
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५९५ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

ब्रम्हपूरी (जि.चंद्रपूर) येथील आददवासी वविास ववभागाच्या वतीने बाांधण्यात 
येणाऱ्या मलुाांच्या वसतीगहृास ननधी ममळण्याबाबत 

(१)  ३९७९७ (०३-०६-२०१६).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर जिल्हयातील ब्रम्हपरूी येथ े आदिवासी ववकास ववभागाच्या वतीने अनुसूचचत 
िमातीच्या मलुाींसाठी वसतीगहृाच्या इमारतीचे बाींधकाम करण्यासाठी ३ को्ी ६३ लक्ष २५ 
हिार ०७२ रूपये अींिािपत्रक असलेल्या प्रस्तावास ताींत्रत्रक मान्यता ममळाल् यानींतर सिर प्र र. 
आवषा-२०१५/प्र.र.२६/का-१२ दिनाींक ३०/४/२०१५ प्रस्तावास गेल्या ३० एवप्रल, २०१५ पासून 
अद्यापही प्रशासकीय मान्यता आणि ननधी ममळालेली नसल्याची मादहती दिनाींक २५ िानेवारी, 
२०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर वसतीगहृाच्या इमारतीचे बाींधकाम करण्यासाठी तातडीन े प्रशासकीय 
मान्यता आणि ननधी उपलब्ध करून िेण्याबाबतच े लेखी ननवेिन लोकप्रनतननधीनी मा.मींत्री 
आदिवासी ववकास याींना पत्र र ववव/ब्रम्ह/१०१४/२०१६ दिनाींक १२/०१/२०१६ रोिी आणि 
सचचव,आदिवासी ववकास ववभाग याींना पत्र र.ववव/ब्रम्ह/१०१८/२०१६ दिनाींक १३/०१/२०१६ रोिी 
दिले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर वसतीगहृाच्या इमारतीचे बाींधकाम करण्यासाठी शासनान े प्रशासकीय 
मान्यता आणि ननधी दिला आहे काय वा िेण्यात येिार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे (१७-०६-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) चींद्रपूर जिल््यातील ब्रम्हपूरी येथील 
आदिवासी मुलाींच्या शासकीय वसतीगहृाच्या इमारत बाींधकामाच्या रु. ७.२१ को्ी ककीं मतीच्या 
अींिािपत्रकास दिनाींक ४/०७/२०१८ रोिी प्रशासकीय मान्यता िेण्यात आलेली आहे. सिर 
वसतीगहृ इमारत बाींधकामासाठी सन २०१९-२० या आचथशक वषाशत रु. १ को्ी ची तरतूि 
अथशसींकल्पीय अींिाि पुस्तकात करण्यात आली आहे.  या अनुषींगाने ननवविा पर्करया पूिश 
करण्यात आलेली आहे. 

___________ 



वव.स. ५९५ (2) 

पश्श्चम महाराष्ट्राला “फौन्ड्री हब” जादहर िरुन विदर्भ ि मराठिाड्याप्रमाण े 
ववजेचे पॅिेज देण्याची िेलेली मागणी 

  

(२)  ५१६५९ (२०-०४-२०१६).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) :  
सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पजचचम महाराषराला “फौन्री हब” िादहर करुन वविभश व मराठवाड्याप्रमािे वविेचे पॅकेि 
िेण्याची मागिी औद्योचगक सींघ्नाींना मा.मींत्री उद्योग याींच े १५ फेब्रुवारी, २०१६ रोिी च्या 
सुमारास मागिी केल्याची ननिशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास राज्यातील ऑ्ोमोबाईल उद्योगाींच्या ववस्तारामुळे फौन्री हब बनविण्याबाबत 
शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (२३-०७-२०१९) : (१) मा.मींत्री, उद्योग याींच्याकड े ननवेिन प्रातत 
झाल्याचे अमभलेखात आढळले नाही.  
(२) उद्योग, ऊिाश व कामगार ववभागाच्या दिनाींक ८.३.२०१९ च्या शासन ननिशयानुसार 
कोल्हापूर जिल््यातील फौन्री अद्योगाींना वीि िरात योग्य सवलत िेण्याबाबत स्वतींत्र ननिशय 
घेण्याचे ननजचचत करण्यात आले आहे. 
(३) प्रचन उद् ्ाित नाही.  

___________ 
  

लातूर येथ ेशासिीय वसनतगहृात ननिृष्ट्ट दजााचा आहार ममळत असल्याबाबत 
  

(३)  ५८६५० (२०-०८-२०१६).   डॉ.सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न्ड् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातूर येथ े शासकीय वसनतगहृात ननकृष् ििाशचा आहार ममळत असल्याची तरार 
पालकाींनी जिल्हाचधकारी याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वसनतगहृातील ववद्यार्थयाांना वेगवेगळ्या कारिानी आठ-आठ दिवस 
वसनतगहृाबाहेर काढले िाते अशी बाब समोर आली आहे, हे खरे आहे  काय, 
(३) असल्यास, वसनतगहृात आहार ननकृष् दिल्याबाबत जिल्हाचधकाऱयाींनी कारिे िाखवा 
नो्ीस बिावली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरिाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोिती कारवाई केली वा करण्यात आली आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(२६-०७-२०१९) : (१) होय. 
    वसनतगहृातील ववियाांर्थयाांनी जिल्हाचधकारी लातूर याींना भोिनासींिभाशत तरारविा ननवेिन 
दिले होते.  
(२) नाही. 
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(३) नाही.  
(४) भोिन पुरवठािारास भोिनाच्या ििाश सींिभाशत नो्ीस बिावून िींड आकारण्यात आला 
असून सिर भोिन पुरवठािाराचा  ठेका रद्द करून अन्य पुरवठािारास भोिन पुरवठयाचे 
आिेश दिलेले आहेत. 
(५) प्रचन उद् ्ाित नाही. 
(६) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  

नाांदेड येथ ेशेक्षणणि वर्ा सन २०१६-१७ साठी वसतीगहृ प्रवेश  
गुणवत्ता यादी जाहीर न झाल्याबाबत 

  

(४)  ६८२१० (२७-०१-२०१७).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पश्श्चम), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय सामाश्जि न्ड् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींिेड येथे शेक्षणिक वषश सन २०१६-१७ साठी ववद्यार्थयाांनी शासकीय वसतीगहृ प्रवेश अिश 
भरुन अिनुही वसतीगहृ प्रवेश गुिवत्ता यािी िाहीर न झाल्यामुळे प्रवेशाअभावी तेथील 
ववद्यार्थयाांना अनेक समस्याींना सामोरे िावे लागत असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरिी शासनान े चौकशी करुन ववद्यार्थयाांच्या अडचिी लक्षात घेता 
वसतीगहृ प्रवेश अिश यािी िाहरी करण्याबाबत कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(२२-०७-२०१९) : (१) नाही. 
(२) मागासवगीय मुला-मुलीींच्या शासकीय वसतीगहृामधील प्रवेशासींिभाशत वेळापत्रानुसार 
वसतीगहृाींच्या मान्य सींख्येप्रमािे यािी िाहीर करून सवश प्रवशे प्रकीया पूिश करण्यात आलेली 
आहे. 
(३) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  

रामटेि तालुक्यातील (श्ज.नागपूर) िरवाही व देवलापार श्जल्हा पररर्द सिा ल मधील लघू 
मसांचन तलावाांच्या ववशेर् दरुुस्तीचा ननधी प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(५)  ७७६१५ (१५-०४-२०१७).   श्री.डड मल्लीिाजूान रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राम्ेक (जि.नागपूर) तालुक्यातील करवाही व िेवलापार जिल्हा पररषि सकश ल मधील लघ ू
मसींचन तलावाींच े ववशेष िरुुस्ती कररता ६३९.०० लक्ष ननधी या प्रस्ताव आदिवासी ववकास 
ववभागाकड ेमाहे डडसेंबर २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रस्तावाच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे (२७-०६-२०१९) : (१) राम्ेक (जि.नागपूर) तालुक्यातील करवाही व िेवलापार 
जिल्हा पररषि सकश ल मधील लघू मसींचन तलावाींचे ववशेष िरुुस्तीसाठी रु.६३९.०० लक्ष ननधी 
मागिीचा प्रस्ताव प्रकल्प अचधकारी, एकाजत्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प, नागपूर याींनी 
त्याींच्या दि.२३.१२.२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये आदिवासी ववकास ववभागास सािर केला होता. 
(२) व (३) राम्ेक ववधानसभा के्षत्र िेवलापार आदिवासी बहुल के्षत्रातील ५२ तलाव पुनजिशववत 
सुधारिा व पािी साठा उपलब्ध करुन मसींचन क्षमता वाढववण्याच्या दृष्ीने शासनस्तरावर 
बैठक घेण्यात आली होती. सिर बैठकीमध्ये िेवलापार आदिवासी के्षत्रातील सवश तलावाींच्या 
िरूुस्तीच्या कामाचे सववस्तर सवेक्षि करुन अींिािपत्रक तयार करण्याच्या सूचना िेण्यात 
आल्या होत्या. त्यानुसार राम्ेक तालुक्यातील १० लघू मसींचन तलाव, १ पाझर तलाव व १ 
गाींव तलाव अशी एकूि १२ काम ेजिल्हा वावषशक योिना, िलयुक्त मशवार अमभयानाींतगशत सन 
२०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये मींिूर असून प्रगतीपथावर आहेत. या व्यनतररक्त राम्ेक 
तालुक्यातील ८ लघुमसींचन तलावाींचे प्राकलन े तयार करण्यात आली असून जिल्हा ग्राम 
सामाजिक अमभयानाींतगशत प्रस्ताववत आहे व उवशररत कामाींच ेप्रस्ताव तयार करण्याची कायशवाही 
जिल्हा पररषि, लघ ुमसींचन ववभाग, नागपूर याींच्यामाफश त सुरु आहे. 

___________ 
  
चांद्रपूर श्जल्हयातील सावली येथ ेमागासवगीय मुला-मुलीांिरीता वसतीगहृ मांजूर िरण्याबाबत 

  

(६)  ८३५७५ (०६-०५-२०१७).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :  सन्माननीय सामाश्जि न्ड् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर जिल््यातील सावली या तालुक्याची सन १९९२ मध्ये ननममशती होऊन अदय्ापही 
तालुक्यामध्ये मागासवगीय मलुा-मुलीींकरीता वसतीगहृ नसल्यान े शेकडो ववद्यार्थयाांना 
मशक्षिापासून वींचचत राहाव ेलागत असनू सावली येथ ेमागासवगीय मुला-मुलीींकरीता वसतीगहृ 
मींिूर करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी मा.मींत्री सामाजिक न्याय, मा.मींत्री ववत्त व ननयोिन व 
प्रधान सचचव सामाजिक न्याय ववभाग याींना ननवेिन िेऊनही अदय्ापही याबाबत कायशवाही 
करण्यात आली नसल्याची बाब दिनाींक १० फेब्रुवारी, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननिेशनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सावली येथे मागासवगीय मुला-मुलीींकरीता वसतीगहृ मींिूर करण्याकरीता 
वारींवार कपात सुचनेच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वधेले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रस्तावास ननधीसह प्रशासकीय मान्यता ममळण्याबाबत राज्य शासनान े
कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(२६-०७-२०१९) : (१), (२) व (३) चींद्रपूर जिल्हयामध्ये ५ मुलाींची  व ६ 
मुलीींची अशी एकूि ११ शासकीय वसतीगहेृ आहेत. ज्या तालुक्यामध्ये वसतीगहृ नाही त्या 
तालुक्यात मागासवगीय ववद्यार्थयाांसाठी नववन वसतीगहृ सुरू करण्याचे शासनाच्या ववचाराधीन 
आहे. 
(४) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
 

चोपडा (श्ज.जळगाांव) तालुक्यात सामाश्जि न्ड् याय ववभागाचे शासिीय  
वसतीगहृ व ननवासी शाळा मांजूर िरण् याबाबत 

  

(७)  ८३६६७ (०६-०५-२०१७).   श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :  सन्माननीय सामाश्जि न्ड् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चोपडा तालुक्यात (जि.िळगाींव) सामाजिक न्याय ववभागाचे एकही शासकीय वसतीगहृ व 
ननवासी शाळा नसल्यामुळे तालकु्यात सामाजिक न्याय ववभागाचे १ मुलाींचे व १ मुलीींचे 
शासकीय वसतीगहृ व ननवासी शाळा मींिूर करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननचधींनी दिनाींक २४ 
नोव्हेंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास मा.राज्यमींत्री सामाजिक न्याय याींच्याकड े
पत्रव्यवहाराद्वारे मागिी करुनही अद्यापी कोितीही कायशवाही झालेली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरिी शासकीय वसतीगहृ व ननवासी शाळा मींिूर करण्याबाबत 
शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े (२६-०७-२०१९) : (१) व (२) ज्या तालुक्यामध्ये शासकीय वसतीगहृ 
अथवा शासकीय ननवासी शाळा नाही अशा तालुक्यामध्ये मागावगीय मुला-मुलीींसाठी वसतीगहृ 
अथवा ननवासी शाळा सूरू करण्याचे शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  
मुखेड (श्ज.नाांदेड) येथे मागासवगीय मुलीांच्या वसनतगहृात सोयी सुविधा उपलब्ध नसल्याबाबत 

 

