण्याबाबत 

  

(३६) * ४७०४६ श्री.विलास पोतनीस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४३९८२ ला 
ददनाांि २२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सामाजिक न्याय ववभागानच मलुीींसाठी ५० वसनतगहृ नव्यानच सरुु 
करण्याचा ननणलय अडीच वर्ांपवूती  घचतला असनू या ववभागातील पदाींचा 
आकृनतँींध ननजश्चत करण्याचा प्रा ताव ववत्त ववभागाला हदनाींक १७ 
ऑक््ोँर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास सादर करण्यात आला आहच, हच खरच 
आहच काय, 
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(२) असल्यास, सामाजिक न्याय ववभागाच्या प्रा तावास ववत्त ववभागानच 
मान्यता हदली आहच, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, राज्यात मलुीींसाठी मींिूर कच लचली ५० वसनतगहृ कायालजन्वत 
करण्याँाँतची सद्य:जा थती काय आहच, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी कच ली आहच काय, चौकशीत 
काय आढळून आलच, तद्नसुार कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
 
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) होय. 
(२) नव्यानच ा थापन कच लचल्या मलुीींच्या ५० वसनतगहृाींकरीता आवश्यक पदाींची 
ननसमलती करण्यास अप्पपर मखु्य सर्चव (सचवा) याींच्या अध्यक्षतचखालील 
उपससमतीनच मान्यता हदलचली असनू, उपससमतीनच हदलचल्या असभप्रायानसुार 
प्रा ताव मा.मखु्य सर्चव याींच्या अध्यक्षतचखालील उच्च अर्धकारी ससमतीसमोर 
सादर करण्यात आला आहच. सदर पदच ननमालण करण्यास ससमतीनच मान्यता 
हदल्यानींतर सक्षम प्रार्धकारी याींच्या मान्यतचनच पदननसमलतीचच आदचश ननगलसमत 
करण्यात यचतील. 
(३) सद्य:जा थतीत सदरील ५० वसनतगहृापकैी ४२ वसनतगहृच भाडचतत्वावरील 
इमारतीमध्यच सरुु करण्यात आली असनू उवलररत वसनतगहृच सरुु करण्याची 
कायलवाही जिल्हाा तरावर सरुू आहच. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

दहांगोली जजल््यातील शतेिऱयाांना िजममाफि समळण्याबाबत 
  

(३७) * ४७१०८ श्री.रामराि िडिुत,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुामणी : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) हहींगोली जिल्ह्यातील शचतकऱयाींनी किलमाफी समळण्याँाँत अिल करुनही 
मागील २ वर्ांपासनू त्याींना किलमाफीचा लाभ समळाला नाही, जिल्ह्यात 
किलमाफीसाठी १ लाख ९ हिार शचतकऱयाींनी ऑनलाईन पध्दतीनच किलमाफीचच 
अिल भरलच असनू किलमाफी झालचल्या २३ शचतकऱयाींचा सत्कार करण्यात आला 
व काही शचतकऱयाींना पालक मींत्रयाींच्या हा तच किलमाफीचच प्रमाणपत्रही दचण्यात 
आलच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, किलमाफी झालचल्या शचतकऱयाींनी कँकच त चौकशी कच ली असता 
त्याींच्या नावच किलमाफीची रक्कम कँकच त िमा झाली नसल्याचच आढळून आलच, 
हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, किलमाफीची रक्कम पात्र शचतकऱयाींच्या कँक खात्यावर िमा न 
करण्याची कारणच काय आहचत व कधीपयतं रक्कम िमा होणच अपचक्षक्षत आहच, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी कच ली आहच काय, चौकशीत 
काय आढळून आलच व या शचतकऱ याींना किलमाफीचा लाभ दचण्याँाँत कोणती 
उपाययोिना कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ?  
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय. 
 हदनाींक १८/१०/२०१७ रोिी हहींगोली जिल्ह्यातील २१ शचतकऱयाींचा 
सत्कार मा.पालकमींत्रयाींच्या हा तच किलमाफीचच प्रमाणपत्र दचऊन करण्यात आला. 
(२) व (३) किलमाफी योिनचमध्यच राज्यातील ५०.२७ लाख खातचदाराींना पात्र 
ठरववण्यात आलच. यापकैी किलमाफी व प्रोत्साहनपर रक्कम या ँाँीींसाठी पात्र 
ठरववण्यात आलचल्या एकूण खातचदाराींपकैी समुारच ९९% खातचदाराींना योिनेंतगलत 
लाभ दचण्यात आलचला असनू उवलरीत १% पात्र खातचदाराींना लाभ दचण्याची 
कायलवाही सरुु आहच. तसचच, पात्र खातचदाराींपकैी एकरकमी परतफच ड योिनेंतगलत 
पात्र असलचल्या खातचदाराींना त्याींच्या हहश्श्याची रक्कम भरल्यानींतर त्याींना 
किलमाफी योिनेंतगलत लाभ दचण्याची कायलवाही करण्यात यचत आहच. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात गोिारी समाजाला अनुसूधचत जमातीच ेलाभ देण्याबाबत 
  

(३८) * ४६७६४ श्री.अशोि ऊफम  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, 
डॉ.िजाहत समर्ाम, श्री.हररसस ांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम, श्री.आनांदराि 
पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४०५९ ला ददनाांि २२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गोंड-गोवारी अशी ा वतींत्र िमात अजा तवात नसनू ज् याींना गोंड 
गोवारी सीँं ोधलच िात आहच तच सवलिण गोवारी आहचत, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, गोवारी समािाला अनसुरू्चत िमातीचच लाभ लाग ूकरण्याच्या 
ननणलयावर ससमती नचमण्यास सवोच् च न्यायालयानच नकार हदला आहच, हच ही 
खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, गोवारी समािाला अनसुरू्चत िमातीचच लाभ दचण्याँाँत 
शासनानच कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१), (२), (३) व (४) भारतीय सींववधानाच्या अनचु्नचद ३४२ 
(१) अन्वयच मा.राषरपती महोदयाींनी हदनाींक ०६/०९/१९५० रोिी अनसुरू्चत 
िमातीची प्रथम यादी घोवर्त कच ली असनू भारतीय सींववधानाच्या अनचु्नचद 
३४२ (२) अन्वयच सींसदचनच त्यामध्यच वचळोवचळी सधुारणा कच लचल्या आहचत. सदर 
सधुारणाींच्या अनरु्ींगानच महाराषर राज्याच्या अनसुरू्चत िमातीच्या यादीत 
अनकु्रमाींक १८ यचथच Gond,...,Gond Gowari,... अशी नोंद आहच. महाराषर 
राज्याच्या अनसुरू्चत िमातीच्या यादीमध्यच नोंद असलचल्या अनसुरू्चत 
िमातीींना अनसुरू्चत िमातीचच लाभ अनाुंचय आहचत.  
 मा.उच्च न्यायालय खींडपीठ नागपरू याींनी रर् यार्चका क्र. 
४०३२/२००९ मध्यच हदनाींक १४/०८/२०१८ रोिी हदलचल्या ननणलयाववरुध्द 
मा.सवोच्च न्यायालयात ववशचर् अनाुंा यार्चका दाखल करण्यासाठी ववधी व 
न्याय ववभागाची हदनाींक १७/११/२०१८ रोिी मान्यता प्राप्पत झाली असनू 
सरकारी वकील नवी हदल्ली याींना ववशचर् अनाुंा यार्चका दाखल करण्याँाँत  
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कळववण्यात आलच आहच. दरम्यान अन्य व्यक्तीींमाफल त सदर न्याय 
ननणलयाववरुध्द मा.सवोच्च न्यायालयात ववशचर् अनाुंा यार्चका दाखल कच ली 
असनू मा.सवोच्च न्यायालयानच ती दाखल करुन घचतलचली आहच.  
 महाराषर राज्यातील अनसुरू्चत िमातीच्या यादीतील गोंडगोवारी या 
नोंदीऐविी गोवारी अशी दरुुा ती करुन गोवारी समािाचा अनसुरू्चत 
िमातीमध्यच समावचश करण्याच्या मागणीच्या अनरु्ींगानच गोवारी समािाचच 
अभ्यासपवूलक सींशोधन करण्याचच काम ्ा्ा सामाजिक ववांान सींा था, मुीँं ई 
या सींा थचकडच दचण्यात आलच आहच. 

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

रत्नाधगरी जजल््यात िृषी वििास योजनेंतगमत  
शतेी पांप जोडणी देण्याबाबत 

  

(३९) * ४७८२४ अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील   काय :- 
(१) रत्नार्गरी जिल्ह्यात कृर्ी ववकास योिनेंतगलत महाववतरण कीं पनीचा 
समुारच ७ हिार १०० िोडण्याींचा अनशुचर् असतानाही, तसचच यासाठी ा वतींत्र 
ननधी उपलब्ध असतानाही शचती पींप िोडणीत वपनाडीवर असल्याची ँाँ माहच 
एवप्रल, २०१९ च्या दसुऱया सप्पताहात ननदशलनास आली आहच, हच खरच आहच 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी कच ली आहच काय, चौकशीत 
काय आढळून आलच, रत्नार्गरी जिल्ह्यातील शचतकऱयाींना शचती पींप िोडणी 
दचण्याँाँत कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(३) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) व (२) रत्नार्गरी जिल्ह्यात ववववध योिनाींतगलत 
माहच माचल, २०१९ पयतं २०,०७६ कृर्ीपींपाना वीि िोडणी हदलचली आहच. माहच 
माचल, २०१९ अखचर पसैच भरुन प्रलींबँत असणाऱया ६४० कृर्ीपींपाना उच्चदाँ 
ववतरण प्रणाली व सौर कृर्ीपींप योिनेंतगलत सामावनू पढुील कायलवाही 
करण्यात यचत आहच. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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िीज ननयामि आयोगाने ध्िननधचत्रफिती  
नष्ट्ट िरण्याचा ननणमय घेतल्याबाबत 

  

(४०) * ४६७२८ श्री.अननिेत तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.हेमांत टिल े: सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) वीि ननयामक आयोगातील सनुावण्याींच्या ध्वननर्चत्रफीती न काढण्याचा 
व यापवूती च्या सवल ध्वननर्चत्रफीती नष् करण्याचा ननयमँाह्य ननणलय 
आयोगानच हदनाींक ४ सप्प े्ंँर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास घचतला, हच खरच आहच 
काय, 
(२) असल्यास, उच्च न्यायालयात सदर ननणलयाववरुध्दचच प्रकरण ननणलयाधीन 
असताना न्यायालयाच्या ननणलयापवूती  तसचच वीि कायदा कलम ८६ (३) व 
सावलिननक असभलचख कायदा कलम ८ व ९ नसुार चँकायदचशीरपणच 
ध्वननर्चत्रफीती नष् करण्यात आल्याची ँाँ ननदशलनास आली, हच ही खरच 
आहच काय, 
(३) असल्यास, चँकायदचशीर कृत्य करणाऱया, पारदशलकता नष् करणाऱया 
आयोगाच्या अध्यक्षाींसह सवल सदा याींना पदमकु्त करण्याची मागणी सामान्य 
िनतचकडून होत आहच, हच ही खरच आहच काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी कच ली आहच काय, चौकशीत 
काय आढळून आलच व याँाँत ननणलय घचऊन कोणती कायलवाही कच ली वा 
करण्यात यचत आहच, 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  

श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) यासींदभालत महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगानच 
हदनाींक ०४/०९/२०१८ रोिी खालीलप्रमाणच ननणलय घचतला आहच :-  

१. यापढुच आयोगासमोर होणाऱया कायलवाहीचच दृकश्राव्य (Video) ककीं वा 
श्राव्य (Audio) ा वरुपातील रचकॉडडगं कच लच िाणार नाही, 

२. आयोगासमोरील कायलवाहीचच दृकश्राव्य ा वरुपातील रचकॉडडगं कच लचली 
कॉम्पॅक्् डडा क (सीडी) सवलसाधारण िनतचचा भाग असलचल्या 
सदा याला परुववली अथवा उपलब्ध करुन हदली िाणार नाही, 
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३. आिवर कच लचलच सवल रचकॉडडगं िच कायाललयीन असभलचखाचा भाग 
नसल्यामळुच योलय वचळी नष् करण्यात यचईल,  

(२) हच खरच नाही. 
(३) अशा आशयाची ननवचदनच प्राप्पत झाली आहचत. 
(४) व (५) सदरचच प्रकरण न्यायप्रववष् आहच. 
 

