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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शकु्रिार, ददनाांि २८ जून, २०१९ / आषाढ ७, 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 - ४० 
------------------------------------- 

  

धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत  
  

(१) * ४६५८७ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्म  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खशलरे्, डॉ.सधुीर 
ताांबे, आकिम .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाम, श्री.हररशस ांग राठोड, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, 
श्री.विलास पोतनीस, श्री.प्रिाश गजशभये : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४००४ ला 
ददनाांि २९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) धनगर समाजाचा अनसुचूचत जमातीमध्ये समावेश करण्याबाबतचा 
अभ्यास अहवाल ्ा्ा इन्सन्ट््यू्  ऑफ सोशल सायन्सेस (्ीस) या सींटथेने 
शासनाला सादर करुन ९ महहन्याींचा कालावधी झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अहवालातील शशफारशी कोणत्या आहेत व त्यानषुींगाने 
घेतलेल्या ननणणयाचे टवरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, राज्यातील धनगर समाजाच्या आरक्षण सींदर्ाणत धनगर 
समाजाच्या सवणपक्षीय नेत्याींनी मा.मखु्यमींत्री याींची र्े् घेतली असल्याच े
हदनाींक २२ फेब्रवुारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशणनास आले असनू या 
बठैकीत धनगर समाजाच्या आरक्षणासींदर्ाणत राज्याच्या महाअचधवक्त्याींसोबत 
ननणाणयक बठैक आयोन्सजत करण्यात येईल असे शासनाने आश्वासन हदल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मुींबईतील ्ा्ा इन्सन्ट््यू्  ऑफ सोशल सायन्सेस (्ीस) 
च्या अहवालाच्या अनषुींगाने राज्यातील धनगर समाजाच्या ववववध मागण्याींवर 
ननणणय घेण्यासाठी शासनाने मा.मखु्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली मींत्रत्रमींडळ 
उपसशमती गठीत केली असल्याच े हदनाींक २ माचण, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशणनास आल े असनू ही सशमती धनगर समाजाच्या 
मागण्याींवर कधीपयतं ननणणय घेणार आहे, 
(५) असल्यास, धनगर समाजाने आरक्षणासाठी लोकशाही मागाणने सातत्याने 
आींदोलने सरुु ठेवली असनू शासनाने तात्काळ याबाबतचा ननणणय 
घेण्याबाबतची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार धनगर समाजाचा अनसुचूचत जमातीमध्ये 
समावेश करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) ्ा्ा इन्सन्ट््यू्  ऑफ 
सोशल सायन्सेस, मुींबई याींनी हदनाींक ३१/०८/२०१८ रोजी धनगर 
समाजाबाबतचा त्याींचा अहवाल शासनास सादर केलेला आहे. यासींदर्ाणत 
मा.मींत्रत्रमींडळाच्या हदनाींक २७/०२/२०१९ रोजी सींपन्न झालेल्या बठैकीत ्ा्ा 
सामान्सजक ववज्ञान सींटथा, मुींबई याींचेकडून धनगर समाजाबाबत शासनास 
प्राप्त झालेल्या सींशोधन/ सवेक्षण अहवालाच्या अनषुींगाने धनगर समाजाच्या 
ववववध मागण्याींवर ववचार करण्यासाठी मींत्रत्रमींडळ उपसशमती टथापन 
करण्याचा ननणणय घेण्यात आला. त्यानषुींगाने शासन ननणणय          
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हदनाींक ०१/०३/२०१९ अन्वये मींत्रत्रमींडळ उपसशमती टथापन करण्यात आललेी 
आहे. सदर मींत्रत्रमींडळ उपसशमतीची पहहली बठैक हदनाींक ०२/०३/२०१९ रोजी 
सींपन्न झाली. सदर बठैकीमध्ये काही कायदेशीर मदु्याींबाबत मा.महाचधवक्ता, 
महाराषर राज्य याींचे अशर्प्राय घेण्याबाबतचा ननणणय झाला. त्यानषुींगाने ववधी 
व न्याय ववर्ागामाफण त मा.महाचधवक्ता, महाराषर राज्य याींचे अशर्प्राय 
मागववण्यात आले आहेत.  

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

परभणी येथील जात प्रमाणपत्र पडताळणी  
िायामलयातील गैरिारभाराबाबत 

  

(२) * ४६८७३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४९८९ ला ददनाांि ६ डडसेंबर, २०१८ 
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परर्णी येथील न्सजल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायाणलयातील दलाल, 
कीं त्रा्ी कमणचारी, प्रर्ारी वररषठ अचधकारी याींच्यातील असमन्वयामळेु 
ववद्याथी, नोकरदार, लोकप्रनतननधी याींना त्रास होत असल्याने वरील सवांची 
चौकशी करून त्याींच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी टथाननक 
लोकप्रनतननधीींनी लक्षवधेीव्दारे (डडसेंबर, २०१८) ववधान पररषदेत केली होती, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.मखु्यमींत्री महोदयाींनी या प्रकरणाची गींर्ीर दखल घेऊन 
सचचवटतरावरून चौकशी व एक महहन्यात अींनतम कायणवाही करण्याबाबतच े
आश्वासन सदरील लक्षवधेीच्या उत्तरात हदले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आचथणक अडवणुक करून फाईली गायब करणे, त्रु् ीींची पतुणता 
करूनही कागदपत्र ेगहाळ करणे, प्रकरणे जाणीवपवूणक प्रलींत्रबत ठेवणे व इतर 
कारणे दाखवनू जनतचेी लू्  केली असल्याबाबत सचचवानी चौकशी करून 
अहवाल शासनास सादर केला आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींचधताींववरुध्द 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) प्रटततु प्रकरणी चौकशी करण्याकरीता प्रधान सचचव (सामान्सजक न्याय) 
याींची ननयकु्ती करण्यात आली आहे. सदर प्रकरणी चौकशीची कायणवाही सरुू 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 ----------------- 
  