(८)  ८७१२७ (१८-०८-२०१७).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न्ड् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुखेड (जि.नाींिेड) येथे ७५ मागासवगीय  मुलीींच्या वसनतगहृात सुववधाींचा अभाव, गहृपाल-
कमशचारी मागील मदहन्यापासून गैरहिर असल्यान ेव सींरक्षक मभींत नसल्याने येथील मलुीींची 
सुरक्षा धोक्यात आली असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यासींिभाशत शासनाने चौकशी करुन येथे आवचयक सोयीसुववधा उपलब्ध करुन 
िेण्याबाबत व येथे गैरहिर र्ाहण्ाऱ्य्ा कमशचारी व अचधका-याींवर कोिती क्ारि्ाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(२६-०७-२०१९) : (१) नाही. 
(२) वसनतगहृाींत ववद्यार्थयाांना ननयमाप्रमािे सवश सोयी-सुववधा पुरववण्यात येत असून, ररक्त 
पिाींचा कायशभार अन्य कमशचाऱयाींकड ेसोपववण्यात आलेला आहे. ववद्यार्थयाांच्या सुरके्षची काळिी 
घेण्यात येत असून, ववद्यार्थयाांची याबाबत कोितीही तरार नसल्याने चौकशीचा प्रचन उद् ्ाित 
नाही. 
(३) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  

नाांदेड श्जल््यात सामाश्जि न्ड्याय ववभागाच्या मुलीांच्या वसनतगहृातील  
ववद्याथींनी हौदातून पाणी िाढताना जखमी झाल्याबाबत 

  

(९)  ८७१९० (१८-०८-२०१७).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न्ड् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींिेड जिल््यात सामाजिक न्याय ववभागाच्या मुलीींच्या वसनतगहृातील एक ववद्याथींनी 
हौिात पािी काढताना िखमी झाली असल्याच े माहे फेब्रवुारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वसनतगहृात वीि, पािी, सुरक्षा मदहला गहृपाल इ. सुववधा उपलब्ध नाहीत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींिभाशत शासनाने चौकशी करुन या वसनतगहृातील ववद्याचथशनीींना आवचयक 
सुववधा उपलब्ध करुन िेण्याबाबत कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(२६-०७-२०१९) : (१) होय. 
(२) नाही. 
 वसतीगहृातील प्रवेशीत ववद्यार्थयाांना सवश सोयी- सुववधा पुरववण्यात येतात. 
(३) ववद्यार्थयाांना पाण्यासाठी कफल््र असतानाही सिर ववद्याचथशनी हौिािवळ गेली व पाय 
घसरून पडली. वसतीगहृ प्रमुखाींनी सिर मुलीवर डॉक््राींकरवी तातडीने उपचार केलेले आहेत. 
(४) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
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िळांब व आवाडमशरपुरा (ता.हासेगाांव, जि.उस्मानाबाद) या गावात  
सबस्टेशनचे िाम सुरु िरण्याबाबत 

  

(१०)  ८७५४७ (०९-०८-२०१७).   श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्मानाबाि जिल््यातील कळींब व आवाडमशरपुरा (ता.हासेगाींव) या गावात सबस््ेशनच े
काम मींिूर असतानाही त ेसुरु झाले नसल्याची बाब ननिशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर काम प्रलींत्रबत राहण्याची कारिे काय आहेत तसेच उस्मानाबाि 
मतिारसींघामध्ये अिून ककती गावाींच्या ववद्यूत सबस््ेशनास परवानगी ममळालेली असून ते 
प्रलींत्रबत आहेत, 
(३) असल्यास, कळींब व आवाडमशरपुरा सबस््ेशनच ेकाम त्वरीत पुिश करिेबाबत शासनान े
कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१३-०५-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) आवाडमशरपुरा (हासेगाव) व्यनतररक्त दिनियाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योिना 
(DDUGJY) अींतगशत उस्मानाबाि मतिार सींघामध्ये िेवळाली, कडड व पाचवपींपळा, 
ता.उस्मानाबाि या दठकािी सबस््ेशन मींिूर आहेत.  कडड व पाचवपींपळा, ता.उस्मानाबाि या 
सबस््ेशनची कामे प्रगतीपथावर आहेत.  तसेच पाचवपींपळा उपकें द्राचे काम ९५% पूिश झालेले 
आहे. िेवळाली, ता.उस्मानाबाि उपकें द्राच्या कामाच ेकायाशिेश दिनाींक १६.१.२०१९ रोिी िेण्यात 
आलेले असून उपकें द्राच ेकाम प्रगनतपथावर आहे. तसेच एकाजत्मक ऊिाश ववकास योिनेअींतगशत 
उस्मानाबाि मतिार सींघामध्ये उस्मानाबाि शहर येथे सबस््ेशन मींिूर असून त्याच े काम 
प्रगतीपथावर आहे. 
(३) एकाजत्मक ऊिाश ववकास योिना (IPDS) अींतगशत कळींब तालुक्यात हसेगाव सबस््ेशन 
दिनाींक २०.११.२०१८ रोिी कायाशजन्वत झालेले आहे. तसेच आवाडमशरपुरा (हासेगाव) येथ े
दिनियाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योिना (DDUGJY) अींतगशत सबस््ेशचे काम मींिूर असून 
सिरच्या कामाचे कायाशिेश दिनाींक ०६.३.२०१७ रोिी िेण्यात आलेले असून सध्या स्थापत्य, ३३ 
के.व्ही. लाईन, ११ के.व्ही. लाईनचे काम पूिश झालेले असून जस्वच चगअर बसववण्याचे काम 
चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ाित न्ाही.  

___________ 
  

अिोले (श्ज.अहमदनगर) तालुक्यातील शेतिऱ्याांनी ववववध मागण्याांिररता  
महाववतरणच्या िायाालयावर िाढलेला मोचाा 

  

(११)  ८७६६६ (०९-०८-२०१७). श्री.िैर्ि वपचड (अकोले)   :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अकोले (जि.अहमिनगर) तालकु्यातील शेतकऱयाींनी आपल्या ववववध मागण्याींकररता अकोले 
महाववतरिच्या कायाशलयावर दिन्ाांक ६ म,े २०१७ रोिी वा त्यासमुारास मोचाश काढून आपल्या 
मागण्याींच ेननवेिन महाववतरिच्या अचधकाऱयाींकड ेदिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाववतरिच्या अचधकाऱयाींना दिलेल्या ननवेिनाच े सवशसाधारि स्वरुप काय 
आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोिती तातडीची कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२३-०७-२०१९) : (१) हे खरे आहे.   
(२) सिर ननवेिनात - 
 ११ के.व्ही.कळस AG कफडर ओव्हरलोड होत असल्याकारिाने सिर कफडरवर 
अखींडडत वीि पुरवठा करण्यात यावा, 
 कुीं भेफळ येथील मींिूर नवीन सबस््ेशनचे काम लवकर सुरु करण्यात याव,े 
 प्रवरा निीकाठील गावाींना रो्ेशन काळात वीि पुरवठा खींडीत करु नये, 
 महाववतरि आपल्या िारी योिनेतील प्रलींत्रबत काम े सुरु करण्यात यावी. अशा 
मागण्या करण्यात आल्या आहेत. 
(३) वरील मागण्याींसिभाशत कुीं भफेळ येथे पायाभतू आराखडा योिना-२ मध्ये नवीन ३३/११ 
केव्ही उपकें द्र मींिूर असनू उपकें द्राचे काम सुरु आहे. सिरहून उपकें द्राचे काम पूिश झाल्यानींतर 
११ के.व्ही. कळस एिी वादहनीचा भार कमी होण्यास मित होिार आहे. 
 प्रवरा निीकाठील गावाींना रो्ेशन काळात वीि पुरवठा जिल्हाचधकारी, अहमिनगर 
याींच्या आिेशानुसार खींडडत करण्यात येत आहे. 
 तसेच महाववतरि आपल्या िारी योिनअेींतगशत ववद्युत पायाभूत सुववधा प्रलींत्रबत 
असलेल्या कृषीपींपाना सौर कृषीपींपाद्वारे वीि पुरवठा करण्याच ेननयोजित आहे. 
(४) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  

वीज ववतरण (जि.ससधंुदरू्भ) िां पनीच्या बाांदा ववभागीय िायाालयात  
अधधिा-याांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(१२)  ८८१३५ (०९-०८-२०१७).   श्री.ननतेश राण े(िणिवली) :  सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मसींधुिगुश जिल्हयातील वीि ववतरि कीं पनीच्या बाींिा ववभागीय कायाशलयाींतगशत बाींिा 
शहरासह २३ गावे असून या ववभागीय कायाशलयात अचधकारी नसल्यान े वीिग्राहकाींना वीि 
समस्याींसाठी थे् सावींतवाडी येथे िावे लागत आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सिरहू ववभागीय कायाशलयाच्या िोन्ही ववभागातील गावाींमध्ये २३ हिार ५०० 
घरगुती व व्यावसानयक वीििोडण्या असून दिवसेंदिवस वीिेच्या तरारी वाढत असताना 
अचधकारी नसल्यामळेु वीिधारकाींना अनेक समस्याींना सामोरे िावे लागत असून िननत्राची 
िेखभाल व िरुूस्तीची कामे िेखील प्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 



वव.स. ५९५ (9) 

(३) असल्यास, वीिववतरि कीं पनीच्या बाींिा ववभागीय कायाशलयात अचधका-याींची ररक्त  पिे 
भरण्याबाबत शासनान ेकोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (२९-०८-२०१९) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.  मसींधिगुश जिल््यातील 
महाववतरि कीं पनीच्या बाींिा-२ येथील कननषठ अमभयींत्याींचे पि ररक्त असताना त्याचा 
अनतररक्त कायशभार सहाय्यक अमभयींता, बाींिा शाखा कायाशलय-१ याींच्याकड े िेण्यात आला 
होता. बाींिा-२ येथील कननषठ अमभयींत्याचे ररक्त पि दिनाींक १८.०९.२०१७ रोिी भरण्यात आले 
आहे. तसचे िननत्र िेखभाल व िरुुस्तीची कामे ही घेण्यात आली आहेत. 
(४) प्रशन् उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  

घनसावांगी व अांबड तालुक्यातील (जि.िालना) प्रनतक्षा यादीतील शतेिऱ्याांना  
ववद्युत जोडणी देण्याबाबत 

  

(१३)  ८९९४४ (०९-०८-२०१७).   श्री.राजेश टोप े(घनसावांगी) :  सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िालना जिल्हयातील घनसावींगी व अींबड तालुक्यातील कृषी पींपासाठी अनामत रक्कम 
भरलेल्या शेतकऱयाींना अियापपयांत मसमें् खाींब, कीं डक््र व इतर म्ेररयलसह िीज जोडणी 
ममळालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सिरहू िीज जोडणी अद्यापपयांत न ममळण्याची कारिे काय आहेत, 
(३) असल्यास, घनसावींगी व अींबड तालुक्यातील ककती शेतकऱयाींना कनेक्शन िेण्यात आलेले 
आहे, तसचे सध्या ववद्युत िोडिीसाठी ककती शेतकरी प्रनतक्षा यािीत आहेत, 
(४) अद्याप िीज िोडिी िेिेबाबत कोितीही कायशवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय 
आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२३-०७-२०१९) : (१) हे खरे आहे.   
(२) िनू, २०१७ अखेर घनसावींगी तालुक्यात एकूि १६४५२ व अींबड तालुक्यात एकूि १६४९३ 
कृषी ग्राहकाींना वीि िोडण्या िेण्यात आलेल्या आहेत. यापैकी अनुरम े १५०४४ व १६२७८ 
शेतकऱयाींना मसमें् पोल, कीं डक््र व इतर म्ेररयलसह कृषी पींपाचे कनेक्शन िेण्यात आले 
असून अनुरम े२१५ व १४०८ कृषीपींपाींना महाववतरि आपल्या िारी योिनअेींतगशत केबलद्वारा 
वीि िोडण्या िेण्यात आल्या आहेत. 
(३) व (४) माचश, २०१९ अखेर ववद्युत िोडिीसाठी कृषीपींपाच ेको्ेशन भरलेले घनसावींगी व 
अींबड तालुक्यातील अनुरम े१५०८ व १२२० शेतकऱयाींच्या िोडण्या प्रलींत्रबत आहेत.  
 माचश, २०१८ अखेर अनुरम े १४५२ व ११३९ इतक्या प्रलींत्रबत कृषी वीि िोडण्या 
उच्चिाब ववतरि प्रिाली योिनेअींतगशत िेण्याच ेननयोजित आहे.  

___________ 
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मोताळा (श्ज.बुलडाणा) तालुक्यातील मागासवगीय मुलाांच्या  
वससतीगहृाची प्रलांबबत देयिे देणबेाबत 

  

(१४)  ९१६४७ (१८-०८-२०१७).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) : सन्माननीय सामाश्जि न्ड् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोताळा (जि.बुलडािा) तालुक्यातील मागासवगीय मलुीींच ेवसतीगहृाची िागा भाडतेत्वावर 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्या वसतीगहृाच ेदिनाींक १ माचश, २०१६ त ेदिनाींक १५ िून, २०१७ पयांतचे भाड े
थकले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींिभाशत शासनाने चौकशी करून सिर वसतीगहृाचे थकीत भाड ेमालकाला 
िेण्याबाबत कोिती कायशवाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारिे काय आहेत ? 
  