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

मुांबई उपनगरातील ननयसमत ि िां त्राटी िीज  
िामगाराांच्या मागण्याांबाबत 

  

(४१) * ४७०७२ श्री.जनादमन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफम  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, 
आकिम .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.हररसस ांग राठोड, 
श्री.मोहनराि िदम, डॉ.सधुीर ताांबे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४६६५ ला 
ददनाांि २२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय 
ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुीँं ई उपनगरातील ननयसमत व कीं त्रा्ी वीि कामगाराींच्या मागणीपत्रावर 
माहच सप्प े्ंँर, २०१६ मध्यच वा त्यादरम्यान कच लचल्या वचतन कराराची 
अींमलँिावणी तसचच कीं त्रा्ी कामगाराींना कायम पदावर सामावनू घचणच, 
कामगाराींच्या पाल्याींना नोकरीमध्यच घचणच, मतृ कामगाराींच्या वारसाींना नोकरी 
दचणच, पदोन्नती धोरण ठचवणच आदी मागण्याींसाठी काम ँींद आींदोलन करण्याचा 
इशारा हदनाींक १९ फच ब्रवुारी, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास शासनास हदला, हच 
खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, वीि कामगाराींच्या मागण्याींकडच ररलायन्स व अदानी 
व्यवा थापनाकडून दलुलक्ष कच लच िात आहच, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन वीि कामगाराींच्या 
मागण्याींँाँत कोणती उपाययोिना कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
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श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हच खरच नाही. 
 महाननसमलती, महापारचर्ण आणण महाववतरण या कीं पन्याींमध्यच माहच 
सप्प े्ंँर, २०१६ मध्यच वा त्यादरम्यान ननयसमत व कीं त्रा्ी कामगाराींच्या 
मागणीपत्रावर कोणताही वचतन करार झालचला नाही. 
(२) हच खरच नाही. 
 वीि कामगाराींच्या पवूती च्या वचतन कराराच्या अींमलँिावणी अनरु्ींगानच 
उद् भवलचल्या समा याींँाँत अदानी इलचजक्रसस्ी मुीँं ई सल. च्या 
व्यवा थापनाची मुीँं ई इलचजक्रक वकल सल यनुनयन ँरोँर चचाल सरुु आहच. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही.      

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

शासन इलेजक्रि िाहनाांना प्राधान्य देत असल्याबाबत 
  

(४२) * ४७९१७ अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाकडून इलचजक्रक वाहनाींना प्राधान्य दचण्यात यचत आहच, हच खरच आहच 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यात आगामी काळात इलचजक्रक वाहनाींसाठी चाजिगं 
ा च्शन ँसववण्याची योिना आहच, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, याँाँत शासनानच कृती आराखडा तयार कच ला आहच काय, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) व (२) हच खरच आहच. उद्योग, ऊिाल व कामगार 
ववभागाद्वारच हदनाींक १४/०२/२०१८ च्या शासन ननणलयानसुार राज्याचच 
इलचजक्रक व्हचईकल प्रोत्साहन धोरण, २०१८ नसुार व कें द्र शासनाच्या चाजिगं 
ा च्शन ँाँतच्या मागलदशलक तत्वानसुार चाजिगं ा च्शन उभारण्यात यचत 
आहचत. 
(३) इलचजक्रक वाहनाींसाठी चाजिगंच्या सवुवधा परुववण्याकरीता राज्यातील 
महाववतरण कीं पनीला राज्य समन्वय असभकरण म्हणून ननयकु्त करण्यात 
आलच आहच. 
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 महाववतरणमाफल त ववववध हठकाणी िसच महाववतरण कायाललयच, 
उपकें द्रामधील अनतररक्त िागचमध्यच ५०० ववद्यतु वाहन चाजिगं कें द्र 
उभारण्याचच ननयोजित आहच. सदर प्रकल्प ्प्पप्पया-्प्पप्पयात राँववण्यात यचत 
असनू प्रथम ्प्पप्पयात ५० ववद्यतु वाहन चाजिगं कें द्र ववववध शहरामध्यच 
महाववतरणच्या उपकें द्रामध्यच उपलब्ध असलचल्या अनतररक्त िागचमध्यच 
उभारण्यात यचणार असनू याकरीता महाववतरणद्वारच ननववदा प्रसाररत करण्यात 
आली असनू पढुील कायलवाही करण्यात यचत आहच. तसचच पणुच यचथील ँानचर व 
नागपरू यचथील अमरावती रोड यचथच प्रत्यचकी एक िलद DC चाजिगं कें द्र 
प्रायोर्गक तत्वावर महाववतरणद्वारच उभारण्यात आलच आहच. 
 इलचजक्रक वाहनाींच्या चाजिगंकरीता मुीँं ई शहरात ँॅक चँ आगारात व 
वरळी आगारात ँहृन्मुीँं ई ववद्यतु परुवठा व पररवहन उपक्रमामाफल त प्रत्यचकी 
एक चाजिगं यनुन् ँसववण्यात आलचलच असनू धारावी ँस आगारामध्यच २० व 
ँॅक चँ आगारामध्यच २७ चाजिगं यनुन् ँसववण्याचच प्रा ताववत आहच. तसचच 
्ा्ा पॉवर कीं पनी माफल त राज्यात १०० चाजिगं कें द्र उभारण्याचच प्रा ताववत 
असनू आतापयतं मुीँं ईत २० चाजिगं कें द्र उभारण्यात आली आहचत.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

गडधचरोली िृषी उत्पन बाजार ससमतीच्या सभापती याांनी 
 गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(४३) * ४८५५५ प्रा.अननल सोले : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) गडर्चरोली कृर्ी उत्पन ँािार ससमतीचच तत्कालीन व सद्य:जा थतीतील 
सभापती याींनी हदनाींक ७ फच ब्रवुारी, २००९ तच १४ नोव्हेंँर, २०१४ या 
कालावधीत आपल्या सभापती पदाच्या कायल काळात ववववध कामामध्यच 
गरैव्यवहार कच ला आहच, सन २००९ तच २०१३ या काळात ववमान प्रवास 
अनाुंचय नसताना सधु्दा अनर्धकृतपणच प्रवास कच लचला असनू तत्कालीन 
प्रशासकानच त्याींचचकडून ववमान प्रवास व रचल्वच प्रवासाींची सींपणूल रक्कम वसलू 
न करता कच वळ त्यातील तफावत रक्कम भरण्यास साींर्गतलच, हच खरच आहच 
काय, 
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(२) असल्यास, ँचकायदचशीरपणच कमलचाऱ याींची भरती कच लचल्या प्रकरणात लाच 
घचताींना लाचलचुपत प्रनतँींधक ववभागानच सभापती याींना हदनाींक २३ एवप्रल, 
२०१४ रोिी वा त्यासमुारास पकडलच असनू शासनानच याँाँत कोणतीही 
कायलवाही कच लचली नाही, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, ँहुमत नसताना त्याींच्या सभापती पदावर अववश्वास ठराव 
पाररत झालचला असताना िनु्या ठरावाच्या आधारच ठराव पाररत करून अनचक 
कामामध्यच गरैव्यवहार कच लचला आहच, हच ही खरच आहच काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन कोणती कायलवाही 
कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ?  
 
श्री.सभुाष देशमखु : (१) अींशत: खरच आहच. 
 गडर्चरोली यचथील चामोशती  कृर्ी उत्पन्न ँािार ससमतीचच तत्कालीन 
व सद्य:जा थतीतील सभापती याींनी हदनाींक ७ फच ब्रवुारी, २००९ तच १४ नोव्हेंँर 
२०१४ या कालावधीत कच लचल्या गरैव्यवहाराँाँत लचखापररक्षण अहवालात 
ननदशलनास आलच नाही. तथावप, सभापती श्री.अतलु गण्यारपवार याींनी ँािार 
ससमतीकडून घचतलचली अर्ग्रम उचल हदघल काळाकरीता ा वत:कडच ँाळगणच 
यासारखा प्रकार ननदशलनास आला. 
 तसचच सन २००९ तच २०१३ या काळात सभापती याींनी ववमान प्रवास 
अनाुंचय नसताना त्याींनी ववमान प्रवास कच ला. त्यामळुच सदर ववमान प्रवास व 
रचल्वच प्रवासाची सींपणूल रक्कम वसलु न करता कच वळ त्यातील तफावत रक्कम 
भरण्यास कळववलच होतच. 
(२) हच खरच नाही. 
 हदनाींक २३/०४/२०१४ रोिी ँाींधकाम कीं त्रा्दार याींचच तक्रारीवरून 
लाचलचुपत प्रनतँींधक ववभागानच कायलवाही कच ली आहच. सदरचच प्रकरण 
न्यायप्रववष् आहच. 
(३) नाही. 
 श्री.अतलु गण्यारपवार याींचचववरुध्द सन २००९ तच २०१४ या 
कालावधीत हदनाींक २७/०७/२०१२ रोिी अववश्वास ठराव घचण्यात आला. परींत ु
सदर अववश्वास ठराव पाररत करण्यात आला नाही. तद्नींतर हदनाींक 
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२४/०२/२०१४ रोिी श्री.गण्यारपवार याींचचववरुध्द अववश्वास ठराव माींडण्यात 
आला. सदर अववश्वास ठरावावर मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ नागपरू याींनी 
अींतररम आदचशाद्वारच ा थर्गती हदली असल्यानच हदनाींक २४/०२/२०१४ रोिी 
माींडण्यात आलचला अववश्वास ठराव पाररत करण्यात आला नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

निी मुांबई येथे स्त् ितांत्र विद्युत पुरिठा सबस्त् टेशन उभारण् याबाबत 
  

(४४) * ४८६३८ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रविण दरेिर : 
ददनाांि २८ फेब्रिुारी, २०१९ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १० मधील प्रश्न क्रमाांि ४५६७४ ला 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) तळवली, गोठीवली, रँाळच , नोससलनाका व घणसोली नोड (नवी मुीँं ई) 
यचथील वाढती लोकसींख् या, ववकास कामच आणण िुन् या ववद्यतु वाहहनीमळुच 
यचथील ववद्यतु परुवठ्यावर ताण ननमालण होत असनू वारींवार वीि परुवठा 
खींडडत होत असल् यानच ा  थ ाननक लोकप्रनतननधी व रहहवाशाींनी यचथच ा  वतींत्र 
ववद्यतु परुवठा उभारण् याची मागणी माहच मच, २०१९ च् या प्रथम सप्प ताहात 
शासनाकडच कच ली आहच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल् यास, सदर भागाींमध्यच सरुळीत ववद्यतु परुवठा करण्यासाठी 
घणसोली भागात ा वतींत्र सँा च्शन उभारण्याँाँतच्या प्रा तावास हदनाींक १२ 
ऑक््ोँर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास मींिुरी हदली असनू हच उपकें द्र 
उभारण्यासाठी लागणाऱ या िागचँाँत ससडको कायाललयाकडच मागणी करण्यात 
आलचली आहच, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, ा  वतींत्र ववद्यतु सँा  ्चशन उभारण् याँाँत मा.ऊिालमींत्री याींनी 
महाववतरणला आदचश हदलच आहचत, हच ही खरच आहच काय, 
(४) असल् यास, ससडको कायाललयाकडून सदरहू उपकें द्र उभारणीसाठी िागा 
उपलब्ध करुन दचण्याची कायलवाही झाली आहच काय, नसल् यास, ववलीँं ाची 
कारणच काय आहचत ? 
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श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हच खरच आहच. 
(२) हच खरच आहच. 
(३) हच खरच आहच. 
(४) ससडको कायाललयाकडून सदरहू उपकें द्र उभारण्यासाठी िागा उपलब्ध करुन 
दचण्यात आली असनू, िागचच्या हा ताींतरणाची कायलवाही महाववतरण 
कीं पनीद्वारच करण्यात यचत आहच.  