पुसद (जज.यितमाळ) येथील इलेजररि पोलिरील 
 लोड िमी िरण्याबाबत 

  

(३) * ४७४२९ डॉ.िजाहत शमर्ाम, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्म  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खशलरे्, श्री.आनांदराि पाटील, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आकिम .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पसुद (न्सज.यवतमाळ) येथील मखु्य कापड बाजारपेठ व नचगना मन्सटजद 
चौकातील एकाच इलेन्सक्रक पोलवर ववजेच्या अनेक जोडण्या असल्याने लोड 
वाढून वारींवार टपार्कंग होऊन आगीची दघुण् ना घडण्याची न्सटथती ननमाणण 
झाल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१९ च्या दसुऱ्या सप्ताहात ननदशणनास आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार इलेन्सक्रक पोलवरील लोड कमी करून 
कुठल्याही प्रकारची दघुण् ना घडू नये यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) मौजे पसुद न्सजल्हा यवतमाळ येथील नचगना चौकात लघदुाब ववद्यतु 
वाहहनीच्या खाींबावर क् पााँई् असल्यामळेु येथील सलै झालेले जम्पर 
दरुुटती योग्य प्रकारे लावण्यात आले व टपार्कंग होण्याच्या तक्रारीचे ननरसन 
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करण्यात आले आहे. तसेच या हठकाणच्या ववद्यतु खाींबावरील र्ार कमी 
करुन कुठल्याही प्रकारची दघुण् ना होऊ नये यासाठी याच हठकाणी २०० 
के.व्ही.ए. चे नववन रोहहत्र उर्ारुन एररअल बींच केबलद्वारे दोन अनतररक्त 
सर्कण ् काढण्यात आले आहे. अशाप्रकारे जुन्या २०० के.व्ही.ए. रोहहत्राचा र्ार 
कमी करण्यात आल्यामळेु ओव्हरलोडीींगच्या तक्रारीचे ननरसन करण्यात 
आलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

राज्यातील अपांग शाळेत स्त्िच्छता िममचारी ि सुरक्षारक्षि 
 पदे ननमामण िरण्याबाबत 

  

(४) * ४७७३७ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्म  भाई जगताप, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील, 
डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, अॅड.अननल परब : सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सामान्सजक न्याय ववर्ागामाफण त चालववण्यात येणाऱ् या अपींग 
शाळेतील सफाई कामगार, काळजीवाहक व पहारेकरी ही पदे कीं त्रा्ी 
पध्दतीवर कामकाज करण्यास तयार नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले असनू राज्यातील सींटथामाफण त चालववण्यात 
येणाऱ् या आश्रमशाळेत टवच्छता (साफसफाई) कमणचारी नसल्याने आणण रात्री 
सरुक्षारक्षक हे मानधनावर काम करण्यास तयार नसल्याचे माहे माचण, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने सफाई कामगार, काळजीवाहक व 
पहारेकरी ही पदे ननमाणण करुन पणूण वेतनावर नेमण्याची मागणी शाळा 
व्यवटथापनाकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वरील पदे पणूणवेळ र्रण्यासाठी शासन ववचाराधीन आहे काय,  
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) अपींगाींच्या शाळा/कमणशाळेतील सफाईगार, पहारेकरी व काळजीवाहक या 
पदाींना ननयशमत वेतनशे्रणी देण्याबाबतची कायणवाही शासनटतरावर सरुु आहे.  
(४) व (५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