डॉ. सुरेश (र्ाऊ) खाड े(२६-०७-२०१९) : (१) होय. 
(२) नाही. 
     सींबींचधत इमारत मालकास माहे फेब्रुवारी, २०१९ पयशतचे भाड ेअिा करण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रचन उद् ्ाित नाही. 
(४) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील समाजिल्याण ववभागाच्या िात्रज-आांबेगाव (श्ज.पुणे) येथील वसनतगहृातील  
मुलीांना ननिृष्ट्ट दजााच ेजेवण देण्यात येत असल्याबाबत 

  

(१५)  ९२६०८ (१८-०८-२०१७).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय सामाश्जि न्ड् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील समािकल्याि ववभागाच्या कात्रि-आींबेगाव (जि.पुिे) येथील वसनतगहृातील 
मुलीींना ननकृष् ििाशचे िेवि िेण्यात येत असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुण्यात मशक्षि घेण्यास्ाठी येिा-या मुलीींसाठी समािकल्याि ववभागातफे 
वसनतगहेृ चालववली िात असून येथे कीं त्रा्ी पध्ितीन ेननयुक्त केलेल्या कीं त्रा्िाराकडून नेहमी 
ननकृष् ििाशच ेिेवि दिले िात आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरिी िोषी कीं त्रा्िाराला बदलण्य्ाब्ाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
डॉ. सुरेश (र्ाऊ) खाड े(२६-०७-२०१९) : (१) होय. 
(२) नाही. 



वव.स. ५९५ (11) 

 
(३) या वसतीगहृामधील ववियार्थयाांना ननयमाप्रमािे भोिन पुरवठािार भोिन पुरववत नसल्याचे 
ननिशशनास आल्यामुळे सिर पुरवठािार बिलण्यात आलेला असून, त्यास िींडही आकारण्यात 
आलेला आहे. 
(४) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  
पुण्यातील ववश्राांतवाडी येथील सामाश्जि न्ड्याय ववभागाच्या वसनतगहृातील ववववध समस्याांबाबत 
  

(१६)  ९४२२३ (२४-०८-२०१७).   श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव) :  सन्माननीय सामाश्जि न्ड् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुण्यातील ववश्ाींतवाडी येथील सामाजिक न्याय ववभागाच्या वसनतगहृातील मेस  व पािी 
पुरवठा बींि असल्यान े वसनतगहृातील ववद्यार्थयाांना २ दिवस िेवि व पािी न ममळाल्यान े
त्याींच े हाल झाले, हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३)असल्यास, त्यात काय आढळून आले व त्यानसुार याप्रकरिी शासनान ेकोिती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
डॉ. सुरेश (र्ाऊ) खाड े(२६-०७-२०१९) : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) महानगरपामलकेच्या पाईप लाईनच्या िरुूस्तीच े काम चालू असल्याने वसतीगहृास पािी 
पुरवठा कमी िाबाने होत होता. त्यामुळे पाण्याचा प्रचन ननमाशि झाल्यान े ववद्यार्थयाांनी 
दि.०२.०७.२०१७ रोिी मेस बींि केली. परींतु सहायक आयुक्त, समाि कल्याि पुिे याींनी 
वसतीगहृास भे् िेऊन प्रवेमशत ववद्यार्थयाांची िेविाची सोय करून, ्ँकरने पािी पुरवठा केला. 
सद्य:जस्थतीत भोिन पुरवठा व पािी पुरवठा व्यवजस्थत सुरू आहे. 
(४) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 

  
िोल्हापूर श्जल््यातील उद्यम नगर, वाय.पी.पोवार नगर व पाांजरापोळ औद्योधगि के्षत्रात 

पायाभूत सुववधाांच्या ननसमभतीकररता ननधी उपलब्ध होणेबाबत 
  

(१७)  ९६२८५ (२९-१२-२०१७).   श्री.अमल महाडीि (िोल्हापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर जिल्हयातील उद्यम नगर, वाय.पी.पोवार नगर, व पाींिरापोळ औद्योचगक के्षत्र 
असलेल्या भागात पायाभूत सुववधाींचा ववकास होण्याकरीता महाराषराचे औद्योचगक धोरि 
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२०१३ अींतगशत रू.५१८.२० लक्ष इतक्या रकमेचा प्रस्ताव सुकािू सममतीची बैठक झाली 
नसल्यान ेप्रलींत्रबत रादहला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू प्रस्ताव ननधी मींिूर करण्यासाठी शासनान ेकोिती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभार् देसाई (०७-०८-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 राज्यात औद्योचगक पायाभूत सुववधाींची ननममशती व ववकास या योिनसेींिभाशत 
मा.मुख्य सचचव याींच्या अध्यक्षतखेाली सुकािू सममतीची पाचवी बैठक दिनाींक ०७/०३/२०१९ 
रोिी आयोजित करण्यात आली होती.  
 सिर बैठकीमध्ये कोल्हापूर जिल्हयातील १) मशवािी उद्ययमनगर इींडस्रीयल एररया 
मधील अींतगशत रस्ते व ९ फु् ग्सश करिे, २) वाय.पी. पोवार नगर इींडस्रीयल एररया मधील 
अींतगशत रस्ते व ९ फु् ग्सश करिे, ३) पाींिरपोळ औद्योचगक के्षत्र, कोल्हापूर अींतगशत रस्ते व 
९ फु् ग्सश करिे, 
 या ३ कामाच्या रु. ४७६.०० लक्ष रकमेच्या प्रकल्पास मान्यता िेण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ाित न्ाही. 

___________ 
  

ठक्िरबाप्पा आददवासी वस्ती सुधार योजनेअांतगात (जि.हहरं्ोली) प्राप्त झालेला  
ननधी अद्यापही मशल्लि असल्याबाबत 

  

(१८)  ९६८५३ (०३-०८-२०१९).   श्री.तानाजी मुटिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जिल््यात ठक्करबातपा आदिवासी वस्ती सधुार योिनेअींतगशत ७६ लक्ष रुपयाींचा 
ननधी अद्यापही मशल्लक असून ववकास कामे प्रलींत्रबत असल्याचे माहे िुल,ै २०१७ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननधी मशल्लक राहण्याची कारिे काय आहेत तसेच अखचचशत  ननधीमधून 
ववकास काम ेपूिश करण्याबाबत शासनान ेकोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत? 
  
डॉ. अशोि उईिे (०६-०८-२०१९) : (१) व (२) ठक्करबातपा  आदिवासी वस्ती सुधार 
योिनेअींतगशत सन २०१७-१८ साठी दहींगोली जिल््याकररता रु. ४००.०० लक्ष इतका ननधी प्रातत 
झालेला आहे. जिल्हाचधकारी, दहींगोली याींचेस्तरावरुन दिनाींक २८.०३.२०१८ रोिी ७३ कामाींना 
प्रशासककय मान्यता िेण्यात आली आहे. यापैकी २३ काम े पूिश झाली असून उवशररत काम े
प्रगतीपथावर आहेत. याकामाींकररता रु. १५५.०० लक्ष ननधी खचश झालेला असून उवशररत ननधी 
खचश करण्याबाबत पींचायत सममती स्तरावरुन कायशवाही सुरु आहे. 
(३) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
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भोसरी (श्ज.पुणे) येथील आददवासी मुलाांच्या शासिीय वसनतगहृात  
बाहेरील लोिाांनी अनधधिृत प्रवेश िेल्याबाबत 

  

(१९)  ९७८७८ (२९-१२-२०१७).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अममत 
ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पश्श्चम), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भोसरी (जि.पुिे) येथील आदिवासी मुलाींच्या शासकीय वसनतगहृात बाहेरील लोकाींनी 
अनचधकृत व बेकायिेशीरपिे गहृपालाशी सींगनमत करुन वसनतगहृात प्रवेश केला व 
गहृपालासमोर ववद्यार्थयाांना मारहाि केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे जिल्यातील वसनतगहृाींमधील समुारे िीड हिार ववद्यार्थयाांनी घोडगेाव 
येथील एकाजत्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प कायाशलयासमोर आींिोलन केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या आींिोलनाची िखल घेऊन शासनान े सिर वसनतगहृातील गहृपालाला 
ननलींत्रबत केले असून शासनान ेया प्रकाराची चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार वसनतगहृातील 
प्रचन सोडववण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे (२५-०७-२०१९) : (१) भोसरी (जि.पुिे) येथील आदिवासी मुलाींच्या शासकीय 
वसनतगहृात बाहेरील लोकाींनी वसतीगहृात प्रवेश करून तेथील ववद्यार्थयाांना मारहाि केल्याची 
बाब खरी आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सिर वसतीगहृाच्या गहृपालाींनी बाहेरील व्यक्तीींना अनचधकृतपिे प्रवशे दिल्याच्या 
कारिास्तव आींिोलनकत्याश ववद्यार्थयाांनी गहृपालाींना ननलींत्रबत करण्याबाबत मागिी केली होती. 
 सींबींचधत गहृपाल याींची आदिवासी मुलाींचे शासकीय वसतीगहृ, रािगुरूनगर, खेड येथ े
बिली करण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्यातील वस्त्रोद्योग यांत्रधारिाांच्या वीजदर सवलती बाबत 
  

(२०)  ९८३०९ (२९-१२-२०१७).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील  २७  अचवशक्तीच्या आतील यींत्रमागधारकाींना आिखी  एक रुपये प्रती युनन् 
वीििर सवलत िेण्याची घोषिा माहे िुलै, २०१६ मध्ये  मा. वस्त्रोद्योगमींत्री   याींनी केली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची अींमलबिाविी होऊन त्याचा फरक वीि िेयकामध्ये समायोजित 
करण्यात येिार आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत आतापयांत कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत तसेच त्यासाठी ककती कालावधी लागिार आहे ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-०८-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  
(२) व (३) शासन ननिशय दिनाींक ७.११.२०१५ नुसार २७ अचवशक्तीच्या आतील 
यींत्रमागधारकाींना वीि िरात रु.२.७७/- प्रनत युनन् इतकी सवलत शासनामाफश त िेण्यात येत 
होती. सिर सवलत नोव्हेंबर, २०१५ ते िानेवारी, २०१९ पयांत िेण्यात आली. तद्नींतर शासन 
ननिशय दिनाींक २१.१२.२०१८ नुसार सिर सवलत आिखी रु.१/- प्रती युनन् इतकी वाढवून 
एकूि रु.३.७७ प्रती युनन् इतकी करण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  

आददवासी ववद्यार्थयाांच्या ववववध मागणयांसाठी आददवासी वविास  
पररर्देच्या पदाधधिा-याांनी िेलेले आांदोलन 

  

(२१)  ९८३७४ (२९-१२-२०१७).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली), प्रा.वर्ाा गायिवाड 
(धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पश्श्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अब् दलु सत्तार 
(मसल्लोड), श्री.आमसफ शखे (मालेगाांव मध्य) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आदिवासी ववद्यार्थयाांना वसनतगहृात प्रवेश ममळावा, वसनतगहृातील ररक्त िागा भरण्यात 
याव्यात, वसनतगहृाींची सींख्या वाढवावी, मशषयवतृ्त्ती ननयममत ममळावी, पीं.दिनियाळ उपाध्याय 
योिना बींि करावी या ववववध मागण्याींसाठी आदिवासी ववकास पररषिेच्या पिाचधका-याींनी 
नामशक येथील आदिवासी ववकास आयुक्तालयाच्या कायाशलयासमोर दि.१०.१०.२०१७ रोिी वा 
त्या समुारास आींिोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच नामशक जिल्हयातील आदिवासी भागातील ववद्यार्थयाांच्या ववकासासाठी आश्मशाळा 
तसेच शहरात वसनतगहृाींची उभारिी करण्यात आली असली तरी त्यातील असुववधाींमुळे 
ववद्यार्थयाांना यादठकािी राहि ेगैरसोयीच ेझाले असल्याच ेया िरम्यान ननिशशनास आले हे खरे 
आहे काय,  
(३) असल्यास, ववद्यार्थयाांच्या मागण्यासींिभाशत व वसनतगहृाींतील उक्त गैरसोयी िरू 
करण्याबाबत शासनान ेकोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  
डॉ. अशोि उईिे (२५-०७-२०१९) : (१) शासकीय वसतीगहृासींिभाशतील ववववध मागण्याींच्या 
अनुषींगाने आदिवासी ववकास पररषिेच्या पिाचधकाऱयाींनी दि.०९.१०.२०१७ रोिी आींिोलन केले 
होते. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
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(३) वसतीगहृातील ररक्त िागा भरण्याची कायशवाही ऑनलाईन प्रिालीद्वारे पूिश करण्यात 
आली आहे. तसेच खास बाब प्रवशेाच्या िागािेखील भरण्यात आल्या आहेत. 
 शासकीय वसतीगहृात प्रवेश न ममळू शकिाऱया अनसुूचचत िमातीच्या 
ववद्यार्थयाांकररता पींडीत िीनियाल उपाध्याय स्वयम ् योिनेंतगशत २०,००० सींख्येच्या मयाशिेत 
लाभ िेण्यात येत आहे. 
 शासकीय आश्मशाळा आणि वसतीगहेृ यामधील भौनतक सुववधा, पािीपुरवठा, 
भोिनकक्ष इ. मूलभूत सुववधाींची पाहिी करून त्यावर उपाययोिना करण्यासाठी कायापाल् 
पथके स्थापन करण्यात आलेली आहेत. सिर पथकाींमाफश त सवश शासकीय आश्मशाळा/वसतीगहेृ 
याींना भे्ी िेऊन तेथील त्रु्ीींची पतूशता करण्याच्या अनुषींगाने कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील स्थाननि भूमीपुत्राांना िनााटि सरिारच्या धतीवर, सवा खाजगी  
उद्योगामधील नोिऱयांमध्ये प्राधान्ड्य देण्याबाबत 

  