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

िरळी येथील शासििय पररिहन सेिा िममचारी सहिारी 
 पतसांस्त्थेत गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(४५) * ४८७९४ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३६५७६ ला ददनाांि १५ डडसेंबर, २०१७ रोजी ददलले्या 
उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुीँं ई शहरातील वरळी यचथील शासकीय पररवहन सचवा कमलचारी सहकारी 
पतसींा थचत गचल्या सहा वर्ालपासनू सरुु असलचला गरैव्यवहार माहच माचल, २०१९ 
मध्यच वा त्यादरम्यान ननदशलनास आला, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणातील दोर्ी सींचालकाींववरूध्द कारवाई करून 
त्याींच्याकडून अपहाराची सींपणूल रक्कम वसलू करण्यात आली आहच काय, 
तसचच सींा थचच्या प्रार्धकृत अर्धकाऱयाींकडून रक्कम वसलूीची सरुु करण्यात 
आलचली कायलवाही पणूल झाली आहच काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन आतापयतं ककती 
सींचालकाींवर कोणत्या कलमान्वयच कारवाई कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) अींशत: खरच आहच. 
 पतसींा थचमधील गरैव्यवहार सन २०१४ मधील फच रलचखापररक्षणात 
ननदशलनास आला आहच. 
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(२) व (३) पतसींा थचचच सन २००७-०८ तच सन २०११-१२ या कालावधीतील 
फच रलचखापररक्षण अहवालानसुार पतसींा थचमध्यच अपहार झाल्याचच ननदशलनास 
आल्यानच पतसींा थचच्या १८ सींचालकाींवर हदनाींक १९/०३/२०१९ रोिी वरळी 
पोलीस ा च्शन यचथच गनु्हा दाखल करण्यात आलचला आहच. 
 फच रलचखापररक्षण अहवालाच्या अनरु्ींगानच सींा थचचच सींचालक, अर्धकारी 
व कमलचारी अशा एकूण १७ अपचाऱयाींवर रुपयच ७९.४८ लाख इतक्या 
रक्कमचच्या नकुसानीची िँाँदारी महाराषर सहकारी सींा था अर्धननयमाच्या 
कलम ८८ अन्वयच ननजश्चत करण्यात आलचली आहच. या पतसींा थचचच सींचालक हच 
शासकीय पररवहन सचवचत कायलरत आहचत. अशा कायलरत असलचल्या ४ 
सींचालकाींच्या पगारातनू दरमहा रुपयच ५०००/- व १ सींचालकाच्या पगारातनू 
दरमहा       रुपयच ३०००/- इतकी रक्कम वसलू करण्यात यचत आहच. तसचच 
उवलरीत रक्कमचच्या वसलूीची कायलवाही सरुु आहच. 
 महाराषर सहकारी सींा था अर्धननयम, १९६० चच कलम ७८(अ) नसुार 
पतसींा थचची कायलकाररणी हदनाींक २०/०५/२०१४ रोिीच्या आदचशान्वयच ँरखाा त 
करण्यात आलचली असनू सद्य:जा थतीत पतसींा थचवर प्रार्धकृत अर्धकारी 
कायलरत आहचत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

डहाणू (जज.पालघर) येथील शासििय आददिासी िसनतगहृातील  
िां त्राटी सफाई िममचारी ि सुरक्षा रक्षिाांच ेिेतन देण्याबाबत 

  

(४६) * ४८९२७ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डहाणू (जि.पालघर) यचथील एकाजत्मक आहदवासी ववकास प्रकल्पाींतगलत 
यचणाऱ या शासकीय आहदवासी वसनतगहृात व आश्रमशाळचत कायलरत असलचल्या 
कीं त्रा्ी सफाई कमलचारी व २२ सरुक्षा रक्षकाींना लोकसचवा ससुशक्षक्षत चँरोिगार 
सचवा सहकारी सींा था (एम) महाराषर, जि.औरींगाँाद या सींा था चालकाकडून 
गचल्या तीन महहन्यापासनू वचतन समळालच नसल्याँाँत ‘समथलन’ सींा थचनच  
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हदनाींक ८ फच ब्रवुारी, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास मा.मींत्री, आहदवासी ववकास, 
मा.मींत्री, कामगार, प्रधान सर्चव, कामगार व प्रधान सर्चव, आहदवासी 
ववकास याींच्याकडच लचखी ननवचदन हदलचलच आहच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनानच चौकशी करून अनचक 
महहन्याींपासनू कीं त्रा्दारानच कीं त्रा्ी सफाई कमलचाऱ याींच्या वचतनाची रक्कम न 
हदल्यानच सीँं ींर्धत कीं त्रा्दारावर कोणती कारवाई कच ली वा करण्यात यचत आहच,  
(३) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  

डॉ. अशोि उईिे : (१) हच खरच आहच. 
(२) एकाजत्मक आहदवासी ववकास प्रकल्प, डहाणू अींतगलत शासकीय आहदवासी 
वसनतगहृात व आश्रमशाळचत ँाहया त्रोताद्वारच कमलचारी उपलब्ध करुन 
दचण्याँाँत लोकसचवा ससुशक्षीत चँरोिगार सींा था, औरींगाँाद याींना आदचश 
दचण्यात आलचलच आहचत. प्रकल्प अर्धकाऱयाींच्या सचूनचनींतर माहच िानचवारी व 
फच ब्रवुारी, २०१९ चच वचतन अदा कच लच आहच. माहच माचल, २०१९ व एवप्रल, २०१९ 
या दोन माहहन्याचच वचतन अदा कच लचलच नसल्यामळुच सींा थचला प्रकल्प अर्धकारी, 
एकाजत्मक आहदवासी ववकास प्रकल्प, डहाणू याींनी कारणच दाखवा नो्ीस 
ँिावली असनू कीं त्रा्ी सफाई कमलचाऱयाींना वचतन वचळचवर दचण्याँाँत सरू्चत 
कच लच आहच. 
 लोकसचवा ससुशक्षीत चँरोिगार सींा था, औरींगाँाद याींच्याकडून माहच 
माचल, २०१९ व एवप्रल, २०१९ या दोन महहन्याची दचयकच  हदनाींक २०/०५/२०१९ 
रोिी प्रकल्प अर्धकारी, एकाजत्मक आहदवासी ववकास प्रकल्प, डहाणू याींना 
प्राप्पत झाली असनू ती सींा थचस अदा करण्याँाँतची कायलवाही प्रकल्प 
अर्धकारी, एकाजत्मक आहदवासी ववकास प्रकल्प, डहाणू याींच्याकडून सरुु आहच. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िृषी उत्पन्न बाजार ससमतीमधील िममचाऱयाांना  
सेिेत िायम िरण्याबाबत 

  

(४७) * ४७३७० श्री.हररसस ांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत समर्ाम, 
श्रीमती जस्त्मता िाघ : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) कृर्ी उत्पन्न ँािार ससमतीमध्यच कायलरत कमलचाऱयाींना सचवचत कायम 
करण्यासाठी ववदभालतील ँािार ससमतीतील शचकडो कमलचाऱ याींनी माहच माचल, 
२०१९ मध्यच वा त्यादरम्यान काम ँींद आींदोलन सरुु कच ल्याचच ननदशलनास 
आलच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, शचकडो कमलचारी सींपात सहभागी झाल्यामळुच व्यवहार प्रभाववत 
झालच असनू सवल सामान्य िनतचचच प्रचींड हाल होत आहचत, हच ही खरच आहच 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी कच ली आहच काय, चौकशीत 
काय आढळून आलच व तद्नसुार या कृर्ी उत्पन्न ँािार ससमतीमध्यच कायलरत 
हींगामी, रोिींदारी कमलचाऱयाींना शासन सचवचत सामावनू घचण्याँाँत शासनाचच 
धोरण काय आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
प्रा. राम सश ांदे : (१) हच खरच आहच, 
 कृर्ी उत्पन्न ँािार ससमतीमध्यच कायलरत कमलचाऱ याींना सचवचत कायम 
करण्यासाठी ववदभालतील अमरावती, नाींदगाव खींडचश्वर, चाींदरु ँािार, नतवसा, 
दयालपरू, धारणी, मोशती , अींिनगावसिुती , धामणगाव रचल्वच व वरुड या ँािार 
ससमतीतील कमलचारी याींनी काम ँींद आींदोलन करुन हदनाींक २८/०२/२०१९ 
रोिी करण्यात आलचल्या सींपात शचकडो कमलचारी सहभागी झालच होतच.  
(२) हच खरच नाही, 
 या सींपामळुच ँािार ससमतीचच काम ँींद होऊ नयच याकरीता ँािार 
ससमतीत पयालयी व्यवा था करुन ँािार ससमतीचच व्यवहार सरुु करण्यात आलच 
होतच. 
(३) राज्यातील कृर्ी उत्पन्न ँािार ससमतीच्या कमलचाऱ याींना शासनाच्या 
सचवचत सामावनू घचण्यासींदभालत हदनाींक १४/०६/२०१७ रोिीच्या शासन 
ननणलयानसुार अभ्यास ससमती गठीत करण्यात आली आहच. अभ्यास ससमतीनच 
हदलचल्या सशफारशीवर ननणलय घचण्याकरीता कृर्ी उत्पन्न ँािार ससमतीच्या 
कमलचाऱ याींना कायम सचवचत सामावनू घ्यावयाचच झाल्यास शासनाच्या  
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प्रशासकीय ववभागाची म्हणिचच ववत्त, ववधी व न्याय व सामान्य प्रशासन 
ववभागाचच असभप्राय/सल्ला प्राप्पत झाल्यानींतर आवश्यक कायलवाही करण्यात 
यचईल. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

साक्रि तालुक्यातील (जज.धळेु) उमेदिार नोिरीपासून  
िांधचत असल्याबाबत 

  

(४८) * ४८७२१ श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साक्री तालकु्यातील पचसा कायदयामध्यच सन १९८५ मध्यच शचडयलु एररया 
िाहीर करुन ८० गावाींचा समावचश करण्यात आला असनू ववभािीत झालचल्या 
६४ गावाींचा समावचश न कच ल्यानच गावातील तरुणाींना नोकरीसाठी अिल करता 
यचत नसल्यामळुच गावातील उमचदवार नोकरीपासनू वींर्चत राहत आहचत, हच खरच 
आहच काय, 
(२) असल्यास, ६४ गावाींना पचसामध्यच समावचश करण्याँाँत माहच माचल, २०१९ 
मध्यच वा त्यादरम्यान आहदवासी ववभागाकडच प्रा ताव सादर करण्यात आला, हच 
ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, ६४ गावाींतील तरुणाींना शासकीय योिनाींच्या लाभासाठी पचसा 
कायदयाचा लाभ समळावा यासाठी कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत 
आहच, 
(४) असल्यास, त्वरीत ६४ गावाींचा पचसा कायदयान्वयच समावचश करण्यात 
यचणार आहच काय, 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१) व (२) होय, हच अींशत: खरच आहच. 
 आयकु्त, आहदवासी सींशोधन व प्रसशक्षण सींा था, पणुच याींचचकडून 
हदनाींक ७ िानचवारी, २०१९ रोिीच्या पत्रासोँत अनसुरू्चत क्षचत्राच्या पनुरलचनचचा 
प्रा ताव शासनास प्राप्पत झालचला आहच. 
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(३), (४) व (५) कें द्र शासनानच हदनाींक २ डडसेँं र, १९८५ च्या अर्धसचूनचद्वारच 
महाराषर राज्याचच अनसुरू्चत क्षचत्र घोवर्त कच लच आहच. सदरील अनसुरू्चत 
क्षचत्रामध्यच समाववष् असलचल्या गावाींना पचसा कायदा लाग ूआहच. 
 आयकु्त, आहदवासी सींशोधन व प्रसशक्षण सींा था, पणुच याींचचकडून प्राप्पत 
झालचल्या अनसुरू्चत क्षचत्राच्या पनुरलचनचच्या प्रा तावाची शासना तरावर नाननी 
सरुु असनू शासन मान्यनचनींतर प्रा ततु अनसुरू्चत क्षचत्राच्या पनुरलचनचचा प्रा ताव 
कें द्र शासनाच्या मान्यतचसाठी सादर करण्यात यचणार आहच. 
 

----------------- 
  
सफाळे (जज.पालघर) येथे ग्राहिाांना जादा िीज देयिे आिारल्याबाबत 

  

(४९) * ४६८५२ अॅड.अननल परब, श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय ऊजाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सफाळच (जि.पालघर) यचथच गचल्या काही महहन्याींपासनू महाववतरण 
अर्धकारी ररडीींग न दाखवता मनमानी पध्दतीनच ववना नापील िाा तीची वीि 
दचयकच  ग्राहकाींना पाठववत असल्याची ँाँ हदनाींक २१ माचल २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशलनास आली, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, वीि दचयकावर मी्रचच फो्ो नसनू वीि दचयकच  वचळच्या वचळी 
समळत नसल्यानच ग्राहकाींना दचयकच  मदुतीच्या आत भरता यचत नाहीत, हच ही 
खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी कच ली आहच काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगानच िाा तीची वीि दचयकच  पाठववणाऱ या सीँं ींर्धत अर्धकाऱ याींवर कोणती 
कारवाई कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हच खरच नाही. 
(२) महाववतरण कीं पनीनच माहच फच ब्रवुारी, २०१९ पासनू वीि दचयकावर मी्रचच 
फो्ो नापणच ँींद कच लच आहच. परींत ुफो्ो ग्राहकास महाववतरण वचँसाई् वरील 
कीं झ्यमुर पो ल्लवर मी्र वाचनाच्या महहन्यात उपलब्ध असतो. तसचच प्रत्यचक 
वीि ग्राहकाींचच मी्र वाचन कच ल्यानींतर नोंदणी कच लचल्या मोँाईल क्रमाींकावर 
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चाल ू ररडीींगसोँत वीि वापर, वीि बँल आकारणी रक्कम व वीि बँलाचा 
शचव्चा भरणा हदनाींक इ. तपशील मोँाईल लघ ु सींदचशाच्या (SMS) 
सहाय्यानच कळववण्यात यचत असल्यानच त्या माहहतीच्या आधारच वीि बँल 
भरणा ग्राहकास करता यचऊ शकतो.  
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  
राज्यातील विनाअनुदाननत मातोश्री िधृ्दाश्रमाांना अनुदान देण्याबाबत 

  