टोरांट पॉिर िां पनीिडून दांडाची ररिम िसूल िरण्याबाबत 
  

(५) * ४७६२३ प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अननिेत तटिरे : 
सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे न्सजल््यातील शर्वींडी शहरासह ग्रामीण र्ागातील ववद्यतु ववतरण व 
बील वसलुीचा ठेका २००७ पासनू ्ोरीं् पॉवर कीं पनीस ववद्यतु ववतरण 
कीं पनीने हदला असनू हा कालावधी पणूण झाल्याींनतर पनु्हा १० वषाणसाठी याच 
कीं पनीला केवळ १०० रुपयाींच्या ट्ॅम्पपेपरवर करार करून शासनाचे 
कोट्यवधी रुपयाींचे मदु्ाींक शलु्क या कीं पनीने बडुववले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ्ोरीं् पॉवर कीं पनीने ववद्यतु ववतरणच्या अचधकारी व 
कमणचाऱ् याींच्या सींगनमताने मदु्ाींक शलु्क बडुववल्याबाबत चौकशी करण्याची 
मागणी राज्याच्या मखु्य सचचवाींकड ेमानव हक्क मींचाचे अध्यक्ष याींनी लेखी 
ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मदु्ाींक शलु्क बडुववणाऱ् या ्ोरीं् कीं पनीला न्सजल्हाचधकारी, ठाणे 
याींनी जवळपास १ को्ी ८५ लाख रुपयाींचा दींड ठोठावला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करुन या प्रकरणास जबाबदार 
असणाऱ्या ववद्यतु ववतरण कीं पनीच्या अचधकारी व कमणचाऱ्याींववरुध्द कारवाई 
करुन ्ोरीं् कीं पनीकडून दींडाची रक्कम वसलू करण्याबाबत कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) मे.्ोरीं् पॉवर कीं पनीचा महाववतरण कीं पनीसोबत 
झालेला मदुतवाढीचा करार रुपये ५०० च्या ट्ॅम्प पेपरवर करण्यात आला 
आहे. 
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(२) व (३) या प्रकरणी मदु्ाींक शलु्क अचधकारी (ठाणे ग्रामीण) याींचेकडून 
हदनाींक ७/१०/२०१७ रोजी रुपये १,८७,४६,८३०/- रकमेचा र्रणा करणेबाबत 
मे.्ोरीं् पॉवर कीं पनीस मागणीपत्र हदले होत.े सदर मागणी अयोग्य असल्याचे 
मे.्ोरीं् पॉवर कीं पनीची र्शूमका असल्याने याबाबत मदु्ाींक शलु्क अचधकारी 
(ठाणे ग्रामीण) याींचकेड े हदनाींक ७/०५/२०१८ रोजी सनुावणी घेण्यात आली. 
सनुावणीअींती रुपये १,०१,०४,७००/- रक्कमेचे मदु्ाींक शलु्क र्रण्याबाबत 
मे.्ोरीं् पॉवर कीं पनीला आदेश देण्यात आले. सदर आदेशाववरुध्द मे.्ोरीं् 
पॉवर कीं पनीने मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे याचचका दाखल केली असनू 
त्यामध्ये मा.उच्च न्यायालयाने हदलले्या अींतरीम आदेशानसुार रुपये 
२५,१५,०००/- ची रक्कम मदु्ाींक शलु्क अचधकारी (ठाणे ग्रामीण) याींचे 
कायाणलयात मे.्ोरीं् पॉवर कीं पनीने जमा केली आहे. सद्य:न्सटथतीत सदर 
प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

धसई (ता.मुरबाड, जज.ठाणे) येथील विद्युत पोल ि  
ताराांच्या दरुुस्त्तीबाबत 

  

(६) * ४६६४१ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर : 
सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धसई (ता.मरुबाड, न्सज.ठाणे) गावाींमधून समुारे ४ हजार र्कलोवॅ्  
क्षमतचे्या ववद्यतु वाहहन्या जात असनू, सडलेले, गींजलेले पोल, ५० वषाणपवूीच े
डी.पी. व लोंबकळणाऱ् या ववद्यतु वाहहन्याींमळेु या गावात राहणाऱ् या हजारो 
ववद्याथी व ग्रामटथाींचा जीव धोक्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धसई गावातील समुारे ५० वषाणपवूीचे डी.पी. व लोंबकळणाऱ् या 
वीज वाहहन्या ववनाववलींब बदलण्यात याव्यात म्हणून ग्रामपींचायत सदटय व 
अन्य ग्रामटथाींनी मागील २ वषाणपासनू महाववतरणकड े मागणी केलेली 
असतानाही महाववतरणकडून दलुणक्ष झालेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू सडलेले पोल, जुने डी.पी. तसेच लोंबकळणाऱ् या वीज 
वाहहन्या बदलण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) धसई गावातील २१ खराब व गींजलेल े पोल व ५ र्कमी लोंबकळणाऱ्या 
तारा बदलण्यात आलेल्या आहेत. धसई गावातील सडलेले पोल व जुने डी.पी. 
तसेच लोंबकळणाऱ्या वीज वाहहन्या बदलण्याबाबतच ेकाम पींडीत दीनदयाल 
उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेंतगणत मींजूर असनू ्या कामाचा कायाणदेश 
हदलेल्या कीं त्रा्दाराने काम न केल्यामळेु कायाणदेश रद्द करुन सदर 
कामाकरीता पनु्हा ननववदा प्रर्क्रया राबववण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

तारापूर (जज.पालघर) येथील िारखाने पाणी पुरिठ्याअभािी 
 बांद रादहल्याबाबत 

  