(२२)  ९९९३२ (१३-०७-२०१८).   श्री.सुननल प्रभ ू(ददांडोशी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील स्थाननक भूमीपुत्राींना कनाश्क सरकारच्या धतीवर मादहती तींत्रज्ञान व 
िैवतींत्रज्ञान वगळता सरकारच्या औद्योचगक धोरिाींतगशत मित घेिाऱ या सवश खािगी 
उद्योगामधील नोकऱ्य्ाांमध्ये प्राधान्य िेण्याबाबतच्या ववचाराचधन असलेल्या प्रस्तावावर ननिशय 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, राज्यात १०० ्क्के स्थाननक भूमीपुत्राींना खािगी उद्योगात नोकऱ या िेण्याच्या 
दृष्ीने उक्त ववचाराचधन असलेल्या प्रस्तावावर तात्काळ ननिशय घेण्याबाबत शासनान ेकोिती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभार् देसाई (०९-०८-२०१९) : (१) सुक्ष्म, लघ,ु मध्यम, मोठया व ववशाल औियोचगक 
उपरमाींमध्ये ककमान ८०्क्के स्थाननक उमेिवाराींना नोकऱयाींमध्ये प्राधान्य िेण्याबाबत 
शासनाच्या दि.१७, नोव्हेंबर, २००८ च्या शासन ननिशयान्वये सुधाररत कायशपद्धती ववहीत 
करण्यात आली आहे. त्यानसुार राज्यातील सवश औद्याचगक आस्थापनाींमध्ये पयशवेक्षकीय 
शे्िीत ककमान ५० ्क्के व पयशवेक्षकीय शे्िीसदहत इतर शे्िीत ककमान ८० ्क्के स्थाननक 
उमेिवाराींना नोकऱयाींमध्ये प्राधान्य िेिे बींधनकारक केले आहे. कनाश्क सरकारच्या धतीवर 
मादहती तींत्रज्ञान व िैव तींत्रज्ञान वगळता सरकारच्या औद्याचगक धोरिाींतगशत मित घेिाऱया 
सवश खािगी उियडगामध्ये नोकऱयाींमध्ये प्राधान्य िेण्याबाबत कोिताही प्रस्ताव शासन स्तरावर 
प्रलींत्रबत नाही. 
(२) व (३) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
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राज्यातील ननम्म्याहून अधधि ववशेर् आधथाि के्षत्राचा (SEZ) िापर होत नसल्याबाबत  
  

(२३)  १०५७८३ (२३-०४-२०१८).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूवा) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ननम्म्याहून अचधक ववशेष आचथशक के्षत्र (SEZ) केवळ कागदोपत्री असल्याचे 
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यामध्ये ववशषे आचथशक के्षत्र (SEZ) कोित्या दठकािी व एकूि ककती 
आहेत, 
(३) तसेच, ववशेष आचथशक के्षत्राचा अचधकाचधक वापर न होण्याची कारिे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
त्यानुसार ववशेष आचथशक के्षत्राचा अचधकाचधक वापर होण्यासाठी कोिकोित्या उपाययोिना 
केल्या वा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभार् देसाई (२१-०८-२०१९) : (१) कें द्र सरकारने महाराषरातील एकूि १५१ ववशेष आचथशक 
के्षत्राींना तत्वत: /अींनतम-औपचाररक मान्यता प्रिान केली आहे. तथावप, कें द्र शासनाचे ववशेष 
आचथशक के्षत्राववषयी कें द्रीय कर रचनेतील बिल, िागनतक मींिी व बािारातील चढउतार यामुळे 
९१ ववशेष आचथशक के्षत्राींनी यातून माघार घेतली आहे. सध्या ६० ववशेष आचथशक के्षत्र े
अचधसूचचत झाली असून, त्यापकैी ३० ववशेष आचथशक के्षत्र ही ४२३१.४१ हेक््र आर. इतक्या 
के्षत्रावर कायाशजन्वत झालेली असनू, कायाशजन्वत झालेल्या २९ ववशेष आचथशक के्षत्रामध्ये २८५ 
उद्योग घ्क सद्या कायशरत आहेत.   
(२) राज्यामध्ये सद्य:जस्थतीत चींद्रपूर-१, मुींबई-२, नागपूर-३, नाींिेड-१, नामशक-१, नवी मुींबई-२, 
पनवेल-१, पुिे-१३, रायगड-१, सातारा-२, ठािे- ३ अशा ३० दठकािी  ववशेष आचथशक के्षत्र 
कायाशजन्वत आहेत.   
(३) उद्योिकाींकडून Export कररता उस्फूतश प्रनतसाि न लाभिे व बािारातील िागनतक 
आचथशक मींिी तसचे कें द्रीय कर रचनेतील बिल इ. कारिामुळे ववकासकाची ववशेष आचथशक 
के्षत्राचा अचधकाअचधक वापर होव ूशकला नाही.   
(४) राज्य शासनाने  ववशेष आचथशक के्षत्राचे प्रकल्प कायाशन्वीत होण्यासाठी मा.मींत्री (उद्योग) 
याींच्या अध्यक्षतेखाली ववशेष आचथशक के्षत्राींचे प्रस्तावाींच्या छाननी करण्याच्या कामकािात 
पारिशशकता आिण्यासाठी सममतीचे गठन केले आहे.  ववशेष आचथशक के्षत्राच्या अडचिी िलि 
गतीने सोडववण्यासाठी मा.मुख्य सचचव याींच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रिान सममतीचे गठन 
केले आहे.  शासनाच्या दिनाींक १५/१०/२०११ च्या शासन ननिशयान्वये ववशेष आचथशक के्षत्राच्या 
ववकासकाींना व घ्काींना मुद्राींक शुल्कातून सू्, मूल्यवचधशत कराचा कालबध्ि पध्ितीने 
परतावा, अकृवषक आकारिीतून सू् तसेच गौि खननिाच्या स्वामीत्वधन आकारिीतून सू् 
इत्यािी सवलती अनुजे्ञय करण्यात आल्या आहेत. 
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 उद्योग ववभागाने ववशेष आचथशक के्षत्रातील िे-िे के्षत्र प्रचमलत ननयमानुसार व ववहीत 
कायशपध्ितीनींतर कें द्र शासनाच्या मींिूरीनींतर ववना-अचधसूचचत केले िाते, अशा ववशेष आचथशक 
के्षत्राकररता एकाजत्मक औद्योचगक के्षत्र धोरि तसेच एकाजत्मक मादहती तींत्रज्ञान नगराींची 
स्थापना करण्याची धोरिात्मक तरतूि केली आहे. त्यामुळे ववशेष आचथशक के्षत्र रद्य 
झाल्यानींतर त्या के्षत्राचा वापर औद्योचगक प्रयोिनाथश होतो. पयाशयान ेगुींतविूक व रोिगार 
ननमीती होते.  
(५) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  

महाननममाती िां पनीिडून िोयना प्रिल्पग्रस्ताांचे पुनिभसन करणयाबाबत 
  

(२४)  १०८७७६ (०४-०४-२०१८).   श्री.शांभूराज देसाई (पाटण), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   
सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाननममशती कीं पनीमध्ये दिन्ाांक १८ एवप्रल, २०१७ चे प्रशासकीय पररपत्रक रीं . ३७४ नसुार 
आय्ीआय अहशताधारकाींना प्रगत कुशल प्रमशक्षिाथी योिनेमध्ये कायम ठेवून इतर पात्र 
प्रकल्पग्रस्ताींना सामाजिक िबाबिारी योिनेतींगशत प्रमशक्षिाथी म्हिून सामावून घेिेच्या 
योिनेस शासनाने मान्यता दिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनेतींगशत कोयना धरि प्रकल्पग्रस्ताींनी महाननममशतीकड ेअिश केला असता 
त्याींना प्रकल्पग्रस्ताींकडून सिरची िमीन ही महाननममशतीच्या नाींव े सींपादित केली असल्याचा 
पुरावा मागण्यात येवून धरि प्रकल्पग्रस्ताींवर महाननममशतीकडून अन्याय केला िात आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, कोयना प्रकल्पग्रस्ताींच्या िममनी महाननममशतीच्या नाींवे सींपादित केल्या 
असल्याचा पुरावा येथील प्रकल्पग्रस्ताींना न मागता त्याींना कोयना धरि प्रकल्पग्रस्त म्हिून 
या योिनेत समावेश करावा अशी मागिी या प्रकल्पग्रस्ताींकडून होत असून स्थाननक 
लोकप्रनतननधी पा्ि यानी दिन्ाांक ५ जून, २०१७ रोिी मा.ऊिाशमींत्री याींना ही अ् मशथील 
करिेववषयी पत्रव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अद्याप कोितीच कायशवाही न झाल्यामळेु सिर प्रकल्पग्रस्ताींनी दिन्ाांक २६ 
ज्ानेि्ारी, २०१८ रोिी महाननममशती कीं पनी समोर आमरि उपोषि सुरू केले असून यासींिभाशत 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्याअनुषींगान ेशासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (०१-०३-२०१८) : (१) ज्या प्रकल्पग्रस्ताींची मालमत्ता महाननममशती 
कीं पनीच्या नाींव ेसींपादित आहे, अशा प्रकल्पग्रस्ताींसाठी महाननममशतीचे प्रशासकीय पररपत्रक र. 
३७४, दि. १८.०४.२०१७ अन्वये प्रगत कुशल प्रमशक्षिाथी योिना सरुु करण्यात आली आहे. 
(२) सातारा जिल््यातील कोयना धरिासाठी लागिारी िमीन िलसींपिा ववभागाने सींपादित 
केली आहे. सिर धरिावरील िलववद्युत कें द्राची उभारिी िलसींपिा ववभागान े केलेली असून 
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ते महाननममशती कीं पनीकडून केवळ भाडतेत्वावर चालववण्यात येते. महाननममशती कीं पनीच्या 
धोरिानुसार सिर प्रकल्पग्रस्ताींना महाननममशती कीं पनीमध्ये सामावून घेिे शक्य नाही.  
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) दि. २६.०१.२०१८ ते २९.०१.२०१८ या कालावधीमध्ये पोफळी िलववद्युत कें द्रासमोर कोयना 
धरि प्रकल्पग्रस्ताींनी आमरि उपोषि केले होते. याबाबत शासन स्तरावर लवकरच बैठक 
आयोजित करण्यात येिार आहे. 
(५) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  

वीज खरेदी व इांधन समायोजन आिार याबाबत सवािर् अभ्यास  
िरण्यासाठी नमेलेल्या सममतीच्या अहवालाबाबत 

  

(२५)  ११०७४२ (०४-०४-२०१८).   श्री.सुननल मशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), 
श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन) : सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वीि खरेिी व इींधन समायोिन आकार याबाबत सवांकष अभ्यास करण्यासाठी महाराषर 
राज्य वीि मींडळान ेनेमलेल्या सममतीचा अहवाल शासनास प्रातत झाला आहे काय, 
(२) असलयास, सिर सममतीन ेअहवालात केलेल्या मशफारशीींचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, सिरहू अहवालाबाबत शासनान ेकोिता ननिशय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत?  
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२३-०७-२०१९) : (१) नाही.  वीि खरेिी व इींधन समायोिन आकार 
याबाबत सवशकष अभ्यास ववस्ततृ अहवाल महाराषर राज्य ववद्युत मींडळ सूत्रधारी कीं पनीद्वारा 
गठीत सममतीने महाराषर राज्य ववद्युत मींडळ सूत्रधारी कीं पनीकड े दिनाींक २१.१२.२०१७ रोिी 
सािर केला आहे.   
(२) वीि खरेिी व इींधन समायोिन आकार याबाबत सवशकष अभ्यास करण्यासाठी महाराषर 
राज्य वीि मींडळाने नमेलेलेल्या सममतीद्वारा अहवालात, इींधन समायोिन आकार वीि 
खरेिीच्या मदहन्यात ज्या ग्राहकाींनी वीि वापरली असले त्याच ग्राहकावर लावण्यासाठी 
महाराषर ववद्युत ननयामक आयोगास ववनींती करण्यात यावी,  गुिरातच्या धतीवर इींधन 
समायोिन आकार ननजचचत िराने लाविे याकररता महाराषर ववद्युत ननयामक आयोगास 
महाववतरिद्वारा ववनींती करण्यात यावी, वीि ननममशती कीं पन्याींचे इींधन पुरवठािाराींसोबत 
असिाऱया कराराच े पुनवरालोकन करण्यात यावे, वीि ननममशती सींचाची उपलब्धता 
तपासण्यासाठी ग् स्थापना करावी व राज्य भारप्रेषि कें द्रान े वीि ननममशती सींचाना त्याची 
उपलब्धता ननजचचत करण्यास सूचना िेण्यात यावी अशा प्रमुख मशफारशी केल्या आहेत. 
(३) महाराषर राज्य ववद्युत मींडळ सूत्रधारी कीं पनीद्वारा इींधन समायोिन आकारासींिभाशत 
महाराषर राज्य वीि ननयामक आयोगाकड ेमहाववतरि कीं पनीने याचचका िाखल करावी असा 
ठराव पारीत केला. सिर बाबतीत महाववतरिने महाराषर ववद्युत ननयामक आयोगामध्ये 
याचचका िाखल केली असता आयोगाने सिर याचचका दिनाींक १७.०७.२०१७ रोिी अमान्य केली 
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आहे. तथावप, आयोगाच्या बहु वावषशक वीि िर ववननयम सन २०१५ मधील ”इींधन समायोिन 
आकार” यासींबींधी तरतुिीमध्ये सधुारिा करण्याववषयी याचचका पनुचच: सािर करण्यासींिभाशत 
महाववतरिमाफश त पुढील कायशवाही प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  