(५०) * ४७३१६ आकिम .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफम  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाच्या सामाजिक न्याय ववभागाींतगलत सरुु असलचल्या राज्यातील     
२३ ववनाअनदुाननत मातोश्री वधृ्दाश्रमाींना अनदुान दचण्याचा ननणलय मींबत्रमींडळ 
ँठैकीत घचण्यात आल्याचच हदनाींक ६ माचल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशलनास आलच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, वधृ्दाश्रमातील वधृ्दाींसाठी पररपोर्ण अनदुान म्हणून १५०० 
तसचच वधृ्दाश्रमातील कमलचाऱ याींच्या मानधनाच्या खचालस मान्यता दचण्यात 
आली आहच, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, शासनानच घचतलचल्या ननणलयानसुार हच अनदुान या वधृ्दाश्रमाींना 
कधीपासनू दचण्यात यचणार आहच वा यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) शासनानच घचतलचल्या ननणलयानसुार मातोश्री वधृ्दाश्रमाींना अनदुान शासन 
ननणलय ननगलसमत झाल्याच्या हदनाींकापासनू दचण्यात यचणार असनू याप्रकरणी 
नवीन लचखाशीर्ल घचण्याची तयारी शासना तरावर सरुु आहच. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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शासनाच्या Gem पोटमलिर फननमचर िस्त्तुांसाठी विसशष्ट्ट ठेिेदाराांना 
रू्िते माप देण्यात आल्याबाबत  

  

(५१) * ४६५९२ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ सशांदे, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाच्या Gem पो ल्लवर हदनाींक १२ िानचवारी, २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास सामाजिक न्याय ववभागाकडून दहा फननलचर वा तुींसाठी 
मागववण्यात आलचल्या ननववदचमध्यच एका ववसशष् ठचकच दारास झकुतच माप 
हदल्यानच यासींदभालत लोकप्रनतननधीकडून माहच फच ब्रवुारी, २०१९ मध्यच वा 
त्यादरम्यान पत्रव्यवहार करण्यात आला होता, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, सदर ननववदा राज्यातील लघ ुउद्योगासाठी राखीव असताना 
त्यामध्यच ्ोल फ्री नीँं रची अ् ्ाकण्यात आली होती, ननववदचमध्यच भाग 
घचणाऱया उद्योिकाींकडच काही वा तुींसाठी BIFMA ची अ् ्ाकण्यात आली 
होती, काही वा तुींसाठी BIFMA ची अ् नव्हती तसचच उवलरीत वा तुींसाठी 
कोणत्याही प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात आलचली नव्हती, या सवल तडिोडी 
एका ववसशष् ठचकच दारासाठी करण्यात आल्या, हच ही खरच आहच काय,  
(३) असल्यास, या प्रकक्रयचत अननयसमतता झाली असल्यानच ती रद्द करुन 
नव्यानच ननववदा प्रकक्रया राँववण्यात यचणार आहच, हच खरच आहच काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी कच ली आहच काय, चौकशीत 
काय आढळून आलच व तद्नसुार कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत 
आहच,  
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) हच अींशत: खरच आहच.  
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
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राज्याबाहेर उच्च सशक्षण घेणाऱ या अनुसूधचत जाती ि जमातीच्या 
विद्यार्थयाांना देण्यात येणारी फ्रिसशप बांद िेल्याबाबत 

  

(५२) * ४८७४५ श्री.प्रिाश गजसभये : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ँाहचरील राज्यात उच्च सशक्षण घचणाऱ या अनसुरू्चत िाती व िमातीच्या 
ववद्यार्थयांना दचण्यात यचणारी फ्रीसशप शासनाकडून ँींद करण्यात आली, हच खरच 
आहच काय, 
(२) असल्यास, अनसुरू्चत िाती व िमातीतील महाराषराँाहचर दसुऱ या 
राज्यात सशक्षण घचणाऱ या ववद्यार्थयांना फ्रीसशपचा लाभ दचण्यात यचऊन 
आयआय्ी, आयआयएम, ववधी महाववद्यालय व कें द्र शासनाच्या इतर 
ववद्यापीठात उच्च सशक्षण घचणाऱ या ववद्यार्थयांना याचा फायदा समळत होता, 
हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, ँाहचरील राज्यात उच्च सशक्षण घचणाऱ या ववद्यार्थयांचच सशक्षण 
अडचणीत आलच आहच, शकै्षणणक शलु्काअभावी काही ववद्यार्थयांना सीँं ींर्धत 
महाववद्यालय, ववद्यापीठाींकडून शलु्काववर्यी ववचारणा होत आहच, सामाजिक 
न्याय ववभागाकडून फ्रीसशप मींिूर करण्याँाँतचा तयार करण्यात आलचला 
प्रा ताव गचल्या अनचक महहन्यापासनू ववत्त ववभागात ननणलयासाठी प्रलींबँत 
आहच, हच ही खरच आहच काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन यासींदभालत कोणती 
कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े : (१) व (२) अींशत: होय, राज्याँाहचरील 
महाववद्यालयात प्रवचसशत अनसुरू्चत िाती प्रवगालतील ववद्यार्थयांना भारत 
सरकार मॅरीकोत्तर सशषयवतृ्ती लाग ू आहच. तर राज्यात भारत सरकार 
मॅरीकोत्तर सशषयवतृ्ती तसचच राज्य शासनाची मॅहरकोत्तर सशक्षण शलु्क 
परीक्षा शलु्क प्रनतपतूती  योिना लाग ूआहच. 
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 “भारत सरकार मॅहरकोत्तर सशषयवतृ्ती योिना” आणण राज्य 
शासनाची मॅहरकोत्तर “सशक्षण शलु्क परीक्षा शलु्क प्रनतपतूती  योिना” या दोन 
वचगवचगळया योिना कायलरत आहचत. परींत,ु हदनाींक १ नोव्हेंँर, २००३ च्या 
शासन ननणलयामध्यच, “सशषयवतृ्ती तसचच सशक्षण शलु्क व परीक्षा शलु्क” असा 
एकत्र शब्दप्रयोग करण्यात आलचला असल्यानच, राज्याँाहचरील महाववद्यालयात 
प्रवचसशत अनसुरू्चत िातीच्या ववद्यार्थयांच्याँाँतीत सशक्षण शलु्क व परीक्षा 
शलु्क प्रनतपतूती चा लाभ हदला गचल्याचच हदसनू यचतच. 
 तथावप, शासनाच्या मॅहरकोत्तर “सशक्षण शलु्क परीक्षा शलु्क प्रनतपतूती  
योिनच” अींतगलत हदनाींक ३१/०३/२०१६ रोिीच्या शासन ननणलयानसुार 
राज्याँाहचरील सशक्षण सींा थचमध्यच सशकणाऱया ववद्यार्थयांना मॅहरकोत्तर सशक्षण 
शलु्क व परीक्षा शलु्क प्रनतपतूती  योिना दचय ठरत नाही. 
(३) नाही, राज्याँाहचरील ठराववक महाववद्यालयाींमध्यच प्रवचसशत अनसुरू्चत 
िाती प्रवगालतील ववद्यार्थयांना मॅहरकोत्तर सशक्षण शलु्क परीक्षा शलु्क 
प्रनतपतूती  योिना लाग ूकरण्याची ँाँ प्रा ताववत आहच. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पालघर जजल््यात स्त्थाननि नागररिाांना िीज दरात सिलत देण्याबाबत 
  

(५३) * ४६८४६ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.राहुल 
नािेिर : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल्ह्यात तारापरू अणूऊिाल प्रकल्प १ तच ४ तसचच डहाणू यचथील 
अदानी औजषणक वीि प्रकल्प असनू दचखील ा थाननक नागररकाींना महागडी 
वीि खरचदी करावी लागत आहच, हच खरच आहच काय. 
(२) असल्यास, पालघर जिल्ह्यातील वीि ग्राहक सींघ्नचतफे वीि बँलाींच्या 
समा यचँाँत हदनाींक १२ फच ब्रवुारी २०१९ रोिी वा त्यासमुारास जिल्हार्धकारी 
पालघर कायाललयावर मोचाल काढण्यात आला होता, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी कच ली आहच काय, चौकशीत 
काय आढळून आलच, तद्नसुार वीि दर कमी करण्याँाँत कोणती कायलवाही 
कच ली वा करण्यात यचत आहच. 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
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श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हच खरच नाही. महाराषर ववद्यतु ननयामक 
आयोगानच ननजश्चत कच लचल्या वीि दरानसुार महाराषरातील सवल ग्राहकाींना वीि 
ववतरण कीं पन्याींद्वारच वीि बँल आकारणी करण्यात यचतच.  
(२) हच खरच आहच.  
(३) महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगानच ननजश्चत कच लचल्या वीि दरानसुार 
महाराषरातील सवल ग्राहकाींना वीि बँल आकारणी करण्यात यचत असल्याँाँत 
सदर वीि ग्राहक सींघ्नचला महाववतरणमाफल त कळववण्यात आलच आहच. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

 

अमरािती विभागातील आददिासी आश्रमशाळाांची  
िेतन देयिे अदा िरण्याबाबत 

  

(५४) * ४७६८५ श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती ववभागातील आहदवासी आश्रमशाळाींची वचतन दचयकच  अदा 
करताींना दचयकाींवर प्रकल्प अर्धकारी याींची प्रनता वाक्षरी ँींधनकारक असल्यानच 
ववभागातील वचतन दचयकच  अनत ववलीँं ानच अदा होत आहच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील आहदवासी आश्रमशाळाींचच वचतन दचयकच  मींिूर व अदा 
करताींना प्रकल्प अर्धकारी याींची प्रनता वाक्षरी दचयकावर घचण्याच्या शासनाच्या 
सचूना असल्यानच होत असलचल्या ववलीँं ाची िँाँदारी ननजश्चत करण्यात 
आली आहच, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी कच ली आहच काय, चौकशीत 
काय आढळून आलच व तद्नसुार सीँं ींर्धताींवर कारवाई करण्यात यचऊन अनत 
ववलीँं ानच वचतन दचयकच  अदा कच ल्यानच झालचल्या नकुसानाची भरपाई दचण्याँाँत 
कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
 
डॉ. अशोि उईिे : (१) प्रकल्प अर्धकारी याींची ा वाक्षरी ँींधनकारक आहच. 
तथावप, त्यामळुच दचयकच  अदायगीस ववलीँं  होतो हच खरच नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
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साांगोला नगरपररषद (जज.सोलापूर) येथील  
सोलार प्रिल्प बांद असल्याबाबत 

  

(५५) * ४६८३३ श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ूखसलफे, श्री.शरद रणवपस े: 
सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू जिल्ह्यातील साींगोला नगरपररर्दचच् या मागणीप्रमाणच महाराषर 
शासनाच्या मचढा सींा थचकडून मागील दीड वर्ालपवूती  सोलार पॅनल ँसववण्यात 
आलच होतच, हच पॅनल ँसववल्यानच वविचची ँचत होऊन कामात एकसतु्रीपणा 
आला होता तसचच वीि बँलाचा होणारा खचलही ँचत झाला होता परींत ुसोलार 
प्रकल्प काही काळातच ँींद झाला असल्याचच हदनाींक १८ एवप्रल, २०१९ रोिी 
वा त्यासमुारास ननदशलनास आलच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, सीँं ींर्धत नगरपासलकच स पनु्हा पसैच खचल करुन वीि ववकत 
घ्यावी लागत असनू शासनानच चौकशी करुन सदरहु ँींद सोलार पॅनलची 
दचखभाल दरुुा ती करण्याँाँत कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(३) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) व (२) शासनाच्या महाऊिाल या सींा थचकडून 
साींगोलच नगर पररर्द, साींगोलच, जि. सोलापरू यचथील कायाललयावर हदनाींक 
२८/०२/२०१७ रोिी ७ ककलोवॅ्  क्षमतचचा पारचर्ण ववरहीत सौर ववद्यतु सींच 
आा थावपत करण्यात आला आहच. सदर सींच माहच एवप्रल, २०१९ पासनू ँींद 
असल्याचच ननदशलनास आलच होतच. 
 सदरच्या पारचर्ण ववरहीत सौर ववद्यतु सींचाची ५ वर्ांसाठी दचखभाल 
व दरुुा ती, सौर ववद्यतु सींच आा थावपत करणाऱ या कीं पनीकडच असनू, सदरच्या 
सींचातील ताींबत्रक दरुुा ती सदर कीं पनीमाफल त पणूल करण्यात यचऊन सींच हदनाींक 
३/०६/२०१९ पासनू कायालजन्वत करण्यात आला आहच. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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ढेिू (ता.खालापूर, जज.रायगड) औद्योधगि पट्टयामधील  
िारखान्याांनी महसूल थकित ठेिल्याबाबत 

  

(५६) * ४८९९६ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय वित्त मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ढचकू (ता.खालापरू, जि.रायगड) औद्योर्गक पट्टय्ामध्यच असलचल्या        
१९ कारखान्याींनी शासनाचा लाखो रुपयाींचा महसलू थककत ठचवला असनू 
शासकीय ननयम धाब्यावर ँसवनू मनमानीपणच कारभार चालववला असल्याची 
ँाँ माहच माचल, २०१९ मध्यच वा त्यादरम्यान ननदशलनास आली, हच खरच आहच 
काय, 
(२) असल्यास, या कारखान्याींच्या ववरोधात नो्ीसा ँिावनूही पढुील 
कोणतीही कारवाई आिसमतीस करण्यात आलचली नाही, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन कोणती कारवाई 
कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
 
श्री.सधुीर मनुांगटीिार : (१) हच खरच नाही. ढचकू औद्योर्गक पट्टय्ामधील     
१६ व्यापाऱयाींकडच ववक्रीकराची थकँाकी प्रलींबँत असनू त्याच्या वसलूीची 
कायलवाही सरुु आहच.  
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