(७) * ४७१४७ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, अॅड.अननल परब, श्री.रवि ांद्र र्ाटि : 
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गजुरात गॅस शलशम्ेड कीं पनीची पाईपलाईन ्ाकताना खोदकाम करणाऱ् या 
कमणचाऱ् याींनी हदनाींक २३ माचण, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास एमआयडीसीची 
साींडपाणी वाहून नेणारी पाईपलाईन फोडल्यामुळे एमआयडीसीमधील 
कारखाींन्याना दोन हदवस पाणीपरुवठा करण्यात आला नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त एमआयडीसीमधील कारखान्याींना दोन हदवस 
पाणीपरुवठा करण्यात आला नसल्याने कारखाींन्याचे उत्पादन बींद झाले, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू पाईपलाईन दरुुटत करणारे कमणचारी पालघर 
नगरपररषदेच्या ननवडणूकीच्या कामात व्यटत असल्याने पाईपलाईन दरुुटती 
होऊ शकली नाही तसेच सदर कीं पनीची पाण्याची पाईपलाईन गेल्या सहा 
महहन्यात तीन वेळा फु्ल्यामळेु त्या पररसरातील उद्योजकाींमध्ये तीव्र 
नाराजी पसरलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, हॉररझॉन््ल डायरेक्् पध्दतीने जशमनीखालनू डिशल ींग मशीनने 
गजुरात गॅसचे खोदकाम असल्याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार यास जबाबदार असणाऱ् याींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सभुाष देसाई : (१) नसैचगणक वाय ुवाहहनी ्ाकताना मे.गजुरात गॅस शल. 
या कीं पनीकडून खोदकाम करताना हदनाींक २३/०३/२०१९ रोजी साींडपाणी वाहून 
नेणारी वाहहनी फु्ल्यामळेु सदर वाहहनीच्या दरुूटतीच्या हदनाींक २३/०३/२०१९ 
त े हदनाींक २४/०३/२०१९ या कालावधीत फक्त सींप क्र. ३ च्या पररक्षेत्रातील 
एल,एम व एन ववर्ागातील कारखानदाराींचा पाणीपरुवठा बींद ठेवण्यात आला 
होता. 
(२) म.औ.वव. महामींडळाच्या ननयमानसुार उद्योजकाच्या कीं पनीमध्ये २४ तास 
पाणीपरुवठा होईल इतक्या साठवण ्ाक्या बाींधलेल्या असतात. तसेच २ 
हदवस कारखान्याींचे उत्पादन बींद झाल्याबाबत महामींडळाकड े तक्रारी प्राप्त 
झालेल्या नाहीत. 
(३) तारापरू औद्योचगक क्षते्र सन १९७२ साली ववकशसत करण्यात आले आहे. 
सदर क्षेत्राच्या जशमनीखालनू जलवाहहन्या, अनेक प्रकारच्या सेवा वाहहन्या, 
ववववध केबल्स ् इ.चे जाळे गेलेले आहे. त्याींचे ननन्सश्चत टथान कळत 
नसल्यामळेु नववन सेवा ्ाकताना जेसीबी यींत्राव्दारे खोदकाम केल्यास जाटत 
नकुसान होण्याची शक्यता असत.े त्यामळेु मे.गजुरात गॅस शल. याींनी 
डिलीींगव्दारे काम हाती घेतले आहे. अशी घ्ना गेल्या ६ महहन्यात दोन वळेा 
घडलेली असनू दरुूटतीच ेकाम तातडीने पणूण करण्यात आले आहे. त्यामळेु 
त्या पररसरातील उद्योजकाींमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असल्याची बाब 
ननदशणनास आली नाही. 
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(४) मे.गजुरात गॅस शल. याींनी महामींडळाच्या जशमनीखालील असलले्या 
जलवाहहन्या तसेच अनेक प्रकारच्या सेवा वाहहन्या, केबल याींची कामे जसेीबी 
यींत्राव्दारे खोदकाम न करता, डिलीींगव्दारे कामे करण्यात येत आहे. तसेच 
सदर खोदकाम करताींना होणाऱ्या नकुसानीची र्रपाई दरुुटती करण्याची 
जबाबदारी ही मे.गजुरात गॅस शल. कीं पनी याींची आहे व तसा करारनामा 
देखील करण्यात आलेला आहे. तसेच मे.गजुरात गॅस शल. कीं पनी याींनी 
कामात ससुतू्रता आणून पनु्हा असे प्रकार घडणार नाही याची काळजी घेवनू 
व त्याची खात्री महामींडळास देईपयतं त्याींची कामे बींद ठेवण्याबाबत 
मे.गजुरात गॅस शल. याींना पत्राद्वारे कळववण्यात आल ेआहे. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