नळदगुा (ता.तुळजापूर, श्ज.उस्मानाबाद) येथील मागासवगीय ववद्याथी वसतीगहृाबाबत 
  

(२६)  ११२३०९ (१९-०४-२०१८).   श्री.मधुिरराव चव्हाण (तळुजापूर) :   सन्माननीय 
सामाश्जि न्ड् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नळिगुश (ता.तुळिापूर, जि.उस्मानाबाि) येथील सामजिक न्याय ववभागाअींतगशत 
मागासवगीय मलुाींच्या ननवासासाठी डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मागासवगीय मुलाींच े वसतीगहृ 
मींिूर करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर वसतीगहृ केव्हा मींिूर करण्यात आले आहे, तसेच त्याकरीता ककती 
रकमेची तरतूि करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, सिर वसतीगहृाचे काम अपुिाशवस्थेत असनू वसतीगहृाकरीता चाल ू आचथशक 
वषाशमध्ये ककती ननधीची तरतूि करण्यात येिार आहे, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरिी वसतीगहृाकरीता ननधीची तरतूि करुन काम त्वरीत पुिश 
करण्याबाबत शासनान ेकोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 

  
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(०९-०८-२०१९) : (१) होय. 
(२) प्रस्तुत वसतीगहृ दि. २८ िानेवारी,२००९ च्या  आिेशान्वये मींिूर करण्यात आलेले असून 
या वसतीगहृाींच्या  बाधींकामासाठी एकुि रू. ४.९५ को्ी इतकी तरतुि करण्यात आलेली आहे. 
(३)  सन २०१६-१८ या वषाशमध्ये या वसतीगहृासाठी रू १.६५ को्ी रक्कमचेी तरद्त  केलेली 
आहे. 
(४) कपाऊीं ड, अींतगशत रस्ते अस े ककरकोळ कामे वगळता इमारतीची कामे पूिश होऊन सिर 
इमारतीचा वापर सुरू करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  

नामशि श्जल््यातील सामाश्जि न्ड्याय ववभागाच्या आश्रमशाळाांमधील  
लाभार्थयाांच्या ननवडीबाबत 

  

(२७)  ११५१५८ (२३-०४-२०१८).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय 
सामाश्जि न्ड् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नामशक जिल््यातील सामाजिक न्याय ववभागाच्या आश्मशाळाींमध्ये सीसी्ीव्ही कॅमेरे 
बसववण्याची योिना, िलीत वस्ती सुधार योिना, ३० ्क्के सेस फीं डातून अपींगासाठी योिना, 
वैयक्तीक लाभाच्या योिना, मालवाहतूक चारचाकी वाहन योिना अशा अनेक योिनाींसाठी 
माहे डडसेंबर, २०१७ अखेरपयांत लाभाथींची ननवड झालेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववहीत मुितीत लाभार्थयाांची ननवड होण्यासाठी आणि आचथशक तरतूि अखचचशत 
राहू नये म्हिून शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
डॉ. सुरेश (र्ाऊ) खाड े(२६-०७-२०१९) : (१) होय. 
(२) ववदहत मुितीत लाभार्थयाशची ननवड करण्यात आलेली  आहे. 
(३) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  

अहमदपूर (श्ज.लातूर) तालुक्यातील वसतीगहृातील ववद्यार्थयाांच्या मागणयांबाबत 
  

(२८)  ११५७४५ (१९-०४-२०१८).   श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अममत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.बाळासाहेब 
थोरात (सांगमनेर), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.हर्ावधान 
सपिाळ (बुलढाणा) :  सन्माननीय सामाश्जि न्ड् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) अहमिपूर (जि.लातूर) तालुक्यातील िुन े शासकीय वसतीगहृ व नवीन शासकीय 
वसतीगहृातील ववियार्थयाशनी आपल्या ववववध मागण्यासाठी माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यािरम्यान जिल्हाचधकारी, लातुर व तहमसलिार, अहमिपूर याींना ननवेिने दिली आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, वसतीगहृातील ववियार्थयाशच्या मागण्या मींिूर करण्याच्या शासनाने कोिती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
डॉ. सुरेश (र्ाऊ) खाड े(२६-०७-२०१९) : (१) नाही. 
(२) शासकीय वसतीगहृातील ववियार्थयाांना शासन ननिशय दि. २६ िुल,ै २०११ मधील 
तरतुिीनुसार भोिन, ननवाशह भत्ता यासह सवश सोयी-सुववधा पुरववण्यात येत असून, याबाबत 
वसतीगहृामधील ववियार्थयाांची कोितीही तरार नाही. 
(३) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
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हदगाव, भोिर, अधाापूर तालुक्यात (श्ज.नाांदेड) झालेल्या अविाळी  
पाऊस व गारपीटीमुळे वीज पुरिठा खांडडत झाल्याबाबत 

  

(२९)  ११७९०९ (२८-०७-२०१८).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हिगाव, भोकर, अधाशपूर तालकु्यात  (जि.नाींिेड )झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपी्ीमुळे 
िेगलूर येथे एक बैल मतृ्यूमखुी पडला तर हिगाव येथ ेमोबाईल ्ॉवर घरावर  कोसळला व 
शेतातील गहू, ्ाकळी, ज्वारी यासह अन्य वपकाींच ेतसेच हळि, आींबा, केळी या फळबागाींच े
अतोनात नुकसान होवून  वीिही खींडडत झाल्याच े दिनाींक २७.४.२०१८ रोिी वा त्यासुमारास 
ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने नकुसानग्रस्ताींना आचथशक मित तसेच  वीिचेा पुरवठा पूवशवत सुरु 
करण्याबाबत कोिती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची  कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२३-०७-२०१९) : (१) दिनाींक १५.०४.२०१८ रोिी हिगाींव व भोकर 
तालुक्यामध्ये अवकाळी पावसामळेु  वीिपुरवठा खींडडत झाला होता.  अधाशपूर व िेगलूर 
तालुक्यात सिर काळात ववद्युत पुरवठा खींडडत झाला नव्हता. िेगलूर तालुक्यात एक बैल 
दिनाींक २८.०५.२०१८ रोिी ववद्युत प्रािाींनतक अपघातामुळे मरि पावला.  
(२) अवकाळी पाऊस तसेच गारपी्ीमुळे पडलेले/तु्लेले पोल व तारा याींची िरुुस्ती करुन २४ 
तासात ववद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यात आलेला आहे.  तसेच ववद्युत पुरवठा सुरळीत 
राहण्यासाठी सींबींचधत वादहन्याींची िरुस्ती व िेखभालीची कामे करण्यात आलेली आहेत.  तसेच 
अपघातग्रस्त बलैाच्या मालकास नुकसान भरपाई िेिेबाबत महाववतरि कीं पनीमाफश त कायशवाही 
सुरु आहे. वपकाच ेनुकसानीबाबत बाचधत के्षत्राच ेसवेक्षि करण्यात आले आहे. 
(३) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  
घाटांजी (श्ज.यवतमाळ) येथील अनुदाननत वसनतगहृातील िमाचाऱ् याांच्या ववववध मागण्याांबाबत 

  

(३०)  ११९४३६ (२३-०७-२०१८).   श्री.राज ुतोडसाम (अणी) :   सन्माननीय सामाश्जि न्ड् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घा ी्ंिी (जि.यवतमाळ) येथील अनुिाननत वसनतगहृ कमशचाऱ याींनी त्याींच्या ववववध 
मागण्याींकरीता तहमसलिार कायाशलयासमोर उपोषि सुरू केल्याच े माहे मे, २०१८ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कमशचाऱ याींच्या मागण्या कोित्या आहेत तसेच सिर मागण्या पुिश 
करण्याबाबत शासनान ेकोिती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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डॉ. सुरेश (र्ाऊ) खाड े(२६-०७-२०१९) : (१) होय. 
(२) अनुिाननत वसतीगहृातील प्रवमेशताचे पररपोषिात वाढ करिे,  कमशचारी मानधन वाढवविे 
अशा एकुि १३ मागण्या या कमशचाऱयाींनी केलेल्या आहेत. त्यानुषींगान े अनुिाननत 
वसतीगहृामधील प्रवेमशत ववियार्थयाांच्या पररपोषि अनुिानात शासन आिेश दि. ८/१/२०१९ 
अन्वये वाढ करण्यात आलेली असून, कमशचाऱयाींचे मानधनात वाढ करण्याच ेप्रस्ताववत आहे. 
कमशचाऱयाींच्या उवशरीत मागण्या या धोरिात्मक स्वरूपाच्या आहेत. 
(३) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  

अिोला व वामशम श्जल्हयातील हरभऱ् याच्या चिुाऱ् याांची रक्िम थिीत असल्याबाबत 
  

(३१)  १२२२०७ (२३-०७-२०१८).   श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :  
सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला व वामशम जिल्हयातील ५० हिार जक्वींटल हरभऱयाच्या चकुाऱ याींची सुमारे २० 
को्ीवर रक्कम थकली असल्याच ेदिनाींक २३ म,े २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननिशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने हरभऱ याींच्या चुकाऱयाची रक्कम अिा करण्याबाबत 
शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  
प्रा. राम मशांदे (२६-०६-२०१९) : (१) होय. 
(२) हींगाम २०१७-१८ मध्ये अकोला व वामशम जिल््यात झालेली हरभऱयाची खरेिी व 
शेतकऱयाींना अिाकेलेली रक्कम पढुील प्रमािे आहे :- 

 एकूि खरेिी एकूि ककीं मत अिा केलेली रक्कम 
अकोला ७२८९४.२७ ३२.०९ ३२.०९ 
वामशम ५३७५४.८३ २३.६५ २३.२९ 

(३) अकोला व वामशम जिल््यातील खरेिीची नडि नसलेल्या रुपये ८.८९ लाख इतकी रक्कम 
शेतकऱयाींना अिा करिेबाकी असून, खरेिीची नडि करण्याची कायशवाही सुरु  आहे. 
(४) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
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मौजे रायगाांव (ता.िरमाळा, श्ज.सोलापूर) येथे ३३/११ िेव्हीएचे  
नवीन ववद्युत उपिें द्र मांजूर िरण्याबाबत 

  

(३२)  १२२७३४ (२८-०७-२०१८).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) : सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे रायगाींव(ता.करमाळा,जि.सोलापूर) येथे ३३/११ केव्हीएचे नवीन ववद्युत उपकें द्र मींिूर 
करण्याची मागिी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिन्ाांक २३ म्ार्च, २०१८ रोिी व तद्नींतर अनके 
वेळा मा.उिाशमींत्री याींचेकड ेननवेिनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रायगाव व तालुक्यातील अनेक गावाींना कमी िाबाने वीि पुरवठा होत 
असल्याने ३३/११ केव्हीएचे नवीन ववद्युत कें द्र करण्याच्या मागिीबाबत ननिशय घेण्यात आला 
आहे काय वा त्यानुषींगान ेसुरु असलेल्या कायशवाहीची सद्यःजस्थती काय आहे, 
(३) अद्याप ननिशय घेण्यात आला नसल्यास, त्याची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-०८-२०१९) : (१) स्थाननक लोकप्रनतननधीनी दिनाींक २७.०६.२०१७ 
व दिनाींक ०५.१२.२०१७ अन्वये मौिे  रायगाींव, ता.करमाळा येथे नवीन ३३/११ के.व्ही. उपकें द्र 
मींिूर करण्याची मागिी केली होती.  
(२) मौि े रायगाींव, ता. करमाळा येथ े नवीन ३३/११ के.व्ही.उपकें द्र उच्चिाब ववतरि प्रिाली 
योिनेअींतगशत प्रस्ताववत करण्यात आले असून सिर उपकें द्रासाठी शासकीय िागा उपलब्ध 
नसल्यान ेखािगी िागेसाठी प्रयत्न सुरु आहेत.  
(३) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  

आटपाडी (श्ज.साांगली) येथील शासिीय मागासवगीय मलुीांच्या वसतीगहृातील गैरसोईबाबत 
  

(३३)  १२३८८९ (०२-०८-२०१८).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न्ड् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल््यातील आ्पाडीतील शासकीय मागासवगीय मुलीींच्या वसतीगहृातील 
मुलीींच्या िेविाची गैरसोय होत असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास 
आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींिभाशत ववद्याचथांनीनी अचधक्षक्षका याींचेकड ेतरार करुनही कोितीच कायशवाही 
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरिी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त्यानुषींगाने मुलीींच्या िेविाची सोय होण्याकरीता तसेच सिर प्रकरिी िबाबिार 
असिाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनान ेकोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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डॉ. सुरेश (र्ाऊ) खाड े(२५-०७-२०१९) : (१) शासकीय वसतीगहृातील मलुा-मुलीींसाठी ननजचचत 
करण्यात आल्याप्रमािे आहार िेण्यात येत नसल्याची तरार दि. १४/४/२०१८ रोिी सिर 
वसतीगहृातील मलुीींनी केली होती. 
(२) नाही. 
(३) ववियाथीननींनी केलेल्या तरारीच े अनुषींगाने भािीपाल व फळे पुरवठािारास िींड 
आकारण्यात आलेला आहे. तसचे वसतीगहृ अचधक्षकास नो्ीस बिावण्यात आलेली असून 
त्याचेववरूध्ि कारवाई प्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  

इलेश्क्रि वाहनाांच्या ननममातीला चालना देण्याबाबत 
  

(३४)  १२६७६७ (१५-१२-२०१८).   श्री.सुननल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), 
श्री.प्रिाश फातपपेकिर (चेंबूर), श्री.सुननल मशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :  
सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पेरोल-डडझलेच्या वाढत्या ककीं मती तसेच वाहनाींच्या वाढत्या सींख्येमुळे ननमाशि झालेले 
पयाशवरि आणि प्रिषूि आिी समस्या ववचारात घेता कें द्र व राज्य शासनान े इलेजक्रक 
वाहनाींच्या ननममशतीला चालना िेण्याचा ननिशय दिनाींक २३ सत े्ंबर, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू उपरमाींतगशत कें द्र व राज्य सरकारन े मुींबईसह राज्यात कोिकोित्या 
शहरात व जिल््यात इलेजक्रक वर चालिाऱया बस वाहनाींची सुववधा उपलब्ध करून िेिार 
आहे आणि वाहनाींना प्रोत्साहन िेण्यासाठी या उद्योगासाठी कोित्या सवलती िेिार आहेत, 
(३) असल्यास, इलेजक्रक वाहनाींना चाजिांग करण्यासाठी राज्यभरात एकूि ककती चाजिांग 
स््ेशन भरववण्यात येिार आहेत, 
(४) असल्यास, इलेजक्रक वाहनाींचे प्रमाि राज्यात कायाशजन्वत करण्याबाबत शासनान ेकोिती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभार् देसाई (०२-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.         
(२) व (३) महाराषराच े इलेक्रीक व्हेईकल प्रोत्साहन धोरि-२०१८ अींतगशत  इलेक्रीक 
व्हेईकलच्या वापरास प्रोत्साहन िेण्यासाठी मुींबईसह पुिे, औरींगाबाि, ठािे, नागपूर आणि 
नामशक या ६ शहराींत सावशिननक वाहतुकीमध्ये इलेक्रीक व्हेईकलचा वापर प्रथम करण्यात 
येिार आहे. तसेच इलेक्रीक व्हेईकल वाहनाींना प्रोत्साहन िेण्यासाठी खालील सवलती िेिार 
आहेत. 
• राज्यात नडििी झालेल्या इलेक्रीक व्हेईकलच्या पदहल्या १००० खािगी सावशिननक बस 
वाहतुक याींना पाच वषाशच्या धोरि कालावधीसाठी अनुिान अनुजे्ञय करण्यात आले आहे.  
 