साखर िारखान्याांनी ननधामररत िेलेल्या दरापेक्षा िमी दरात  
जादा साखरेची विक्रि िेल्याबाबत 

  

(५७) * ४७३६२ श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाच्या ननयमाींकडच दलुलक्ष करुन राज्यातील ८ साखर 
कारखान्याींनी ननधालररत कच लचल्या दरापचक्षा कमी दरात िादा साखरचची ववक्री 
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कच ल्याचच माहच एवप्रल, २०१९ च्या दसुऱ या आठवड्यात ननदशलनास आलच आहच, हच 
खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनानच रुपयच ३१०० प्रती जक्वी्ं ल भाव ननधालररत कच लचला 
असताना त्यापचक्षा कमी दरात साखर ववक्री करुन बँल मात्र रुपयच ३१०० 
प्रमाणच काढण्यात आल्याचचही ननदशलनास आलच आहच, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी कच ली आहच काय, चौकशीत 
काय आढळून आलच व त्यानसुार ककती कारखानच दोर्ी आढळलच आहचत व 
त्याींच्यावर साखर आयकु्ताींनी कोणती कारवाई कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) साखर आयकु्तालयानच १६६ साखर कारखान्याींचा माहच माचल, २०१९ मधील 
साखर ववक्रीचा आढावा घचतला असता आढाव्यामध्यच कोणत्याही साखर 
कारखान्यानच रुपयच ३१००/- प्रती जक्वी्ं लपचक्षा कमी दरानच साखर ववकल्याचच 
आढळून आलचलच नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

विक्रमगड, जज.पालघर येथील आददिासी वििास प्रिल्पामधील 
ठक्िरबा्पा िस्त्ती सुधारणा योजनेत गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(५८) * ४७३४१ श्री.रवि ांद्र फाटि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६१०७ ला ददनाांि 
२९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आहदवासी ववकास प्रकल्पामधील ववक्रमगड (जि.पालघर) ठक्करँाप्पपा 
वा ती सधुारणा योिनचत झालचल्या गरैव्यवहाराँाँत सीँं ींर्धत यींत्रणाकडून 
लचखी खुलासा मागववण्यात आला होता, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, उक्त यींत्रणचकडून लचखी खुलासा शासनास प्राप्पत झाला आहच 
काय, सदर लचखी खुलासानसुार सीँं ींर्धत यींत्रणा दोर्ी आढळून आली आहच 
काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन दोर्ी यींत्रणचववरुध्द 
कोणती कारवाई कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
 
डॉ. अशोि उईिे : (१), (२) व (३) आहदवासी ववकास प्रकल्पामधील 
ठक्करँाप्पपा वा ती सधुारणा योिनचत झालचल्या गरैव्यवहाराँाँत सीँं ींर्धत 
यींत्रणाकडून लचखी खुलासच प्रकल्प अर्धकारी, िव्हार याींचच कायाललयामाफल त 
मागववण्यात आलचलच आहचत.  
 सीँं ींर्धत यींत्रणचकडून प्रकल्प अर्धकारी, िव्हार याींचच कायाललयास लचखी 
खुलासच प्राप्पत झालचलच आहचत. सदर खुलाशावर सदर कायाललयामाफल त कायलवाही 
सरुु आहच.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सातारा जजल्हयातील उद्योगधांदे अडचणी आल्याबाबत  
 

(५९) * ४७९२९ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि ऊफम  भाई जगताप, अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिम .अनांत गाडगीळ, श्री.जनादमन चाांदरूिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) शासनाच्या महाववतरणनच पॉवर फॅक््र राखण्यासाठी तयार कच लचली 
ननयमावली व त् यात झालचली वीि दरवाढ यामळुच सातारा जिल्ह्यातील 
उद्योगधींदच अडचणीत आलच असनू उद्योिकात अा वा थता पसरली असल्याचच 
हदनाींक ८ एवप्रल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशलनास आलच, हच खरच आहच 
काय, 
(२) असल्यास, यासींदभालत शासनानच ननणलय घचऊन सदरील ननयमावली व 
त्यातील वीि दरवाढ मागच घचण्याँाँत कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात 
यचत आहच, 
(३) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
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श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हच खरच नाही. 
(२) महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगानच हदनाींक १२/०९/२०१८ च्या 
मध्यावधी आढावा यार्चकच वरील आदचशात पॉवर फॅक््र ँाँत काही ँदल कच लच 
होतच. सदर पॉवर फॅक््रच्या गणनचमध्यच झालचल्या ँदलाींमळुच ग्राहकाींना त्याींच्या 
ववद्यतु प्रणालीत सधुारणा करण्यासाठी वचळ समळावा म्हणून ग्राहक 
सींघ्नाींनी महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगाकडच पनुववलचार यार्चका दाखल 
कच ल्या होत्या. आयोगानच या यार्चकाींवर हदनाींक २/०१/२०१९ रोिी पॉवर फॅक््र 
सीँं ींर्धत आदचश पाररत कच लच. त्यानसुार पॉवर फॅक््र अनाुंचय मयालदचत 
राखण्यासाठी योलय त्या उपाययोिना करण्यासाठी ग्राहकाींना हदनाींक 
३१/०३/२०१९ पयतंचा वचळ दचण्यात आला आहच. िच ग्राहक माहच एवप्रल, २०१९ 
मध्यच आयोगानच ननदेसशत कच लचल्या सतू्राप्रमाणच आपला सरासरी पॉवर फॅक््र 
अनाुंचय मयालदचत म्हणिचच ०.९० व त्यापचक्षा अर्धक (लीड व लॅग) राखतील 
त्याींना हदनाींक १/०९/२०१८ तच ३१/०३/२०१९ या कालावधीतील लीड पॉवर 
फॅक््रच्या दींडाच्या रक्कमचचा परतावा समान हप्पत्याींमध्यच करण्यात यचईल. 
 िर एखाद्या महहन्यात पॉवर फॅक््र हा ०.९० (लीड व लॅग) पचक्षा 
कमी राहहल्यास ग्राहकाींना त्या महहन्यातील परताव्याचा हप्पता दचय राहणार 
नाही. 
 सरासरी पॉवर फॅक््र ०.९५ पचक्षा अर्धक (लीड ककीं वा लॅग) व १ पयतं 
असल्यास पॉवर फॅक््र सवलत लाग ू राहील. सदर ँदलामळुच होणाऱया 
फरकाच्या रकमचचा परतावा तीन समान हप्पत्यामध्यच पात्र ग्राहकाींना हदलच 
िाईल. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नायगाि (जज.नाांदेड) तालुक्यातील लाभार्थयाांना शासििय  
योजनेचा लाभ समळत नसल्याबाबत 

  

(६०) * ४७२८९ श्री.वि्लि बाजोररया, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफम  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
अॅड.हुस्त्नबान ूखसलफे, श्री.हररसस ांग राठोड : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नायगाव (जि.नाींदचड) तालकु्यातील लाभार्थयांना सींिय गाींधी, श्रावण ँाळ 
योिनेंतगलत शासकीय योिनचचा परुचपरु लाभ समळत नसल्याचच तसचच ँरवडा 
पररसरातील ँहुताींशी ननराधार लोकाींच्या अींगठ्याचच ठसच उम्त नसल्याच्या 
कारणावरुन गचलच दोन तच अडीच वर्ालपासनू अनदुान समळालच नसल्याचचही माहच 
एवप्रल, २०१९ मध्यच वा त्यादरम्यान ननदशलनास आलच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, नायगाव तालकु्यातील कृषणूर यचथील रहहवाशी जििाई 
मोतीराम कागडच याींच्या अिालनसुार हदनाींक ३१ िुल,ै २०१४ रोिी वा 
त्यासमुारास घचण्यात आलचल्या ँठैकीत अिल मींिूर कच ला असनूही त्याींना माहच 
एवप्रल, २०१७ पासनू मानधन समळालचलच नाही, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, लाभार्थयांना शासकीय योिनचचा परुचपरु लाभ तसचच मानधन 
समळत नसल्यानच त्याींच्यावर उपासमारीची वचळ आली आहच, हच ही खरच आहच 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन लाभार्थयांना त्याींचच 
थककत अनदुान दचण्याँाँत कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  

डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) हच खरच नाही. 
(२) श्रीमती कागडच याींचच ँायोमॅरीक मशीनवर अींगठ्याचच ठसच उम्त 
नसल्यानच तसचच कँक खातच आधारकाडलशी सींललन नसल्यानच माहच माचल, २०१७ 
पासनू अनदुान वा्प करताना ताींबत्रक अडचण ननमालण झाली. तथावप, त्याींना 
हदनाींक १७/०४/२०१९ रोिी प्रलींबँत अनदुानाचच वा्प करण्यात आलच आहच. 
(३) हच खरच नाही. 
(४) राज्यात ववशचर् सहाय्य योिनचतील कुषठरोगी, वयोवधृ्द, हातानच व 
डोळयानच अपींग, मनतमींद, नाँालक तसचच ज्या लाभार्थयांचच आधारकाडल अपडच्  
असनूसधु्दा त्याींचच कँक खातच काढताना कच वायसी होत नसल्यानच इ.ताींबत्रक 
कारणानच लाभार्थयांना अनदुान वा्प करताना यचणाऱया अडचणी ववचारात 
घचऊन योिनचतील पात्र लाभार्थयांना वयैजक्तक कँक खात्यात अनदुानाचच वा्प 
करण्याँाँत हदनाींक २३/०१/२०१९ रोिीच्या पत्रान्वयच सवल जिल्हार्धकारी याींना 
सचूना हदल्या आहचत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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शतेी क्षेत्रातील िाढत्या अनुत्पादि िजाममुळे बँि ऑफ महाराष्ट्राने  
िृषी िजम वितरणािर मयामदा घातल्याबाबत 

  

(६१) * ४७२४१ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत 
तटिरे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.किरण पािसिर : 
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शचती क्षचत्रातील वाढत्या अनतु्पादक किालमळुच कँक ऑफ महाराषरानच पाच 
ववभागात कृर्ी किल ववतरणावर मयालदा घातल्या असनू १५ ्क्क्याींपचक्षा 
अर्धक एनपीए असलचल्या शाखचच्या शाखा व्यवा थापकाींचच कृर्ी किालँाँतचच 
अर्धकार माहच मच, २०१९ मध्यच वा त्यादरम्यान काढून घचतलच आहचत, हच खरच 
आहच काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील औरींगाँाद, सोलापरू, अकोला, लातरू आणण 
अमरावती ववभागात ही मयालदा लाग ूकरण्यात आली असनू ज्या कँक शाखचनच 
हदलचल्या कृर्ी किालपकैी अनतु्पादक किालचच प्रमाण १५ ्क्क्यापचक्षा अर्धक 
आहच अशा शाखाींना ही ँींधनच लाग ूराहणार आहचत, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, सदर ननणलयामळुच दषुकाळ व अन्य कारणामळुच अगोदरच 
अडचणीत आलचल्या शचतकऱयाींना खरीप हींगामात पीक किल समळण्याँाँत 
अनचक अडचणी ननमालण झाल्या आहचत, हच ही खरच आहच काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन फच रववचार 
करण्याँाँत कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
 
श्री.सभुाष देशमखु : (१) नाही. 
 किल प्रा तावास मान्यता दचणच व सदर किालचच ववतरण करणचचच 
अर्धकार दचणच ही कँकच ची धोरणात्मक ँाँ आहच. कँक ऑफ महाराषर नच 
ननयसमत शचतकऱयाींना किलवा्पासाठी कोणतीही ँींधनच घातली नाहीत. तसचच 
शाखा ा तरावरील ककसान क्रच डी् काडलवरील किलवा्पाचच १०% वाढीसह 
मींिुरीचच शाखार्धकाऱयाींचच अर्धकार काढून घचतलच नाहीत. मात्र कँकच कडच नव्यानच 
किलमागणीचच प्रा ताव व वाढीव किलमागणी मींिूर करण्याचच अर्धकार 
क्षचबत्रया तरावर हदलच आहचत. 