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

समाजिल्याण विभागाच्या िसनतगहृाांना ददलेल्या  
अनुदानात गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(८) * ४६९५४ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अननिेत तटिरे, अॅड.हुस्त्नबानू 
खशलरे्, श्री.जनादमन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्म  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजरूिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
डॉ.िजाहत शमर्ाम, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम, श्री.आनांदराि 
पाटील, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.ननलय 
नाईि, श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनसुचूचत जातीच्या शालेय ववद्यार्थयांसाठी न्सजल्हा पररषदेच्या 
समाजकल्याण ववर्ागाने मान्यता हदलले्या वसनतगहृाींचे अनदुान रोखण्याच े
आदेश सामान्सजक न्याय ववर्ागाच्या सचचवाींनी सन २०१६ मध्ये हदले असनू 
अशा सशमतीबाबत ननणणय घेण्याचे व वसनतगहृाींना मान्यता देण्याचे अचधकार 
सामान्सजक न्याय राज्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली ननयकु्त केलेल्या काींबळे 
सशमतीला देण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अनसुचूचत जातीच्या शालेय ववद्यार्थयाणसाठी असलेल्या खाजगी 
पण शासकीय अनदुाननत ८५० वसनतगहृाींना परवानगी नसताना वसनतगहृात 
वषाणनवुष ेबोगस ववद्याथी हजेरीप्ावर दाखवनू को्यवधीींच ेअनदुान देण्यात 
आल्याचे हदनाींक ३ माचण, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशणनास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर वसनतगहेृ बींद करण्याऐवजी शासनाची मींजुरी नसताना 
काींबळे सशमतीने कोणत्या ननकषानसुार ८५० वसनतगहृाींना मान्यता हदली 
तसेच वसनतगहृाींना केलेल्या को्यवधीचे अनदुान वा्प प्रकरणाची चौकशी 
करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींचधत 
दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े : (१) राज्यातील काही वसनतगहृाींकड े मळू मान्यता 
आदेश नसल्याचे ननदशणनास आल्यामळेु या वसनतगहृाची तपासणी होईपयतं 
वसनतगहृाचे अनदुान थाींबववण्यात आले होत.े त्यानषुींगाने सदर वसनतगहृाच्या 
तपासणी करीता मा.राज्यमींत्री (सा.न्या.) याींच्या अध्यक्षतखेाली हदनाींक 
०१/०९/२०१७ च्या आदेशान्वये सशमती गठीत करण्यात आली होती. 
(२) नाही. 
(३) या वसनतगहृाच्या दटतऐवजाच्या तपासणीमध्ये ननयमाप्रमाणे असल्याच े
ननदशणनास आलेल्या ७९८ वसनतगहृाचे अनदुान ववतरणाचे आदेश सशमतीच्या 
मान्यतनेे आयकु्त, समाजकल्याण पणेु याींनी ननगणशमत केले आहेत. सदर 
वसनतगहेृ ननयमानसुार असल्याचे आढळून आल्याने कारवाईचा प्रश्न उद् र्वत 
नाही. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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नाणार (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) येथे उभारण्यात येणाऱ्या 
तेलशुध्दीिरण प्रिल्पाबाबत 

  

(९) * ४६६२५ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्म  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खशलरे्, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिम .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाम, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४१९४६ ला ददनाांि १७ 
जुल,ै २०१८ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाणार (ता.राजापरू, न्सज.रत्नाचगरी) येथे उर्ारला जाणारा को्यवधी रुपये 
खचाणचा तले शधु्दीकरण प्रकल्प रद्द करण्याचा ननणणय हदनाींक २ माचण, २०१९ 
रोजी वा त्यासमुारास घेण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननणणयाचे टवरुप काय आहे व त्यानसुार कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, या प्रकल्पाची अचधसचूना पनु्हा तथेचे काढण्याचा प्रटताव 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने एकान्सत्मक औदयोचगक वसाहतीसाठी रायगड येथ े
सींपाहदत केलले्या जशमनीवर हा प्रकल्प उर्ारण्याचा शासनाचा ववचार आहे, 
यासींदर्ाणत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री.सभुाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) राजापरू औद्योचगक क्षते्रासाठी अचधसचूचत करण्यात आलेली १४ 
गावातील खाजगी ५४५३.७४५ व ७.७२० सरकारी असे एकूण ५४६१.४६५ हे.आर 
व कु्रड ्शमणनलसाठी अचधसचूचत करण्यात आलेली २ गावातील एकूण 
४०५.५५९ हे.आर असे सींपणूण क्षते्र हदनाींक ०२/०३/२०१९ रोजीच्या 
अचधसचूनेद्वारे ववनाअचधसचूचत करण्यात आले असनू, त्यानषुींगाने महसलूी 
अशर्लेखात आवश्यक त्या सधुारणा करण्याची कायणवाही तातडीने 
करण्याबाबत न्सजल्हाचधकारी, रत्नाचगरी याींना हदनाींक ०७/०३/२०१९ च्या 
पत्रान्वये कळववण्यात आली आहे. त्यामळेु पनु्हा तथेेच प्रकल्पासाठी क्षेत्र 
अचधसचूचत करण्याची अचधसचूना काढण्याचा प्रश्नच उद् र्वत नाही. 
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(४) रायगड न्सजल््यात तले शधु्दीकरण प्रकल्पासाठी र्सूींपादन करण्याचा 
प्रटताव उद्योग ववर्ागाच्या ववचाराधीन नाही. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

िनहरि िायद्याची अांमलबजािणी िरण्याबाबत 
  

(१०) * ४७६८६ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जनादमन चाांदरूिर, श्री.अशोि ऊर्म  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ूखशलरे्, 
श्री.प्रसाद लाड, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अनसुचूचत जमाती व इतर पारींपाररक वन ननवासी याींचे वन हक्काच ेदावे 
मा.न्यायालयाने नाकारलेल्या कु्ूींबाींची जमीन काढून घेण्याचे आदेश हदल्याने 
राज्यातील १ लाख ७५ हजार आहदवासी कु्ुींबे बेघर होत असल्याचे हदनाींक   
२३ फेब्रवुारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनसुचूचत जमाती व इतर पारींपाररक वन ननवासी अचधननयम 
(वनहक्क कायदा) २००६ हा कायदा आहदवासी व जींगलावर आधाररत 
जनसमहुाकरीता सरुक्षक्षत ठेवलेल्या वनाींचा हक्क देणारा असनू, सदर 
कायदयान्वये शासनाने वन सशमत्या टथापन केल्या नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, वनहक्काच्या दाव्याींची सींख्या ३ लाख ७२ हजार २७८ इतकी 
असनू त्यातील मान्य दावे १ लाख ६३ हजार ५३८ तर प्रलींत्रबत दावे २ लाख    
८ हजार ७४० इतके असनू यातील मींजूर वनक्षेत्र ३ लाख ६४ हजार १०५ चौ. 
मी्र इतके आहे म्हणज े एका वनहक्क दावदेाराला सरासरी २.२२ चौ.मी. 
इतकेच क्षते्र अचधकार अशर्लेखात वा्प झालेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आहदवासीींनी आपल्या मागण्याींसाठी व वनहक्क 
अचधननयमाच्या अींमलबजावणीसाठी श्रमजीवी सींघ्नेमाफण त अनेक आींदोलने 
केली असनू माहे माचण, २०१८ मध्ये नाशशक येथे शतेकऱ् याींनी मोचाण काढून 
वनहक्काची अींमलबजावणी करण्याबाबत मागणी केली असता 
मा.मखु्यमींत्रयाींनी सहा महहन्यात दाव ेननकाली काढण्याचे आश्वासन हदल,े  