वव.स. ५९५ (25) 

• राज्यात नडििी झालेल्या प्रवासी बसेससाठी खािगी / सावशिननक बस वाहतूक खरेिीिार 
याींना वाहनाच्या मळु ककीं मतीच्या १० ्क्के अनुिान (िास्तीत िास्त २० लाखाींच्या कमाल 
मयाशिेत) प्रनत वाहन अनुिान अनुजे्ञय केले आहे. वाहन खरेिी तारखेपासून ३ मदहन्यात 
अनुिान खरेिीिाराच्या बँकखात्यात हस्ताींतरीत केले िाईल.  
• राज्यात नडििी झालेल्या पदहल्या १,००,००० इलेक्रीक व्हेईकलना (िचूाकी वाहन-े७०,०००, 
तीन चाकी वाहन-े२०,००० आणि चार चाकी वाहन-े१०,०००) खािगी वाहतकू आणि वैयजक्तक 
खरेिीिाराींना ५ वषाांच्या धोरिाच्या वैधतेच्या कालावधीत “अींनतम वापरकताश अनुिान” ममळेल. 
• राज्यात नडििी झालेल्या इलेक्रीक व्हेईकलच्या खरेिीवर खािगी वाहतकुिारास व वयैक्तीक 
खरेिीिार याींना वाहनाींच्या मुळ ककीं मतीवर १५ ्क्के अनुिान अनजेु्ञय केले आहे. (िचुाकी साठी 
५,००० रुपये कमाल मयाशिेत, तीन चाकी वाहनाींसाठी १२,००० रुपये कमाल मयाशिेत, कारसाठी 
१ लाख रुपये कमाल मयाशिेत). वाहन खरेिी तारखेपासून ३ मदहन्यात अनुिान खरेिीिाराच्या 
बँक खात्यात हस्ताींतरीत केले िाईल. 
• रस्ते कर आणि नडििी शुल्कातून इलेक्रीक व्हेईकल्सना माफी अनुजे्ञय केली आहे. 
(४) महाराषराचे इलेक्रीक व्हेईकल प्रोत्साहन धोरि-२०१८ च्या अनुषींगाने कायशपध्िती/ 
मागशिशशक तत्वे दिनाींक ०२/०४/२०१९ च्या शासन ननिशयान्वये ववहीत करण्यात आली आहेत. 
(५) प्रचन उद् ्ाित नाही.  

___________ 
  

अहमदनगर श्जल्हयात शासनामाफा त मागासवगीय मुला-मुलीांसाठी  
चालववल्या जाणाऱ्या वसतीगहृाांच्या दरुुस्तीबाबत 

  

(३५)  १२९७१५ (०४-१२-२०१८).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न्ड् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमिनगर जिल्हयात शासनामाफश त मागासवगीय मलुा-मुलीींसाठी चालववल्या िािाऱया 
वसतीगहृाींच्या िरुुस्तीच ेआिेश शासनाने दिले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरिी जिल्हयातील १६ वसतीगहृ चालकाींनी िरुुस्तीच ेआिेशाच ेपालन 
न करताच प्रवेशप्रकरया सुरु केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींिभाशत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने वसतीगहृ िरुुस्त करण्याबाबत तसचे सिर िरुुस्तीचे 
आिेश पालन न करिाऱया सींबींचधताींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
डॉ. सुरेश (र्ाऊ) खाड े (२६-०७-२०१९) : (१) अहमिनगर जजल्ह्य्ातील तीन वसतीगहृाींच्या 
िरुूस्तीचे आिेश िेण्यात आलेले आहेत. 
(२) तीन वस्तीगहृाींपैकी िोन वसतीगहृाींचे िरुूस्तीच ेकाम पूिश झालेले असून एक वसतीगहृाच्या 
िरुूस्तीची सावशिननक बाींधकाम ववभागाकडून ननवविा प्रकरया चालू आहे. 
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(३) प्रचन उद् ्ाित नाही. 
(४) प्रचन उद् ्ाित नाही. 
(५) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  

अमरावती श्जल््यातील वसतीगहृातील मलुामलुीांना उत्तम दजााचे भोजन पुरववण्याबाबत 
  

(३६)  १३१२७३ (०४-१२-२०१८).   डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.सुधािर देशमुख 
(नागपूर पश्श्चम) :   सन्माननीय सामाश्जि न्ड् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) अमरावती जिल््यातील समाि कल्याि ववभागाच्या मुलामुलीींच्या सुमारे १०० 
वसतीगहृाींमध्ये भोिन पुरवठा करण्याच्या कीं त्रा्ीत िाचक अ्ी व शतीमुळे वषाशनुवष ेिुन्याच 
कीं त्रा्िाराींना कीं त्रा् िेण्यात येत असनू भोिन पुरवठा ननषकृष् ििाशचा होत असल्याच्या 
तरारी माहे सत े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने िाचक अ्ी काढून मिीच्या कीं त्रा्िाराींना कीं त्रा् 
ममळण्याकरीता सहकायश करिाऱया सींबींचधत अचधकाऱयावर कारवाई करण्याबाबत तसेच 
वसतीगहृातील मलुामलुीींना उत्तम ििाशचे भोिन पुरववण्याबाबत शासनान े कोिती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
डॉ. सुरेश (र्ाऊ) खाड े (२६-०७-२०१९) : (१) अमरावती जिल्हयामध्ये एकूि २४ शासकीय 
वसतीगहृाींपैकी १९ वसतीगहृाींमध्ये खािगी पुरवठािाराींकडून भोिन पुरवठा करण्यात येतो. 
भोिन पुरवठयाकरीता राज्यभर एकाच स्वरूपाची ननवविा प्ररीया राबववलेली असनू 
वसतीगहृातील भोिनासींिभाशत तरारी प्रातत झालेल्या नाहीत. 
(२) प्रचन उद् ्ाित नाही. 
(३) राज्यातील शासकीय वसतीगहृाींकरीता एकसमान ननवविा प्ररीया राबववण्यात आलेली असून 
ई-ननवविा प्ररीयेव्िारे भोिन पुरवठािाराींची ननवड करण्यात आलेली असल्यान ेकारवाईचा प्रचन 
उद् ्ाित नाही. भोिनाच्या ििाशबाबत योग्य ती काळिी घेण्यात येत असून सहाय्यक आयुक्त 
याींचे स्तरावरून वसतीगहृाींना ननयममत भे्ी िेऊन भोिनाच्या ििाशची तपासिी करण्यात येत.े 
(४) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  

मौजे िरमाळा (ता.िरमाळा, श्ज.सोलापूर) येथ ेमागासवगीय ववद्यार्थयाांसाठी  
शासिीय ननवासी शाळा मांजूर िरण्याबाबत 

  

(३७)  १३२२५४ (०४-१२-२०१८).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न्ड् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौि े करमाळा (ता.करमाळा, जि.सोलापूर) येथ े मागासवगीय ववद्यार्थयाांसाठी शासकीय 
ननवासी शाळा मींिूर करण्याबाबतची मागिी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.सामाजिक 
न्यायमींत्री याींचकेड ेदिनाींक ५ सत े्ंबर, २०१८ रोिी वा त्यासुमारासच्या पत्रान्वये केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर मागिीच्या अनुषींगाने मागासवगीय ववद्यार्थयाांसाठी शासकीय ननवासी 
शाळा मींिूर करण्यासाठी शासनान ेकोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
डॉ. सुरेश (र्ाऊ) खाड े(२६-०७-२०१९) : (१) होय. 
(२) ज्या तालुक्यात शासकीय ननवासी शाळा नाही, त्या तालुक्यामध्ये शासकीय ननवासी शाळा 
मींिूर करण्याचे शासनाचे ववचाराधीन आहे. 
(३) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  

सोलापूर श्जल््यातील ग्राहिाांसाठी १.३ टक्िे डी.डी.एफ. व नॉन डी.डी.एफ. 
योजना पूवावत िरणेबाबत 

  

(३८)  १३२२५८ (०७-१२-२०१८).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर जिल््यातील ग्राहकाींसाठी १.३ ्क्के डी.डी.एफ. व नॉन डी.डी.एफ. योिना पूवशवत 
करिेबाबतची मागिी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिन्ाांक ९ ऑक्टोबर, २०१८ रोिी मा.उिाश मींत्री 
याींच्याकड ेननवेिनाव्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योिना माहे एवप्रल, २०१८ पासून बींि असल्याने गरि ूशेतक-याींना काम 
करुन घेता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननवेिनातील मागिीच्या अनुषींगान े शासनान े कोिती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे.    
(२) हे खरे आहे. 
(३) महाववतरिच्या दिनाींक २१.१२.२०१८ च्या पररपत्रकाअन्वये एचव्हीडीएस योिनेअींतगशत १.३ 
्क्के डी.डी.एफ. योिनेअींतगशत कृषी ग्राहकाींनी स्वखचाशन ेपायाभूत सुववधा उभारिी करुन कृषी 
वीि िोडिी घेण्याच्या योिनेस मान्यता िेण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रचन उद् ्ाित नाही. 
  

___________ 
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िरमाळा व माढा (श्ज.सोलापूर) येथील तालुक्यात स्वतांत्र रोदहत्र ेबसववण्याबाबत 
  

(३९)  १३२५७९ (०६-१२-२०१८).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करमाळा व माढा (जि.सोलापरू) तालुक्यातील वाडी व वस्त्याींवर मसींगल फेि स्वतींत्र रोदहत्र े
बसववण्यासाठी डीपीडीसी व ववशषे घ्क योिनमेध्ये समाववष् करण्यात आलेल्या कामाींसाठी 
ननधी उपलब्ध करण्याची मागिी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिन्ाांक ९ ऑक्टोबर, २०१८ रोिी 
मा.उिाश मींत्री याींचकेड ेननवेिनाव्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागिीच्या अनुषींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार शासनाने 
कोिता ननिशय घेतला आहे वा घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत व त्याबाबत कायशवाहीची सद्यःजस्थती काय आहे? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे.   
(२) उपरोक्त मागिीच्या अनुषींगाने जिल्हा वावषशक योिना सन २०१८-१९ च्या पुनववशननयोिन 
अींतगशत आवचयकतेनुसार करमाळा तालुक्यामध्ये ३ वस्त्याींवर मसींगल फेि रोदहत्राचे प्रस्ताव 
महाववतरिद्वारा जिल्हा ननयोिन सममती, सोलापूर याींच्याकड ेसािर करण्यात आले आहे.  
(३) प्रचन उद् ्ाित नाही 

___________ 
  

पैठण (श्ज.औरांगाबाद) तालुक्यातील डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर मागासवगीय  
शासकिय मुलाांच्या वसनतगहृातील सोयी-सुववधाांबाबत 

  

(४०)  १३३१०० (०४-१२-२०१८).   श्री.सांदीपानराव भमुरे (पैठण) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न्ड् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पैठि (जि.औरींगाबाि) तालुक्यातील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मागासवगीय शासककय 
मुलाींच्या वसनतगहृातील ववद्यार्थयाांना ननषकृष् ििाशच ेिेवि पुरववल्याच ेदिनाींक ११ ऑक््ोबर, 
२०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त वसतीगहृातील ववद्यार्थयाांना ननवासाची तसेच वपण्याच्या पाण्याची 
व्यवस्था नसिे, स्पधाश पररके्षकरीता पुस्तके उपलब्ध नसिे, पाण्यात िींत ुव अळ्या आढळून 
येिे, इ. प्रकारच्या असुववधाींना सामारे िाव ेलागत असून त्यासींिभाशतील तरार ववद्यार्थयाांनी 
तहमसलिार याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरिी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुषींगाने वसतीगहृातील ववद्यार्थयाांना चाींगले 
िेवि व इतर सोयी-सुववधा उपलब्ध करुन िेण्याबाबत शासनान ेकोिती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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डॉ. सुरेश (र्ाऊ) खाड े(२६-०७-२०१९) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) तपासिी अींती आढळून आलेल्या त्रु्ीच्या अनुषींगान ेसींबींचधत अन्नधान्य पुरवठा अनुषींगान े
सींबींचधत अन्नधान्य पुरवठा धारकाींकडून सादहत्य खरेिी बींि केला असून, त्याींची िेयके अिा 
केलेली नाहीत. तसेच अन्नधान्य पुरवठािार बिलनू नववन पुरवठािाराची ननयुक्ती करण्यात 
आलेली आहे. तसेच ववद्यार्थयाांना आर.ओ.फील््रच ेपािी िेण्यात येत आहे. 
(५) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  