75 

(२) किलवा्पाचच धोरण ठरववण्याचच अर्धकार कँकाींना असनू त्याप्रमाणच कँक 
ऑफ महाराषरानच किलवा्पाचच धोरण तयार कच लच आहच. उपरोक्त अनकु्रमाींक १ 
मध्यच नमदु प्रमाणच ज्या शाखचचा एनपीए १५ ्क्कच पचक्षा िाा त आहच अशा 
शाखचकडील किल मागणी प्रा ताव मींिुरीचच अर्धकार क्षचबत्रया तरावर आहचत. 
(३) नाही. 
 शचतकऱयाींना तात्काळ किलपरुवठा करणचँाँत कँकच नच क्षचबत्रया तरावर 
किल प्रकक्रया कक्ष (Credit Processing Cell) मिँतु करणचसाठी पररपत्रक 
ननगलसमत कच लच असनू क्षचबत्रय अर्धकाऱयाींना आवश्यक तच किल ववतरण 
अर्धकारी/ क्षचबत्रय कृर्ी कायाललय इ. सवुवधा ननमालण करणचँाँत सरु्चत 
करण्यात आलच असनू किल मींिुरी प्रा तावावर १ तच २ हदवसात ननणलय 
घचण्याँाँत क्षचबत्रय अर्धकाऱयाींना कँकच नच सचूना ननगलसमत कच लचल्या आहचत. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

परभणी जजल््यातील साखर िारखान्याच्या सांचालि 
 मांडळािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(६२) * ४७८९२ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर शचतकरी शगुर सलसम च्ड उत्तम नगर सायखचडी, सोनपचठ 
(जि.परभणी) यचथील साखर कारखान्यानच साखर मोलॅसीस तयार करुन 
त्याींच्या ववक्रीतनु रुपयच ५ को्ी ६५ लाख कमावलच परींत ुशचतकऱयाींची रुपयच २ 
को्ी ५ लाख दचणच हदलच नाही, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, मराठवाड्यातील शचतकरी कमी पिलन्यामळुच र्च ींतचत असनू 
त्यामध्यचच साखर कारखानदार शचतकऱयाींना नाहक त्रास दचवनु आर्थलक 
वपळवणुक करीत असल्याकारणाा तव शचतकऱयाींच्या आत्महत्यचत वाढ होत 
आहच, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, याँाँत शचतकरी व कारखान्याच्या सींचालक मींडळाला 
पोसलसाींनी तपासणीकरीता ँोलावलच असता तचथील सींचालकाींनी आमचा प्रकार 
फौिदारी गनु्हयाचा होत नाही अशी अरचरावाची भार्ा करुन पोसलसाींना व 
शचतकऱयाींना कोणतचही सहकायल कच लच नाही, हच ही खरच आहच काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन सींचालक मींडळावर 
व कारखान्यावर कोणती कारवाई कच ली तसचच शचतकऱ याींना त्याींची रक्कम 
समळण्याँाँत कोणती उपाययोिना कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) अींशत: खरच आहच. 

महाराषर शचतकरी शगुर सलसम च्ड उत्तम नगर सायखचडी, सोनपचठ 
(जि.परभणी) या कारखान्यास सन २०१५-१६ या हींगामात मोलॅसीस ववक्रीतनू 
रुपयच ६,०३,२०,०००/- प्राप्पत झालच होतच. सदर कारखान्यानच २५३ शचतकऱयाींचा 
ऊस गाळपासाठी घचऊन त्याींच्या ऊस बँलाचच पसैच रुपयच २,१२,६२,५५५/- न 
दचता सदर रकमचचा अपहार करून फसवणूक कच ल्याँाँत हदनाींक ७/११/२०१६ 
रोिी पोलीस ा च्शन मदुखचड, जि.नाींदचड यचथच ग.ुर.नीं. २००/२०१६ कलम ४०६ व 
४२० भारतीय दींडववधान अींतगलत गनु्हा दाखल कच लचला आहच. सदर गनु्ह्याचा 
तपास चाल ूआहच. 
(२) नाही. 
(३) व (४) गनु्हा दाखल झाल्यानींतर सींचालकाींनी तपासात सहकायल कच लच नाही 
व या प्रकरणी सदर कारखान्याचच चचअरमन हच सध्या न्यायालयीन कोठडीत 
असल्यानच मा.न्यायालयात दोर्ारोप पत्र दाखल करीत असल्याचच पोलीस 
अधीक्षक, नाींदचड याींनी कळववलच आहच. 
 गाळप हींगाम २०१४-१५ आणण हींगाम २०१५-१६ मधील FRP रक्कम 
वसलुीकरीता साखर आयकु्त याींनी अनकु्रमच हदनाींक ३/०६/२०१५ व हदनाींक 
१८/०५/२०१६ च्या आरआरसी आदचशानसुार कारखान्याववरुध्द जिल्हार्धकारी, 
परभणी याींचचमाफल त कारवाई सरुू कच ली होती. त्यानसुार सदर कारखान्याची 
इमारत वगळून असलचल्या शचत िसमनीची ई-सललाव पध्दतीनच ववक्री 
करण्यासाठी ई-ननववदा मागववण्यात आली होती. परींत,ु एकही सललावधारकानच 
सललावात सहभाग घचतलचला नसल्यामळुच सदर शचत िसमनीच्या ई-सललावासाठी 
मदुतवाढ दचवनूही प्रकक्रया पणूल होऊ शकली नाही. जिल्हार्धकारी याींनी या व 
इतर कारणाा तव वसलूी झालचली नसल्यानच उपरोक्त कारखान्याची RRC 
हदनाींक २३/०८/२०१८ च्या पत्रान्वयच साखर आयकु्तालयास परत कच लचली आहच.  
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जिल्हार्धकारी, परभणी याींनी कारखान्याच्या ा थावर व िींगम मालमत्तचवर 
RRC रकमाींचा ँोिा चढवनू ७/१२ उताऱयावर शासनाचच नाव लावणचत यावच व 
त्यानसुार पढुील कायलवाही करणचसाठी सदर RRC प्रकरण जिल्हार्धकारी याींना 
हदनाींक १४/०६/२०१९ रोिी परत पाठववण्यात आलचलच आहच. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

बोधडी ि शननिार पेठ (ता.किनिट, जज.नाांदेड) येथे  
अिैधररत्या मद्य ननसममती होत असल्याबाबत 

  

(६३) * ४७२५२ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफम  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.हररसस ांग राठोड : सन्माननीय राज् य उत् पादन शलु् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ँोधडी (ँ.ु) व शननवार पचठ, (ता.ककनव्, जि.नाींदचड) यचथच प्रशासनाच्या 
दलुलक्षामळुच हातभट्टीची दारु उत्पाहदत कच ली िात असल्याचच हदनाींक १४ 
िानचवारी, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशलनास आलच आहच, हच खरच आहच 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन हातभट्टीवाल्याींवर 
कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(३) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) व (२) होय, हच अींशतः खरच आहच. 
 ककनव् तालकु्यातील ँोधडी व शननवार पचठ यचथच माहच िानचवारी, 
२०१९ मध्यच अवधै दारू ववक्री करणाऱ याींववरूध्द एकूण ९ गनु्हच नोंदववण्यात 
आलच असनू ७ इसमाींना अ्क करुन गनु्ह्याींमध्यच रुपयच ७०,६६८/- इतक्या 
रकमचचा मदु्दचमाल िप्पत करण्यात आला आहच.  
 तसचच, उपरोक्त हठकाणी पोलीस ववभागामाफल त माहच िानचवारी, २०१९ 
मध्यच एकूण ६ गनु्हच दाखल करुन त्यामध्यच रुपयच ८२,५००/- इतक्या रकमचचा 
मदु्दचमाल िप्पत करण्यात आला आहच. 
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 राज्य उत्पादन शलु्क ववभागामाफल त पोलीस ववभागाशी समन्वय 
साधून सींयकु्त मोहहम तसचच या ववभागामाफल त ववशचर् नापच मोहहम 
राँववण्यात यचऊन अवधै मद्य ननसमलती, वाहतकू व ववक्री हठकाणाींवर कारवाई 
कच ली िातच.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

दहांगोली येथे सशष्ट्यितृ्ती योजनेची प्रकक्रया ऑफलाईन 
 पध्दतीने राबविली जात असल्याबाबत 

  

(६४) * ४७११२ श्री.रामराि िडिुत,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुामणी : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) हहींगोली जिल्हा पररर्दचच्या समािकल्याण ववभागाींतगलत शालचय 
ववद्यार्थयांना दचण्यात यचणाऱ या सवल सशषयवतृ्ती योिनचची प्रकक्रया ऑफलाईन 
पध्दतीनच राँववली िात आहच, हच खरच आहच काय,  
(२) असल्यास, सदर प्रकक्रया सींथगतीनच सरुु असनू इीं्रनच्द्वारच उत्पन्न 
होणाऱया अडचणीींमळुच व ताींबत्रक बँघाडामळुच शालचय ववद्यार्थयांना अिल 
करण्यास अडचणी यचत आहचत, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, हहींगोली जिल्ह्यातील ककती शाळचतील ववद्यार्थयांचच अिल 
जिल्हा पररर्दचकडच आलचलच आहचत, एकही पात्र ववद्याथती  शासनाच्या 
सशषयवतृ्तीपासनू वींर्चत राहणार नाही याची दक्षता घचऊन ककती ववद्यार्थयांना 
सशषयवतृ्ती मींिूर करण्यात आली आहच, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी कच ली आहच काय, चौकशीत 
काय आढळून आलच व तद्नसुार ववद्यार्थयांना सशषयवतृ्ती समळण्यासींदभालत 
कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
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डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) होय, हच खरच आहच. 
(२) अशी ँाँ आढळून आलचली नाही. 
(३) हहींगोली जिल्ह्यातील सवल सीँं ींर्धत शाळाींकडून जिल्हा समािकल्याण 
अर्धकारी याींच्याकडच सशषयवतृ्तीच्या सवल योिनाींतगलत प्राप्पत झालचल्या एकूण 
१७६९४ अिांपकैी १५९०७ ववद्यार्थयांना सशषयवतृ्ती मींिूर करण्यात आली 
आहच. 
(४) ननधीच्या उपलब्धतचनसुार उवलरीत ववद्यार्थयांच्या सशषयवतृ्तीची रक्कम 
अदा करण्याची कायलवाही जिल्हा समािकल्याण अर्धकारी, हहींगोली 
याींच्यामाफल त करण्यात यचईल. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात खाजगी बँिाांच्या सहभागातून रोजगार  
ननसममतीच ेधोरण राबविण्याबाबत 

  

(६५) * ४६७६९ श्री.अशोि ऊफम  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, आकिम .अनांत 
गाडगीळ, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे : सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनानच खािगी कँकाींच्या सहभागातनू रोिगार ननसमलतीच्या धोरणास 
मान्यता हदली असल्याचच हदनाींक ३ माचल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशलनास आलच आहच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, या धोरणाची अींमलँिावणी कधीपासनू करण्यात यचणार आहच, 
(३) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१), (२) व (३) राज्य शासनानच औद्योर्गक धोरण २०१९ 
हच हदनाींक ०७/०३/२०१९ रोिी िाहीर कच लचलच आहच. सदर धोरणामध्यच रोिगार 
ननसमलती कायलक्रम, सकु्ष्म, लघ ुव मध्यम उपक्रमाींना सींा थात्मक पाठँळ व 
औद्योर्गक समहू प्रवतलन (क्ला ्र प्रमोशन) इ. ववववध क्षचत्रासाठी ववववध 
कायलक्रम योिना राँववण्याचच ठरववलचलच आहच. त्यानसुार रोिगार ननसमलतीसाठी  
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“नववन फ्लॅगसशप योिनचचा शभुारींभ मखु्यमींत्री रोिगार ननसमलती योिना  
(CMEGP)” कायलक्रम राँववण्यास शासनानच मान्यता हदली आहच. प्रा ततु 
योिनचच्या अींमलँिावणीची कायलप्रणाली ननजश्चत करणचसाठी ववववध 
ववभागाशी ववचारववननमय सरुु आहच. 

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

रोहा-धाटाि औद्योधगि क्षेत्रात आगप्रनतबांधि, पयामिरणविषयि 
उपाययोजना िरण्याबाबत 

  

(६६) * ४७७९४ श्री.अननिेत तटिरे, श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रोहा (जि.रायगड) यचथील धा्ाव औद्योर्गक क्षचत्र यचथच आग लागल्याची 
घ्ना घडल्यानींतर मा.मींत्री उद्योग याींनी त्याहठकाणी भच् हदली होती व त्या 
भच्ीमध्यच आश्वाससत करण्यात आलचल्या उपाययोिना सींदभालत कोणतीच 
कायलवाही झालचली नाही, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, धा्ाव-रोहा या क्षचत्रात कामगाराींमध्यच आगीववर्यी सभतीचच 
वातावरण ननमालण झालच आहच, हच ही खरच आहच काय, 
(३) असल्यास, या औद्यार्गक क्षचत्रातील कच समकल वचा च्ि पाईपलाईनव्दारच 
समदु्रात नचऊन सोडण्यासींदभालत पयालवरण ववभागानच आश्वाससत करुनही 
यासींदभालत कोणतीही कायलवाही झालचली नाही, हच ही खरच आहच काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी कच ली आहच काय, चौकशीत 
काय आढळून आलच व तद्नसुार औद्यार्गक क्षचत्रातील कच समकल वचा च्ि 
पाईपलाईनव्दारच समदु्रात नचऊन सोडण्याची कायलवाही ककती कालावधी पणूल 
होणार आहच, 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  

श्री.सभुाष देसाई : (१) हच खरच नाही. 
रोहा औद्योर्गक क्षचत्रातील िुनच फायर हायड्री्ं  ँदलनू नववन फायर 