14 

परींत ुआश्वासनाची पतूणता न झाल्याने पनु्हा माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये याच 
मदु्दयावर श्रमजीवीने मोचाणचे आयोजन केले असता मा.मखु्यमींत्रयाींनी 
शशष्मींडळाला चचेसाठी बोलावनू पनु्हा नव्याने आश्वासन हदले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने वनहक्क कायद्याची अींमलबजावणी करण्याबाबत कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही. 
 अनसुचूचत जमाती व पाींरपाररक वनननवासी (वनहक्काींची मान्यता) 
अचधननयम, २००६ ननयम २००८ व सधुाररत ननयम २०१२ अींतगणत मखु्य 
सचचव, महाराषर राज्य याींच्या अध्यक्षतखेाली “राज्यटतरीय सननयींत्रण 
सशमती” टथापन करण्यात आली आहे. तर न्सजल्हाटतरावर २६ न्सजल्हाटतरीय 
वनहक्क सशमत्या, उपववर्ाग टतरावर ९४ उपववर्ागीय टतरीय वनहक्क 
सशमत्या तसेच ग्रामसर्ा टतरावर १५००२ ग्रामटतरीय वनहक्क सशमत्या 
टथापन करण्यात आलेल्या आहेत.  
(३) हे खरे नाही. 
 अनसुचूचत जमाती व इतर पारींपाररक वनननवासी (वन हक्काींची 
मान्यता) अचधननयम, २००६ अींतगणत हदनाींक ३१ मे, २०१९ अखेरपयतं 
३,६३,२४४ इतके वयैन्सक्तक वनहक्क दावे ग्रामसरे्कड े प्राप्त झाले आहेत. 
त्यापकैी एकूण १,८२,९६९ इतके दावे व अवपले न्सजल्हाटतरीय सशमतीने 
अींनतमररत्या मान्य केले असनू त्याकरीता एकूण ४,१६,३७१ एकर इतके 
वनक्षेत्र मींजूर केलेले आहे. 
(४) श्रमजीवी सींघ्नेच े सींटथापक श्री.वववेक पींडीत व सींघ्नेचे पदाचधकारी 
याींचे समवेत हदनाींक १७ माचण, २०१८ रोजी मा.मखु्यमींत्री याींच्या 
अध्यक्षतखेाली वषाण शासकीय ननवासटथान, मलबार हहल, मुींबई येथ े
“आहदवासीींच्या ववववध प्रश्नाींबाबत” बठैक सींपन्न झाली. प्रटततु बठैकीमध्ये 
हदलेल्या ननणणयाींची अींमलबजावणी करण्यासाठी बठैकीचे इनतवतृ्त सींबींचधत 
प्रशासकीय ववर्ाग/क्षेत्रत्रय अचधकारी याींचेकड े हदनाींक २७ माचण, २०१८ रोजी 
पाठववण्यात आलेले आहे. 
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(५) प्रलींत्रबत वनहक्क दावे व अवपले याींचा ननप्ारा करण्याच्या अनषुींगाने 
हदनाींक ११ मे, २०१८ रोजीच्या शासन पररपत्रकान्वये ववशषे “वनशमत्र मोहहम” 
राबववण्यात येत आहे. या मोहहमेंतगणत अनतररक्त मनषुयबळ उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी पालघर न्सजल््यासाठी रुपये १०.०० लक्ष व ठाणे न्सजल््यासाठी 
रुपये १५.०० लक्ष इतका ननधी शासनामाफण त उपलब्ध करुन हदलेला आहे. 
त्यानसुार पालघर व ठाणे न्सजल्हाचधकारी याींनी अनकु्रमे १० व ०६ कीं त्रा्ी 
कमणचाऱ्याींची नेमणकू केली असनू त्याींच्यामाफण त वनहक्क दाव्याींच्या ननप्ाऱा 
करण्यात येत आहे. 
 ----------------- 
  

आददिासी क्षेत्रातील अनुदाननत आश्रमशाळेतील विद्यार्थयाांना  
शासिीय आश्रमशाळेप्रमाणे योजनेचा लाभ देणेबाबत 

  