डहाणू (श्ज.पालघर) येथे आददवासी प्रिल्पाांतगात भरतीपूवा प्रमशक्षण िें द्र सुरु िरण्याबाबत 
  

(४१)  १३३२१८ (०७-१२-२०१८).   श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पश्श्चम), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.बसवराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य पोलीस िल, सेनािल इ. मध्ये अनुसूचचत िमातीचा अनशुेष िरू करुन आदिवासीींना 
सैननक पूवश प्रमशक्षि िेण्यासाठी व त्याचा अनुशेष िरू करण्यासाठी शासनान े डहािू येथ े
भरतीपूवश पोलीस प्रमशक्षि कें द्र सुरु करण्याची मागिी लोकप्रनतननधीींनी तत्कालीन मुख्यमींत्री 
याींचेकड े दिन्ाांक १८ माचश, २०१२ तसेच अनतररक्त पोलीस महासींचालक, प्रमशक्षि याींना 
तत्कालीन गहृ मींत्री याींनी दिन्ाांक १५ िुल,ै २०१० रोिी तसचे तत्कालीन आदिवासी ववकास 
मींत्री याींनी दिन्ाांक २८ ऑगस््, २०१२ रोिी मा.मुख्यमींत्री याींना तसेच मा.ववरोधी पक्षनेता 
ववधानसभा याींनी मा.मुख्यमींत्री याींना दिन्ाांक १७ म,े २०१८ रोिी ववनींती केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरिी शासनाने अचधक चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले, व त्यानुसार डहािू (जि.पालघर) येथ ेभरतीपूवश 
पोलीस प्रमशक्षि कें द्र सुरु करण्याच्या दृष्ीने शासनान े कोिती कायशवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे (०९-०८-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  
(२) व (३) सिर प्रकरिी गहृ ववभागामाफश त कायशवाही सुरु होती. मात्र सिरची मूळ कागिपत्र े
दिनाींक २६.०७.२०१२ रोिी मींत्रालयास लागलेल्या आगीत नष् झालेली आहेत. यास्तव प्रकरिी 
डहािू येथ े पोलीस भरतीपूवश प्रमशक्षि कें द्र सुरु करण्याच्या अनुषींगाने प्रकल्प अचधकार, 
एकाजत्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प, डहािू याींचकेडून अमभप्राय मागववण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
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लाांजा (श्ज.रत्नाधगरी) तालुक्यामध्ये गेल्या अनेि मदहन्ड्याांपासून 
 िारंिार वीज खांडीत होत असल्याबाबत 

  

(४२)  १३३५०० (०७-१२-२०१८) श्री.राजन साळवी (राजापूर) :  सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लाींिा (जि.रत्नाचगरी) तालुक्यामध्ये गेल्या अनके मदहन्याींपासून वीि खींडडत होण्याच े
प्रकार सातत्याने होत असल्याचे माहे सत े्ंबर, २०१८ मध्ये ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, िरवषी पावसाळयात ववद्युत वादहन्याींवर वकृ्ष व फाींद्या पडून ,तर कधी 
ववद्युत खाींब कोसळून पडल्याच्या घ्ना घडत असल्याने याचा त्रास िनतेला होत असून वीि 
पुरवठा सातत्यान ेखींडडत होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
तद्नुसार शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
 पावसाळा सुरु झाल्यापासून ऑगस््, २०१८ अखेरपयांत वािळी वाऱयाींमळेु व 
पावसामळेु वीि वादहन्याींवर वकृ्ष उन्मळून पडिे तसेच ठीकदठकािी फाींिया पडिे यामुळे लाींिा 
(जिल्हा रत्नाचगरी) तालुक्यात वीि पुरवठा खींडीत झाला होता. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) लाींिा तालुक्यात दिनाींक ०१.०४.२०१८ पासून आतापयांत िेखभाल व िरुुस्ती योिनेअींतगशत 
उच्चिाब वादहनीचे ११ व लघुिाब वादहनीचे ९० खाींब बिली करण्यात आले आहेत. यामशवाय 
पीं. दिन ियाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योिनेअींतगशत लघुिाब वादहनीच े७ खाींब बिली करण्यात 
आले असून ४ कक.मी. लघुिाब वीि वादहनीचा कीं डक््र बिलिे व तसेच वेळोवेळी योग्य ती 
कायशवाही करुन ववद्युत पुरवठा करण्यात आला आहे. 
(४) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  

मुांबई, नवी मुांबई, ठाणे, पालघर, रायगड श्जल््याांमध्ये ऑनलाईन  
पध्दतीने होत असलेली दारु ववक्री 

  

(४३)  १३३७८७ (०७-१२-२०१८) श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माश्जवडा) :  सन्माननीय राज् य 
उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई, नवी मुींबई, ठािे, पालघर, रायगड जिल््यातील सुमारे ५० िारुच्या िकुानाींच्या 
दठकािी ऑनलाईन पध्ितीन े िारु ववरी होत असल्यामुळे उत्पािन शुल्क ववभागाच्या 
अचधकाऱयाींनी दिनाींक ११ ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास कारवाई केली, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरिी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार ककती व्यक्तीींना अ्क करण्यात आली आहे व त्याींचेववरुध्ि पुढे 
कोिती कारवाई करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१२-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. तथापी काही वाईन शॉप/बीयर 
शॉपी मधून मागिीनुसार घरपोच मद्यपुरवठा केला िात असल्याची बाब ननिशशनास आल्याने 
दिनाींक १०.०८.२०१८ रोिी गुन्हा नडिववण्यात आला आहे. 
(२) व (३) होय. 
 सिर प्रकरिी भरारी पथक महाराषर राज्य, मुींबई याींनी महाराषर िारुबींिी कायिा, 
१९४९ अींतगशत गु. र.र. ४०८/२०१८ दि. १०.०८.२०१८ रोिी नडिववलेला आहे.सिर गुन््यात 
अद्यापपयांत १५ इसमाींना अ्क करण्यात आली होती. या सवाांना मा. न्यायालयान ेिाममनावर 
मुक्त केले आहे. 
 तसेच सिर गुन््यात सहभागी असलेले िोन इसमाींना अ्कपुवश िामीन मींिूर 
झालेला आहे. सिर आरोपी इसमाींनी एफ़आयआर रद्द करण्याबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुींबई 
येथे करमीनल याचचका र. ५२३९/२०१८ िाखल केली आहे. सिर प्रकरि न्यायप्रववषठ आहे. 
 तसेच या प्रकरिी मुींबई शहर व उपनगरे, ठािे, पालघर या चार जिल््यातील एकूि 
३३ मद्य ववरीच्या अनुज्ञतत्याींच े व्यवहार स्थचगत करण्यात आले होते. मा.न्यायालयाच्या 
आिेशानुसार २५ अनुज्ञतत्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  

मसन्ड्नर फाटा (श्ज.नामशि) येथ ेपोलीस दलाच्या ननगराणी पथिान े 
बेिायदेशीर दारू पिडल्याबाबत 

  

(४४)  १३५००२ (०८-०७-२०१९).   श्रीमती देवयानी फराांदे (नामशि मध्य) :   सन्माननीय 
राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मसन्नर फा्ा (जि.नामशक) येथे लोकसभेची आचारसींदहता सुरू असताींना मसन्नर फा्ा येथ े
कोितेही कागिपत्र ेनसिारी ५ लक्ष रुपयाींची िारू पोलीस िलाच्या ननगरािी पथकान ेदिनाींक 
८ एवप्रल, २०१९ रोिी पकडून पींचनामा करून राज्य उत्पािन शलु्क ववभागाकड ेसुपूिश केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर घ्नेनींतर ननगरािी पथकान ेसुपूिश केलेल्या िारू बाबत राज्य उत्पािन 
शुल्क ववभागाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२५-०७-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
    तथावप, सिर कारवाई लोकसभा सावशत्रत्रक ननवडिुक, २०१९ वळेी तयार करण्यात आलेल्या 
जस्थर ननगरािी पथक र.७ ने दि.७.४.२०१९ रोिी केलेली आहे.      
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(२) लोकसभा सावशत्रत्रक ननवडिुक, २०१९ वेळी मसन्नर फा्ा, नामशक रोड, नामशक येथे जस्थर 
ननगरािी पथक र.७ ने दि.७.४.२०१९ रोिी िेशी मद्याचे २४१ बॉक्स वाहतुक करिारे वाहतकु 
परवाना असलेले वाहन थाींबववण्यात आले. सिर वाहन त्या पथकाच्या प्रभारी याींनी राज्य 
उत्पािन शुल्क ववभागाकड ेवगश केले.   
 सिर वाहन मे.इीं्रनॅशनल रेडसश, सीएल-२ अनुज्ञतती र. ४८ येथून चार पररवहन 
पासवर मद्य घेऊन ननघाले होते. या पररवहन पासची मुित दि.७.४.२०१९ पयांत होती. तसचे, 
सिर सीएल-२ अनुज्ञततीचे ननरीक्षि केले असता, तथेील मद्यसाठा नडिवहीप्रमािे आढळून 
आला व तेथील सीसी्ीव्ही फु्ेि मध्ये सिर वाहनामध्ये दि.६.४.२०१९ रोिी मद्य भरत 
असल्याच े दिसून आले. त्यामुळे सिर मद्य अचधकृत परवान्यावर वाहतुक होत असल्याच े
ननिशशनास आल्यान ेते पुढे मागशस्थ करण्यात आले. 
(३) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अिोला, अमरावती, बलुढाणा, यवतमाळ व वामशम श्जल््यातील  
शेतिऱ्याांची अवधै साविाराांिडून होत असलेली वपळवणूि 

  

(४५)  १३५६१० (१३-०७-२०१९).   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.अश्जत पवार (बारामती), 
श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्रीमती सुमन पाटील 
(तासगाव - िवठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील अकोला, अमरावती, बलुढािा, यवतमाळ व वामशम जिल््यातील बऱयाच 
शेतकऱयाींनी खािगी सावकाराींकडून किश घेतले असून सावकाराींकड ेत्याींची िममन तारि म्हिून 
ठेवलेली आहे.  त्यापैकी बऱयाच खािगी सावकाराींनी शेतकऱयाींची तारि ठेवलेली िममन पैस े
भरुनसूध्िा अद्यापही परत केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अवैध सावकाराींना अमरावती येथील शासकीय अचधकारी रािेंद्र भालेराव, 
ववसनी तसचे अकोला येथील गोपाळ मावळे, जिऊनी हे पाठीशी घालत असून त्याींनी बरीच 
अपसींपिा िमावलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरिी शतेकऱयाींची िममन खािगी सावकाराींनी परत न केल्यास तेथील 
शेतकऱयाींनी दिनाींक १ माचश, २०१९ पासून सामुहीक आत्महत्या करण्याच े ठरववले असून 
त्याबाबत मा.मुख्यमींत्री, मा.सहकार मींत्री व प्रधान सचचव, सहकार ववभाग, मुींबई याींच्याकड े
ननवेिन दिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरिी चौकशी करुन उक्त शेतकऱयाींना त्याींच्या िममनी परत 
करण्याबाबत व सींबींचधींताववरुध्ि कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. सुभार् देशमखु (०८-०८-२०१९) : (१) व (२) नाही.  
(३) होय. 
(४) दिनाींक ०१ माचश, २०१९ च्या ननवेिनाच्या अनुषींगान े सहकार आयुक्ताींनी जिल्हा 
उपननबींधक, अकोला, अमरावती, बुलढािा, यवतमाळ व वामशम याींना त्याींच्याकडील प्रलींबीत 
प्रकरिाींत तात्काळ कायशवाही करून तरारी ननकाली काढण्याबाबत सुचचत केले आहे. 
 उपरोक्त जिल्हा ननबींधक कायाशलयाींकड े अवैध सावकारीच्या अनुषींगाने माचश, २०१९ 
अखेर प्रातत झालेल्या ५३१ तरार अिाशपकैी २०२ तरार अिश खारीि करण्यात आले असून 
११५ प्रकरिाींमध्ये चौकशी करुन एकूि २४९.४२ हे. आर के्षत्र परत करिेबाबत सींबींचधत जिल्हा 
उप ननबींधक, सहकारी सींस्था याींनी आिेश पाररत केले आहेत. उवशररत प्रकरिी चौकशी सुरु 
आहे.    
(५) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  
िसारा (श्ज.ठाणे) येथील फुगाळा गावातील गावठी दारुच्या भटटयाांवर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(४६)  १३६०२३ (०८-०७-२०१९).   श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवा), श्री.नसीम खान 
(चाांददवली), श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ववश्वश्जत िदम (पलूस िडगेाव), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), प्रा.ववरेंद्र जगताप 
(धामणगाव रेल्वे), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), प्रा.वर्ाा 
गायिवाड (धारावी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.आमसफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्री.हर्ावधान 
सपिाळ (बुलढाणा), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कसारा (जि.ठािे) येथील राडयाचा पाडा भागात असलेल्या फुगाळा या गावात मोठया 
प्रमािावर िारुच्या भट्टया चालववल्या िात असल्याच े दिनाींक ५ एवप्रल, २०१९ रोिी वा 
त्यासुमारास ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले, 
(३) असल्यास चौकशीच्या अनुषींगाने सींबचधतावर कोिती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे 
तसेच बकेायिा गावठी िारुच्या भट्टयाींवर ननबांध घालण्यासाठी शासन कोिती कायशवाही करिार 
आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२५-०७-२०१९) : (१), (२) व (३) होय, हे अींशतः खरे आहे. 
          ठािे जिल््यातील कसारा येथील राड्याचा पाडा भागात असलेल्या फुगाळा गाव व 
पररसरात म,े २०१९ मध्ये हातभट्टी िारू ननममशती व ववरी याबाबत एकूि ९ गुन्हे नडिववण्यात 
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आले असनू ५ इसमाींना अ्क करण्यात आली आहे. सिर कारवाईत ५७५५ मल. रसायन, ३० 
मल. गावठी िारु तसेच िेशी-वविेशी मद्य ितत करण्यात आले आहे. सिर कारवाईत एकूि 
ितत व नाश केलेल्या मुदे्दमालाची ककीं मत रु.१,१६,६५०/- इतकी आहे.  
 राज्य उत्पािन शुल्क ववभागामाफश त पोलीस ववभागाशी समन्वय साधून सींयुक्त 
मोदहमा तसेच राज्य उत्पािन शुल्क ववभागामाफश त ववशेष छाप े मोदहम राबववण्यात येऊन 
अवैध मद्य ननममशती, वाहतकु व ववरी दठकािाींवर सातत्याने कारवाई केली िाते.  
(४) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  