हायड्री्ं  ँसववण्यात आलच आहचत. तसचच औद्योर्गक क्षचत्रातील पयालयी 
रा त्याँाँत भसूींपादनाचा प्रा ताव पढुील कायलवाहीकरीता प्रादचसशक कायाललय, 
म.औ.वव.म.पनवचल याींचचकडच पाठववण्यात आला आहच. इतर उपाययोिनाींँाँत 
महामींडळाकडून कायलवाही करण्यात यचत आहच. 
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(२) हच खरच नाही. 
औद्योर्गक क्षचत्रामध्यच महामींडळातफे व कायलरत कीं पन्याींतफे आगीच्या 

प्रनतँींधासाठी व कामगाराींच्या सरुक्षक्षततचसाठी योलय त्या उपाययोिना 
करण्यात आल्या आहचत. त्यामळुच कामगाराींमध्यच सभतीचच वातावरण आहच अशी 
वा तजुा थती नाही. 
(३) व (४) रोहा (जि.रायगड) यचथील धा्ाव औद्योर्गक क्षचत्रामध्यच सन २००४ 
पासनू सामाईक साींडपाणी प्रकक्रया कें द्र कायालजन्वत आहच. या कें द्राचच पररचलन, 
दचखभाल व दरुूा ती मच.रोहा ईंडा रीि असोससएशन या सींघ्नचमाफल त महाराषर 
प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाचच मापदींडानसुार व ननयींत्रणाखाली करण्यात यचतच. सदर 
यींत्रणा कायालजन्वत झाल्यापासनू महामींडळानच ्ाकलचल्या साींडपाणी एकबत्रकरण 
वाहहनीद्वारच कारखान्याींचच प्रकक्रयायकु्त रासायननक साींडपाणी सामाईक 
साींडपाणी प्रकक्रया कें द्रात सोडण्यात यचतच. प्रकक्रयायकु्त साींडपाणी महाराषर 
प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळानच सचुववल्यानसुार व एन.आय.ओ.नच सरु्चत 
कच ल्याप्रमाणच मौिच आरच खुदल तच मौिच गोफण पररसरातील खाडीत खोल 
पाण्यात सोडण्यात यचतच. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

राज्यात भाजीपाल्याांचा तुटिडा र्ाल्याबाबत 
  

(६७) * ४७०८७ श्री.जनादमन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफम  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजरूिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, डॉ.िजाहत समर्ाम, श्री.हररसस ांग राठोड, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुीँं ईसह राज्यातील कृर्ी उत्पन्न ँािार ससमतीत भािीपाल्याचा तु् वडा 
ननमालण झाला असल्याचच हदनाींक १५ माचल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशलनास आलच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, भाज्याींचच दर घाऊक आणण ककरकोळ अशा दोन्ही ँािाराींमध्यच 
वाढलच असनू ग्राहकाींना आर्थलक भदंुड सोसावा लागत आहच, हच ही खरच आहच 
काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन भाज्याींचच वाढलचलच 
दर ननयींत्रणात आणण्याँाँत कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

धचचरगहाण (ता.िरूड, जज.अमरािती) येथील शतेिऱयाने 
 साििारी िजाममुळे आत्महत्या िेल्याबाबत 

  

(६८) * ४८६४८ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर : 
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्चचरगहाण (ता.वरूड, जि.अमरावती) यचथील सोपान शचलो च् व वींदना 
शचलो च् या शचतकरी कु्ूींँानच घचतलचल्या सावकारी किालँाँत सावकाराकडून 
वारींवार किल मागणीचा तगादा लावल्यानच शचतकऱ यावर आत्महत्या करण्याची 
जा थती ननमालण झाल्याचच हदनाींक २९ एवप्रल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशलनास आलच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन सदर शचतकऱ याला 
आत्महत्या करण्यास प्रवतृ्त करणाऱ या सावकारावर कोणती कारवाई कच ली वा 
करण्यात यचत आहच, 
(३) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) व (२) दैननक दचशोन्नती या वतृ्तपत्रामध्यच हदनाींक 
२९/०४/२०१९ रोिी प्रससध्द झालचल्या मतृक सोपान शचलो च् याींच्या 
आत्महत्यचच्या ँातमीच्या अनरु्ींगानच सहाय्यक ननँींधक, सहकारी सींा था, वरुड 
याींनी महाराषर सावकारी (ननयमन) अर्धननयम, २०१४ मधील तरतदूीन्वयच 
चौकशी कच ली. त्यानसुार मतृक सोपान शचलो च् याींनी ँिाि फायनान्स कीं पनी 
या खािगी ववत्त परुवठा कीं पनीकडून दरुर्चत्रवाणी सींच (ह्व्ही) तसचच 
मोँाईल खरचदीसाठी घचतलचल्या किालच्या वसलूीसाठी सीँं ींर्धत कीं पनीचच 
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प्रनतननधी मतृकाींच्या घरी गचल्याचच अहवालामध्यच नमदू कच लच आहच. त्यामळुच 
सोपान शचलो च् याींनी कच लचली आत्महत्या सावकारी किल वसलूीचा तगादा 
लावल्यामळुच झाल्याचच सकृतदशलनी हदसनू यचत नाही. 
 मतृक सोपान शचलो च् याींच्या आत्महत्या प्रकरणी पोलीस ा च्शन, वरुड 
यचथच गनु्हा क्र. २०८/२०१९ हदनाींक ३०/०४/२०१९ रोिी दाखल करण्यात आला 
असनू पोसलसाींमाफल त पढुील तपास सरुु आहच. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथील आददिासीांना मलुभूत  
सोयी सुविधा समळणेबाबत 

  

(६९) * ४८७९७ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय आददिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अीँं रनाथ (जि.ठाणच) यचथील मोररवली पाडा, ठाकूर पाडा, करवलच, काकाळच, 
ँोहणोली, िावसई या आहदवासी पाड्यातील आहदवासीींना वपण्याचच पाणी व 
मलुभतू सोयी सवुवधा परुववण्यात आल्या नसल्यानच तचथील शचकडो आहदवासी 
ँाींधवाींनी श्रमिीवी सींघ्नचच्यावतीनच हदनाींक ११ माचल, २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास अीँं रनाथ तहससलदार कायाललयावर मोचाल काढून तहससलदाराींना 
मागण्याींचच ननवचदन हदलच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवचदनातील मागण्याींचच ा वरूप काय आहच व त्यानरु्ींगानच 
शासनानच चौकशी करुन कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(३) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
 
डॉ. अशोि उईिे : (१) हच खरच आहच. 
(२) सदर ननवचदनामध्यच शधु्द मुँ लक वपण्याचच पाणी, अींतगलत रा तच, वीि 
व्यवा था, ा मशानभमूी, घरकुल, रचशनन ींग, िातीचच दाखलच, आींगणवाडी इत्यादी 
सवुवधा परुववण्याँाँत मागणी करण्यात आली. 
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 सदर ननवचदनाच्या अनरु्ींगानच तहससलदार, अीँं रनाथ याींचच 
कायाललयामाफल त तालकुाा तरीय ववभाग प्रमखुाींची ँठैक हदनाींक ११/०३/२०१९ 
रोिी आयोजित करण्यात आली होती. सीँं ींर्धत मागण्याींच्या अनरु्ींगानच 
आवश्यक कायलवाही करण्याँाँत सचूना सीँं ींर्धत यींत्रणाींना दचण्यात आलचल्या 
आहचत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

राज्यातील शासििय आददिासी आश्रमशाळेतील  
विद्यार्थयाांच ेमतृ्यूच ेप्रमाण िाढल्याबाबत  

  

(७०) * ४८९३१ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासकीय आहदवासी आश्रमशाळचतील ववद्यार्थयांचा मागील 
तीन वर्ालत वचगवचगळ्या कारणाींनी एकूण नऊ िणाींचा मतृ्य ू झाल्याची ँाँ 
मा.आहदवासी ववकास मींत्री, मा.सावलिननक आरोलय मींत्री, सर्चव, आहदवासी 
ववकास ववभाग तसचच आयकु्त आहदवासी ववकास ववभाग याींच्याकडच हदनाींक     
८ िानचवारी, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ‘समथलन’ या सींा थचनच लचखी 
ननवचदनाद्वारच कच ली आहच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन सन २०१८-१९ पासनू 
आश्रमशाळचत ववद्यार्थयांचच मतृ्य ू प्रमाण रोखण्यासाठी कोणती उपाययोिना 
कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(३) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१) हच खरच आहच. 
(२) माहच नोव्हेंँर, २०१८ पासनू शासकीय आश्रमशाळचतील ववद्यार्थयांचच मतृ्य ू
रोखण्यासाठी ३०१ आश्रमशाळाींमध्यच BVG या सींा थचमाफल त मोँाईल आरोलय 
सचवा व उपचार व्यवा था सरुु करण्यात आली आहच. तसचच माहच सप्प े्ंँर, 
२०१८ पासनू २०१ आश्रमशाळाींमध्यच अमचय लाईफ या सींा थचमाफल त 
ववद्यार्थयांची सखोल तपासणी करून और्धोपचार करण्यात यचत आहचत. 
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 याव्यनतरीक्त सशक्षक व ववद्यार्थयांना िीवन कौशल्य प्रसशक्षण दचणच, 
आश्रमशाळाींमध्यच ककमान मलुभतू सवुवधा परुववणच, पोर्क व सकस आहार 
दचणच, आश्रमशाळचवर एएनएम च्या सचवा उपलब्ध करणच, आश्रमशाळचत 
प्रथमोपचार पच् ी ठचवणच, आश्रमशाळचतील ससकरुम कायालजन्वत करणच, 
ववद्यार्थयांना तातडीच्या उपचारासाठी खािगी दवाखान्यात उपचार करणच अशा 
उपाययोिना करण्यात आल्या आहचत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

मोखाडा (जज.पालघर) येथील लाभाथी रमाई घरिुल  
योजनेपासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(७१) * ४६८६७ श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफम  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हुस्त्नबान ूखसलफे, डॉ.िजाहत समर्ाम, श्री.हररसस ांग राठोड, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोखाडा (जि.पालघर) यचथील रमाई घरकुल योिना पणूलपणच असफल 
झाली असल्याचच हदनाींक ४ माचल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशलनास 
आलच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, मोखाडा तालकु्यातील ४१ लाभार्थयानंी सन २०१७ मध्यच 
घरकुल योिनचसाठी अिल कच लच असनू सन २०१९ पयतं आहदम िातीसाठी 
असलचल्या घरकुलाींना मींिरुी न समळाल्यानच लाभाथती  पींचायत ससमतीकडच 
वारींवार चौकशी करीत आहचत, हच ही खरच आहच काय. 
(३) असल्यास, आर्थलक दृष्या दुँ लल घ्कातील व्यक्तीींची ननवाऱ याींची गरि 
पणूल करण्याकरीता शासनानच अनसुरू्चत िातीसाठी रमाई घरकुल आवास 
योिना कायालजन्वत कच ली, परींत ु ा थाननक प्रशासनाच्या दलुलक्षामळुच या 
योिनचतील प्रा तावाना मींिुरी दचण्यात आली नसल्यानच सीँं ींर्धताींना या 
योिनचचा लाभ समळू शकत नाही, हच ही खरच आहच काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी कच ली आहच काय, चौकशीत 
काय आढळून आलच व तद्नसुार लाभाथींना सदर घरकुल योिनचचा लाभ 
ककती कालावधीत दचण्यात यचणार आहच. 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
 
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) हच खरच नाही. 
(२) सन २०१७-१८ या आर्थलक वर्ालकरीता अनसुरू्चत िातीकरीता रमाई 
आवास ग्रामीण योिनेंतगलत पालघर जिल्ह्यासाठी एकूण १२९ लक्ष्याींक होतच. 
पकैी मोखाडा तालकु्याकरीता ११ चच लक्ष्याींक दचण्यात आलचलच होतच. त्यानसुार 
अनसुरू्चत िातीच्या १० लाभार्थयांच्या ननवडीस मींिूरी दचण्यात आलचली आहच. 
(३) हच खरच नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील आश्रमशाळाांमध्ये  
सशक्षिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(७२) * ४७३५१ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शहापरू (जि.ठाणच) तालकु्यातील २३ आश्रमशाळाींमध्यच समुारच ६९ 
सशक्षकाींची पदच ररक्त आहचत, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, उक्त ररक्त पदच राहण्यामागची कारणच काय आहचत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन सदरहू ररक्त पदच 
भरण्याँाँत कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१) अींशत: खरच आहच. 
 सशक्षकाींच्या ६७ िागा ररक्त आहचत. 
(२) ननयतकालीन सचवाननवतृ्ती, मतृ्य,ू रािीनामा, ँदली इत्यादी कारणामळुच 
सदर पदच ररक्त झाली आहचत. 
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(३) ररक्त िागा भरण्यासाठी ववशचर् भरती मोहहम फच ब्रवुारी, २०१९ मध्यच 
राँववण्यात आली असनू ननवड प्रकक्रया अींनतम ्प्पप्पयात आहच. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