(११) * ४७४३५ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.किशोर दराड े: सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात आहदवासी र्ागात खाजगी व्यवटथापनाच्या माध्यमातनू 
प्राथशमक, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शाळा चालववल्या जात आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आहदवासी क्षते्रात कायणरत असणाऱ्या आहदवासी शाळा 
मधील मलुाींना ज्या ववववध योजनाींचा लार् शमळत आहेत त्या योजनाींचा 
लार् याच र्ागातील खाजगी व्यवटथापनाच्या शाळेतील मलुाींना हदला जात 
नसनु या मलुाींनाही ववववध योजनाींचा लार् देण्याची मागणी केली जात आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार या मलुाींनाही ववववध योजनाींचा लार् 
देणेबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. अशोि उईिे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
 टवयींसेवी सींटथाींमाफण त चालववण्यात येणाऱ्या अनदुाननत 
आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयांना शासकीय आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयांप्रमाणे सवण 
सवुवधा हदल्या जातात. अनदुाननत आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयांच्या आहारासाठी 
शासनाकडून प्रनत ववद्याथी प्रनत महहना रुपये १५००/- प्रमाणे परररक्षण 
अनदुान मींजूर करण्यात येत.े तसेच ववद्यार्थयांना गणवेश, व्या-पटुतके, 
अींथरुण-पाींघरुण, ता्-वा्ी, ग्लास, आींघोळीच ेसाबण, कपड ेधणु्याच ेसाबण, 
्ुथपेट् इ. साहहत्यासाठी आकन्सटमक अनदुान मींजूर करण्यात येत.े तसेच 
शकै्षणणक गणुवत्ता वाढीसाठी प्रकल्पटतराकडून तसेच शाळाटतरावरुन ववववध 
उपक्रम राबववले जातात. इयत्ता १० वी आणण १२ वी मध्ये प्रथम, द्ववतीय 
व ततृीय क्रमाींकाने उत्तीणण होणाऱ्या ववद्यार्थयांना ववर्ागामाफण त पाररतोवषक 
हदले जात.े सींटथामाफण त ववद्यार्थयांना वदै्यकीय सवुवधा परुववल्या जातात. 
अनदुाननत आश्रमशाळेमध्ये शशकत असलेल्या ववद्यार्थयांचा ददेुवाने मतृ्य ू
झाल्यास एकूण रुपये २.०० लक्ष सानगु्रह अनदुान ववद्यार्थयांच्या पालकाींना 
अदा करण्यात येत.े अशा प्रकारे अनदुाननत आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयांना 
शासकीय शाळेतील ववद्यार्थयांप्रमाणेच सवण सोयी-सवुवधा व योजनाींचा लार् 
देण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
  
अपांग िल्याण आयुरतालयात िममचाऱ्याांची िमतरता असल्याबाबत  

  

(१२) * ४७९०४ अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द् शासनाच्या नव्या कायद्यानसुार हदव्याींगाींच्या प्रवगाणची सींख्या ६ 
वरून २१ इतकी झाली असल्यामळेु हदव्याींगाींच्या सींख्येत वाढ होणार आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपींग कल्याण आयकु्तालयात मनषुयबळाची गरज र्ासत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, आयकु्तालय व सींचालनालय अशी आयकु्तालयाची न्सव्दटतरीय 
रचना करून ५२१ पदाींना मींजुरी द्यावी अशी मागणी अपींग कल्याण 
आयकु्तालयाने सामान्सजक न्याय ववर्ागाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त मागणीवर 
कोणता ननणणय घेतला, त्याचे टवरुप काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. अपींग कल्याण आयकु्तालयाच्या कामकाजाची व्याप्ती 
वाढणार असल्याने आयकु्तालयाचे बळक्ीकरण करण्याकरीता ४३० ननयशमत 
व ७२ बाहयटत्रोताव्दारे अशा एकूण ५०२ पदाींचा आकृनतबींधाचा प्रटताव 
शासनास सादर केला आहे. 
(४) कायणवाही सरुू आहे. 
(५) प्रश्नच उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  
दहांगोली जजल््यातील दशलत िस्त्त्याांची ननिड प्रकक्रया पूणम िरण्याबाबत 

  

(१३) * ४७५७९ श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हहींगोली न्सजल््यातील पाच दशलत वटत्याींची ननवड प्रर्क्रया पणूण करण्यात 
आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दशलत वटत्याींची ननवड प्रर्क्रया पणूण करण्यात न आल्यामळेु 
न्सजल््यात वटत्याींसाठी शसमें् रटत,े पेव्हर ब्लॉक रटत,े नाली बाींधकाम, 
पथहदवे इत्यादी कामाींसाठी शासनाकड े येणारा ननधी शमळणार नसल्याची 
शर्ती ननमाणण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दशलत वटत्याींमधील ववकासाची कामे करण्यासाठी ननधी 
उपलब्ध व्हावा म्हणून दशलत वटती ननवड प्रर्क्रया पणूण करण्याबाबत कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे ही खरे नाही. 
(३) अनसुचूचत जाती व नवबौध्द घ्काींच्या वटत्याींचा ववकास करणे या 
योजनेंतगणत सन २०१७-१८ या वषाणतील कामाींची ननवड प्रर्क्रया पणूण झालेली 
आहे. तसेच सन २०१८-१९ या वषाणतील कामाींची ननवड प्रर्क्रया अींनतम ्प्यात 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