महाववतरण प्रशासनािडून िरण्यात येणारा नवीन आिृतीबांध रद्द करणयाबाबत 
  

(४७)  १३६०६७ (११-०७-२०१९). श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.छगन भुजबळ (येवला), श्री.शमशिाांत मशांदे 
(िोरेगाव), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पश्श्चम), श्री.सुरेश लाड (िजात), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण) :  सन्माननीय ऊजाा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाववतरि प्रशासनाकडून करण्यात येिारा नवीन आकृतीबींध रद्द करिे व इतर 
मागण्याींसाठी वीि कामगार, अचधकारी आणि अमभयींता सींघ्नेन े दिनाींक २८ डडसेंबर, २०१८ 
रोिी वा त्यासुमारास जिल्हाचधकारी, ठािे कायाशलयासमोर ननिशशन ेकरुन जिल्हाचधकारी, ठाि े
याींचेकड ेननवेिन दिले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वीि कामगाराींच्या मागण्याींचे स्वरुप काय आहे व सिर मागण्याींसिभाशत काय 
कायशवाही करण्यात आली वा  येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१६-०८-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) वीि कामगार, अचधकारी, अमभयींता सींघ्ना  सींयुक्त कृती सममती, भाींडुप 
पररमींडळ, मुींबई याींनी दिलेल्या ननवेिनात करण्यात आलेल्या मागण्या सींक्षक्षतत स्वरुपात 
खालीलप्रमाि ेआहेत :- 
   १. कळवा, मुींब्रा व मशळ ववभाग खािगी कीं पीनीला िेण्यास ववरोध. 
   २. महाववतरि कीं पनी प्रशासनान े प्रस्ताववत केलेल्या नवीन आकृतीबींधाला (Staff 
Restructuring) ववरोध. 
 वीि कामगार, अचधकारी, अमभयींता सींघ्ना सींयुक्त कृती सममतीने उपजस्थत 
केलेल्या उपरोक्त मागण्याींच्या अनुषींगाने महाराषर राज्य राषरीय वीि कामगार फेडरेशन 
(इीं्क) व इतर सींघ्नाींच्या प्रनतननधीींसोबत दि.०४.०१.२०१९ रोिी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय 
सींचालक, महाववतरि कीं पनी याींच्या स्तरावर राज्यपातळीवरील प्रचनाींबाबत सववस्तर चचाश 
करण्यात आली व त्यानुसार पुढील कायशवाही सुरु आहे.  

___________ 
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राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणाचा लाभ अधधिाधधि घटिाांना  
होण्यािरीता सुधारणा िरण्याबाबत 

  

(४८)  १३६०६९ (१३-०७-२०१९).   श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.छगन भुजबळ (येवला), श्री.शमशिाांत मशांदे 
(िोरेगाव), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.सुरेश लाड (िजात), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण) :  सन्माननीय वस् त्रोद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरिाचा लाभ अचधकाचधक घ्काींना व्हावा यासाठी त्यामध्ये काही 
सुधारिा करण्याचा ननिशय शासनाने माहे डडसेंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान घेतलेला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रचनी घेतलेल्या ननिशयाचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे व त्यानसुार 
कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम मशांदे (०९-०८-२०१९) : (१) होय. 
(२) वस्त्रोद्योग धोरिात शासन ननिशय, दि.२१/१२/२०१८ अन्वये खालील प्रमािे सुधारिा 
करण्यात आल्या आहेत. 
व्याख्या - 
३.३. ववस्तारीिरण प्रिल्प - अजस्तत्वातील प्रकल्पान े मागील आचथशक वषीच्या स्थापीत 
यींत्रसामुग्रीच्या पुस्तकी ककीं मतीच्या (Book Value of machinery) १० ्क्के ककीं वा त्यापेक्षा 
िास्त यींत्रसामुग्री स्थापीत केल्यास सिर गुींतविूकीस ववस्तारीकरि ककीं वा ववववधीकरि/ 
आधुननकीकरि मानण्यात येईल. सिर ववस्तारीकरि आणि /ककीं वा ववववधीकरि/ 
आधुननकीकरि हे पुढील / मागील प्ररीयेसह (forward - Backward) असेल. 
३.४  श्स्थर ढोबळ भाांडवली गुांतवणूि - ववस्तारीकरि/ववववधीकरि/आधुननकककरि करण्यासाठी 
यींत्रसामुग्रीमधील गुींतविूक आणि/ ककीं वा ववत्तीय सींस्था/बँकेकडून आचथशक सहाय्य मींिूर 
झालेली तसेच स्व-अथशसहाय्यान ेस्थापन झालेल्या प्रकल्पातील गुींतविूक.  
३.१२ िां पोझीट युननट - सिर व्याख्या वगळण्यात येत आहे.  
मुद्दा र. ७.३ मध्ये ७.३.३ नींतर ७.३.४ खालील प्रमािे अींतभूशत करण्यात येत आहे. 
 ७.३. ४  वस्त्रोद्योग प्रकल्पाींना वस्रोद्योग धोरि २०११-१७ अथवा वस्रोद्योग धोरि 
२०१८-२३ चा लाभ घेिेबाबत ववकल्प िेिे- दि. १.८.२०१७ ते दि. १४.२.२०१८ या कालावधीत 
ज्या प्रकल्पाींना िीघश मुिती किश मींिूर झाले असले ककीं वा स्व-अथशसहाय्यीत प्रकल्पाबाबत ज्या 
प्रकल्पाींनी यींत्रसामुग्रीच्या खरेिीच ेआिेश दिलेले असतील अशा प्रकल्पाींना वस्त्रोद्योग धोरि 
२०११-१७ मधील ककीं वा वस्त्रोद्योग धोरि २०१८-२३ मधील योिनाींचा लाभ िेण्यात येईल. या 
कालावधीतील सींबधीत प्रकल्पाींना ववकल्प िेण्यात येईल. 
 मुद्दा र. ७.४ च्या स्तींभ ३ मध्ये व पुढील व मागील प्ररीया (Forward Backward 
Integration) च्या रकान्यामध्ये खालील प्रमािे सुधारिा करण्यात येत आहे. 
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 स्तींभ ३ मधील कीं पोणझ् युनन् व त्यासाठी असलेली सवश अनुिान ेरद्द करण्यात येत 
आहे. त्याऐविी पुढील व मागील प्ररीया (Forward Backward Integration) साठी िेय ५ 
्क्के अनतरीक्त अनुिान राज्यातील सवश ववभागातील वस्रोद्योग प्रकल्पाींना लागू करण्यात येत 
आहे. 
 मुद्दा र. ७.४ नींतर ७.४.अ. खालील प्रमािे अींतभूशत करण्यात येत आहे. 
 ७.४.अ. वस्त्रोद्योग प्रकल्पाींनी यींत्रसामुग्रीच्या खरेिीसाठी वापरलेल्या ननधीवर 
भाींडवली अनुिान िेण्याबाबत.  
 वस्रोद्योग धोरि २०१८-२३ मचधल व्याि अनुिाना ऐविी भाींडवली अनुिान योिन े
अींतगशत बँक सहाय्यीत प्रकल्पाींनी यींत्रसामग्री खरेिी करण्यासाठी स्व-ननधीतून वापरलेल्या 
रकमेवरही भाींडवली अनुिान िेण्यात येईल. 
(३) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  
नामशि श्जल््यात दषु्ट्िाळ घोवर्त महसुली मंडळात सक्तीने किभ िसुली होत असल्याबाबत   

 

(४९)  १३८७०८ (१३-०७-२०१९).   श्रीमती देवयानी फराांदे (नामशि मध्य) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील २६८ महसुल मींडळाींमध्ये दिनाींक ६ नोव्हेंबर, २०१८ रोिीच्या शासन 
ननिशयान्वये िषुकाळ घोवषत करण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त शासन ननिशयाप्रमािे सहकार किाशचे पनुगशठाि व शेतीशी ननगडीत किश 
वसुलीस स्थचगती दिलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सहकार किाशचे पनुगशठाि व शेतीशी ननगडीत किश वसुलीस स्थचगती दिलेली 
असताींना नामशक जिल््यातील सहाय्य्क ननबींधक, सहकारी सींस्था ननफाड व इतर 
अचधकाऱ याींनी माहे माचश २०१९ िरम्यान िषुकाळ घोवषत करण्यात आलेल्या महसुल मींडळाींमध्ये 
शेती किश वसुलीस मान्यता दिलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरिी शासनान े चौकशी केली आहे काय, असल्यास, उक्त शासन 
ननिशयाचे उल्लींघन करिाऱ या अचधकाऱ याींवर शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभार् देशमखु (३१-०७-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२)  होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) अींशत: खरे आहे. 
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 सन २०१४-१५, २०१५-१६ व २०१६-१७ या कालावधीतील थकबाकीिार सभासिाींची 
महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम १९६० च्या कलम १०१ अन्वये वसूली िाखल्याची प्रकरिे 
ऑगस््, २०१८ मध्ये सािर केली होती. त्यावर सहाय्यक ननबींधक, ननफाड याींनी दिनाींक १५ व 
३० ऑक््ोबर तसेच २ व ३ नोव्हेंबर २०१८ रोिी सुनावण्या घेतल्या. महसलु व वन ववभाग, 
शासन ननिशय, दिनाींक ०६/११/२०१८ ननगशममत होण्यापूवी वसुली िाखले ननगशममत करण्यात 
आले आहेत. ही वसूलीची प्रकरिे सन २०१४-१७ या कालावधीतील आहेत. दिनाींक ६/११/२०१८ 
च्या शासन ननिशयान्वये खरीप २०१८ हींगामात िषुकाळ िाहीर करून उपाययोिना केल्या 
आहेत. खरीप २०१८ मधील किाशची सक्तीची वसलूी केलेली नाही. 
(५) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  

बबलोली, (श्ज.नाांदेड) या तालुक्यात रसायन ममधश्रत ताडीसह अवैध  
देशी दारुची ववक्री सुरु असल्याबाबत 

  

(५०)  १३८८४९ (१०-०७-२०१९).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय राज् य 
उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) त्रबलोली (जि.नाींिेड) या तालुक्यात रसायन ममचश्त ताडीसह अवैध िेशी िारुची ववरी 
मोठया प्रमािात सुरु असल्याचे माहे माचश, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननिशशनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रसायन ममचश्त अवैध िारु ववरी मुळे नागररकाींच्या िीवास धोका ननमाशि 
झाल्यान ेअवैध िारु ववरी रोखण्याबाबत शासनान ेकोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) तसेच अवैध िारु ववरी करिाऱयाींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२५-०७-२०१९) : (१), (२) व (३) होय, हे अींशतः खरे आहे. 
 नाींिेड जिल््यातील त्रबलोली तालकु्यात माचश, २०१९ मध्ये रसायन ममचश्त ताडीसह 
अवैध मद्य ववरीसींबींधी एकूि १८ गुन्हे नडिववले असून त्यामध्ये १० इसमाींना अ्क करण्यात 
आली आहे. सिर कारवाईत ६६६ मल्र ताडी व ५४ मल्र िेशी िारु अशा एकूि रु.३०,६३८/- 
ककीं मतीचा मुदे्दमाल ितत केलेला आहे. 
 त्रबलोली तालुक्याची सीमा ही तेलींगिा राज्याच्या सीमेला लागून असल्यामुळे 
सीमेवरती मौि ेकालाशफा्ा येथ ेतात्पुरता सीमा तपासिी नाका उभारण्यात आला आहे. तसेच, 
आठवडी बािार व ववशेष मोदहमा राबवुन अवधै मद्य व ताडी ववरीवर ननयींत्रि ठेवण्यात येत 
आहे. 
 
 



वव.स. ५९५ (38) 

 राज्य उत्पािन शुल्क ववभागामाफश त पोलीस ववभागाशी समन्वय साधून सींयुक्त 
मोदहमा तसेच राज्य उत्पािन शुल्क ववभागामाफश त ववशेष छाप े मोदहम राबववण्यात येऊन 
अवैध मद्य ननममशती, वाहतकु व ववरी दठकािाींवर सातत्याने कारवाई केली िाते. 
(४) प्रचन उद् ्ाित नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :    

सचचि 
महाराष्ट्र विधानसर्ा. 

मुांबई.   

__________________________________________________________________ 
मुद्रिपूवश सवश प्रकरया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगिक यींत्रिेवर 

मुद्रि: शासकीय मध्यवती मुद्रिालय, मुींबई. 