सातारा जजल््यात विजेचे भारननयमन होत असल्याबाबत 
  

(७३) * ४७९२८ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि ऊफम  भाई जगताप, अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिम .अनांत गाडगीळ, श्री.जनादमन चाांदरूिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) सातारा जिल्ह्यात माचल अखचर ववद्यतु ववतरण कीं पनीनच वीि बँलच 
भरण्यासाठी ग्राहकाींकडच वारींवार ववचारणा कच ली असनू त्यामळुच कमलचारी व्या त 
असल्यामळुच यचथच गचल्या १५ हदवसापासनू सातत्यानच हदवसातनू ८ तच १० वचळा 
वीि परुवठा खींडीत होत असनू सवलसामान्य ग्राहक हैराण झालच असल्याचच 
हदनाींक ६ एवप्रल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशलनास आलच, हच खरच आहच 
काय, 
(२) असल्यास, सदर जिल्ह्यातील भारननयमन मागच घचण्याँाँत कोणती 
कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(३) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) राज्यात सातारा जिल्ह्यासहहत दर महहन्याला 
वीि बँल वसलुीची कामच करण्यात यचतात. तसचच आर्थलक वर्ल माचल 
महहन्यामध्यच सींपत असल्याकारणानच वर्ालअखचर सशल्लक असलचली वीि बँल 
थकँाकी वसलुी मोहीम राज्यात महाववतरण कीं पनीमाफल त राँववण्यात यचतच. 
तथावप, या कालावधीत सातारा जिल्ह्यामध्यच १५ हदवसाींपासनू सातत्यानच 
हदवसातनू ८ तच १० वचळा वीि परुवठा खींडीत झालचला नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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औांढा नागनाथ (जज.दहांगोली) महावितरण िायामलय मालमत्ता िर  
थकित असल्यामुळे बांद िेल्याबाबत 

 

(७४) * ४७११९ श्री.रामराि िडिुत,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुामणी : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हहींगोली जिल्ह्यातील औींढा नागनाथ महाववतरण कायाललयाकडच मागील 
२० वर्ांपासनू नगर पींचायतीचा रुपयच २२ लक्ष ८४ हिार मालमत्ता कर 
थकीत असनू हा कर भरला नसल्यामळुच नगर पींचायत कायाललयानच हदनाींक 
२८ माचल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास महाववतरण कायाललय ँींद कच लच आहच, हच 
खरच आहच काय,  
(२) असल्यास, महाववतरण कायाललय ँींद करण्यापवूती  सँ ा च्शनचा ववद्यतु 
परुवठा खींडीत करण्यात आल्यामळुच शहर व तालकु्यातील ५२ गावाींचा ववद्यतु 
परुवठा खींडीत अवा थचत आहच, हच ही खरच आहच काय,  
(३) असल्यास, हा ववद्यतु परुवठा पवुलवत सरुु करण्यासाठी कोणती 
उपाययोिना कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हच खरच आहच.  
(२) ३३/११ कच .व्ही. औींढा नागनाथ उपकें द्र हच हदनाींक २८/०३/२०१९ रोिी दपुारी 
२.४० वािता ँींद कच लच होतच. त्यामळुच २५ गावाींचा वीि परुवठा खींडीत झाला 
होता. 
(३) महाववतरणचच अर्धकारी व मखु्यार्धकारी नगरपींचायत औींढा नागनाथ 
याींच्या समवचत कर आकारणीँाँतचा प्रश्न समन्वयानच सोडववण्याँाँत 
झालचल्या चचेअींती हदनाींक २८/०३/२०१९ रोिी सायींकाळी ७ वािता वीि 
परुवठा पवुलवत करण्यात आला आहच. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील महादेि िोळी ि इतर अनुसूधचत जमातीांना  
प्रमाणपत्र ि िैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत  

  

(७५) * ४६७९४ श्री.अशोि ऊफम  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, श्री.हररसस ांग राठोड, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विजय ऊफम  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर : 
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील महादचव कोळी, डोंगर कोळी, कोळी मल्हार, कोळी ढोर, ्ोकरच 
कोळी, ठाकर, ठाकूर, मन्नचरवारल,ू मन्नचवार, हलँा, माना, गोवारी, तडवी, 
सभल, धोँा इ. िमातीींना कें द्र शासनानच ववववध कायदच करुन तच अनसुरू्चत 
िमातीचच असल्याचच सींवधैाननक अर्धकार हदलच आहच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, राज् यातील अनसुरू्चत िमातीच् या िात वधैता प्रमाणपत्र 
तपासणीच् या कायालमध् यच ससुत्रता नसल् यानच अनचक वर्ालपासनू अनसुरू्चत 
िमातीतील आहदवासी ँाींधवाींना िात वधैता प्रमाणपत्र समळत नसल् यानच 
त् याींना शासनाच् या अनचक सोयी-सवुवधाींपासनू वींर्चत रहावच लागत असल् याचच 
माहच एवप्रल, २०१९ च् या शचव्च् या आठवड्यात ननदशलनास आलच, हच ही खरच 
आहच काय, 
(३) असल् यास, सदर िमातीींमध् यच एकूण ४७ पो्िातीींचा समावचश असनू 
अनसुरू्चत िातीींना एक न् याय आणण अनसुरू्चत िमातीींना दसुरा न् याय 
समळत असल् यानच सन १९७६ च्या कायद्यानसुार त्याींच्यावरील क्षचबत्रय ँींधनच 
काढून ्ाकली आहचत, हच ही खरच आहच काय, 
(४) असल्यास, अनसुरू्चत िमातीींचच प्रमाणपत्र व वधैता प्रमाणपत्र दचण्याँाँत 
कोणती कायलवाही कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(५) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१), (२), (३), (४) व (५) भारतीय सींववधानाच्या अनचु्नचद 
३४२ (१) अन्वयच मा.राषरपती महोदयाींनी हदनाींक ०६/०९/१९५० रोिी अनसुरू्चत 
िमातीची प्रथम यादी घोवर्त कच ली असनू भारतीय सींववधानाच्या अनचु्नचद 
३४२ (२) अन्वयच सींसदचनच त्यामध्यच वचळोवचळी सधुारणा कच लचल्या आहचत. सदर 
सधुारणाींच्या अनरु्ींगानच महाराषर राज्याच्या अनसुरू्चत िमातीच्या यादीत  
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Koli Mahadev, Dongar Koli, Koli Malhar, Tokre Koli, Koli Dhol, 
Thakur, Thakar, Mannervarlu, Halba, Mana, Tadvi, Bhil, Dhoba 
या िमातीींचा समावचश असनू त्याींना अनसुरू्चत िमातीचच लाभ अनाुंचय 
आहचत.  
 शासनानच राज्यामध्यच “महाराषर अनसुरू्चत िाती, अनसुरू्चत िमाती, 
ववमकु्त िाती, भ्क्या िमाती, इतर मागासवगल व ववशचर् मागास प्रवगल 
िातीचच प्रमाणपत्र (दचण्याचच व त्याच्या पडताळणीचच ववननयमन) अर्धननयम 
२००० व त्या अींतगलत “महाराषर अनसुरू्चत िमातीचच प्रमाणपत्र (दचण्याचच व 
त्याच्या पडताळणीचच ववननयमन) ननयम २००३ लाग ू कच लचलच आहचत. ननयम 
२००३ मधील ननयम ३(३) व ३(४) नसुार कागदपत्रच सादर करणाऱया 
उमचदवारास अनसुरू्चत िमातीचच िात प्रमाणपत्र समळतच. तसचच ननयम ११(२) 
मध्यच नमदु कच लचली कागदपत्रच व परुावच सादर करणाऱया उमचदवारास अनसुरू्चत 
िमातीचच वधैता प्रमाणपत्र समळतच. तसचच उक्त अर्धननयमातील कलम ८ 
नसुार अनसुरू्चत िमातीचच फायदच घचणाऱया अिलदारानच ज्या िमातीचा ककीं वा 
वगालचा आहच हच ससध्द करण्याची िँाँदारी असा दावा करणाऱया अिलदारावर 
आहच. तसचच कें द्र शासनाच्या १९७६ च्या अर्धसचूनचन्वयच क्षचत्रँींधन सशथील 
करण्यात आलच आहच. अनसुरू्चत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी ससमत्याींकडील 
िात पडताळणीचच प्रलींबँत सचवा प्रकरणी व शकै्षणणक प्रकरणाचच दावच ननकाली 
काढण्यासाठी सवल ससमतीा तरावरुन ववशचर् मोहहम वचळोवचळी राँववली िातच. 
 ----------------- 
  

श्रीिधमन ि महाड (जज.रायगड) विभागातील  
बॉक्साईडच्या अिैध खाणीबाबत 

  

(७६) * ४७७९५ श्री.अननिेत तटिरे, श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय खननिमम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कारीवणच, ता.श्रीवधलन व आडी, ता.महाड (जि.रायगड) यचथच मच.आशापरुा 
एीं्रप्राईिचसमाफल त अनचक हठकाणी अनर्धकृतपणच ँॉक्साई्चच उत्खनन 
करण्यात यचत आहच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, या उत्खननाववर्यी ग्रामा थाींनी वचळोवचळी लचखी ननवचदनच दचऊन 
ववरोध कच ला आहच, हच ही खरच आहच काय, 
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(३) असल्यास, या उत्खननावचळी होणाऱया ब्लाा ्ीींगमळुच तचथील घराींना तडच 
िाऊन ग्रामा थाींनी िीवनमान धोक्यात आलच आहच, हच ही खरच आहच काय, 
(४) असल्यास, या उत्खननामळुच होणाऱया प्रदरु्णामळुच ा थाननकाींचच आरोलयावर 
दषुपरीणाम होत आहच, हच ही खरच आहच काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी कच ली आहच काय, चौकशीत 
काय आढळून आलच, या उत्खनन खाणी ँींद करण्यासाठी कोणती कायलवाही 
कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(६) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
 
श्री.सभुाष देसाई : (१) हच खरच नाही. 
(२) पींचक्रोशी मायनीींग ववरोध सींघर्ल ससमती म.ुमौिच आडी महाड खाडी, 
पो.कोलमाींडलच, ता.म्हसळा, जि.रायगड व मौिच काररवणच, पो.कोलमाींडलच, 
ता.श्रीवधलन, जि.रायगड याींनी हदनाींक १८/०२/२०१९ रोिी या ववभागात खननि 
उत्खनन प्रकल्प कायमा वरुपी ँींद करण्याँाँत ननवचदन जिल्हार्धकारी, 
सस ींधुदगुल याींना प्राप्पत झालच आहच. 
(३) हच खरच नाही. 
 मौिच काररवणच, ता.श्रीवधलन आणण मौिच आडी, महाड खाडी, 
ता.म्हसळा, जि.रायगड यचथच ँॉक्साई् खननि उत्खननाचच काम सरुु नाही. 
त्यामळुच तचथच ब्लाजा ी्ंग होत नसल्यानच तचथील घराींना तडच िाऊन ग्रामा थाींचच 
िीवनमान धोक्यात यचण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) हच खरच नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 
 

----------------- 
  
पेण (जज.रायगड) आददिासी वििास प्रिल्प िायामलयातील तत्िासलन 

प्रिल्प अधधिारी याांनी ननधीचा अपहार िेल्याबाबत 
  

(७७) * ४८८०६ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) पचण (जि.रायगड) जिल्हा आहदवासी ववकास प्रकल्प कायाललयातील 
तत्कासलन प्रकल्प अर्धकारी याींनी जव्हिन इन्फो च्क सींा था, किलत, पचससडन्् 
इींडो इा त्राईल ऍग्रो, वाशी, ऍकच डमी नासशक सींा था, एमएससीआय्ी कम्प्पयु् र 
सींा था, पनवचल, सामाजिक ववकास रा ्, पचण उत्पादक सहकारी सोसाय्ी 
याींच्याशी सींगनमत करुन वचगवचगळया योिनचतनू समुारच १४ लाख रुपयाींच्या 
ननधीचा अपहार कच ला असल्याचच माहच मच, २०१९ मध्यच वा त्यादरम्यान 
ननदशलनास आलच, हच खरच आहच काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ा थाननक पोलीस ा थानकात कोणत्या 
कलमान्वयच गनु्हा दाखल करण्यात आला आहच, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानच चौकशी करुन सीँं ींर्धत दोर्ीवर 
कोणती कारवाई कच ली वा करण्यात यचत आहच, 
(४) नसल्यास, ववलीँं ाची कारणच काय आहचत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१) होय. 
 न्या.गायकवाड ससमतीनच सादर कच लचल्या चौकशी अहवालानसुार 
गरैव्यवहार झाल्याचच ननदशलनास आलच आहच. 
(२) ा थाननक पोलीस ा थानकामध्यच तक्रार अिल दाखल करण्यात आलच आहचत. 
(३) न्या.गायकवाड ससमतीनच सादर कच लचल्या चौकशी अहवालामध्यच नमदू दोर्ी 
अर्धकारी/कमलचाऱी आणण सींा थाींववरुध्द सीँं ींर्धत पोलीस ा च्शनमध्यच तक्रारी 
दाखल करण्यात आल्या असनू, त्याचँरोँर अर्धकारी/कमलचाऱयाींववरुध्द 
सशा तभींगववर्यक कायलवाहीस सरुूवात करण्यात आली आहच. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (िायमभार), 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवल सवल प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींत्रणचवर करण्यात आली आहच. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवतती  मुद्रणालय, मुींँई. 