राज्य सहिारी बँिेची ररिम शासनािड ेथिीत असल्याबाबत 
  

(१४) * ४६८०० श्री.अशोि ऊर्म  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य सहकारी बाँकेच े१३०० को्ी रुपये शासनाकड ेथकीत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या थकहमीच्या कजाणचा परतावा झाललेा नसतानाही शासनाने 
नव्याने २००० को्ी रुपयाींच्या कजाणला थकबाकी हदली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर बाँकेचे थकीत कजण वसलू करुन देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) अींशत: खरे आहे. शासनाने ववववध सहकारी सींटथाींना 
हदलेल्या सन १९८४-८५ त े सन २०१०-११ या कालावधीत थकहमीपो्ी 
महाराषर राज्य सहकारी बाँकेने रुपये २२३८.२० को्ी रकमेची मागणी केली. 
राज्य बाँकेने याबाबत मा.सवोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यावरील 
सनुावणीदरम्यान मा.सवोच्च न्यायालयाने हदनाींक २९/०३/२०१९ च्या 
आदेशान्वये रुपये १०४९.४१ को्ी राज्य बाँकेस देण्याचे आदेश पाररत केले 
आहेत. यापकैी रुपये १०० को्ी बाँकेस अदा करण्यात आले असनू उवणररत 
रुपये ९४९.४१ चार हप्त्यात देणेबाबत मा.सवोच्च न्यायालयाने हदनाींक 
१०/०५/२०१९ रोजी आदेश हदले आहेत. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) शासन हमीवर बाँकाींनी हदलेल्या कजाणची वसलुी करण्याची प्राथशमक 
जबाबदारी ही सींबींचधत बाँकाींची असत.े 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

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

डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर याांच्या १२५ जयांती िषामननशमत्त ननिडि 
िस्त्त्याांच्या सिाांगीण वििास िामाबाबत 

  

(१५) * ४७८०० श्री.अननिेत तटिरे, श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या १२५ जयींती वषाणननशमत्त ननवडक 
अनसुचूचत जाती व नवबौध्द वटत्याींच्या सवांगीण ववकास करण्यासाठी 
शासनाने ननवडलेल्या गावातील अनेक प्रटताव मींजरुीसाठी शासनटतरावर 
प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रोहा व तळा (न्सज.रायगड) येथील प्रटतावही प्रलींत्रबत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तळा शहराींतगणत सादर करण्यात आलेल्या प्रटतावावर 
शासनाने कोणतीही कायणवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील प्रलींत्रबत प्रटताव त्वरीत मींजूर होणेववषयी शासन 
ववशशष् मोहहम हाती घेणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे ही खरे नाही. 
(३) त े(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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तारापुर (जज.पालघर) येथील स्त्िेअर िेशमिल ि  
आरती ड्रग्ज िां पनीत िायुगळती र्ाल्याबाबत 

  

(१६) * ४८२३१ श्री.रवि ांद्र र्ाटि, अॅड.अननल परब, श्री.विलास पोतनीस, 
डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय िामगार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तारापरू औद्योचगक क्षते्र (न्सज.पालघर) येथील टवअेर केशमकल कीं पनीमध्ये 
रासायननक प्रर्क्रया करताींना झालेल्या वायगुळतीमध्ये तीन कामगाराींचा मतृ्य ू
झाल्याची घ्ना घडली असतानाच तारापरुच्या आरती िग्ज कीं पनीत हदनाींक  
१४ मे, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास वायगुळती झाल्याचे ननदशणनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आरती िग्ज कीं पनीत झालेल्या वायगुळतीची बाधा चार 
महहला कमणचाऱ् याींना झाल्याने त्याींना बोईसर येथील ववकास रुग्णालयात 
दाखल करण्यात आले असनू सदरहू वायगुळती घ्नेमध्ये तीस कामगाराींना 
गींर्ीर इजा झाली असताना यासींदर्ाणतील अहवालात फक्त सात जणाींना बाधा 
झाल्याचे नमदु करुन शासनाची हदशार्लू करण्यात आलेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, कीं पनीत वापरण्यात येणाऱ् या रसायनाींची माहहती कीं पनीबाहेर 
फलकावर ठळकपणे प्रकाशशत करणे बींधनकारक असताना अपघातग्रटत 
कीं पनीच्या बाहेर हदसनू आले नाही तसेच खबरदारीचा उपाय म्हणून 
पोशलसाींनी आजूबाजचूे कारखाने ररकामे केले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सरुक्षेच्या ननयमाकड े दलुणक्ष करुन उत्पादन घेणाऱ् या तारापरू 
औद्योचगक कीं पन्याींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद्नसुार कीं पन्याींववरुध्द कारवाई करुन सींबींचधत मतृ 
कामगाराींच्या कु्ुींत्रबयाींना आचथणक मदत देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सांजय िुटे : (१) होय, हे खरे आहे. 
 पालघर न्सजल््यातील तारापरू औद्योचगक क्षेत्रातील मे.टक्वेअर 
केशमकल्स, प्लॉ् नीं.एन-६० या कारखान्यात हदनाींक १२/०५/२०१९ रोजी दपुारी 
३.२० वाजण्याच्या समुारास ररॲक््रमध्ये रासायननक प्रर्क्रया केलेले म्ेररयल 
हे थायोननल क्लोराईडच्या ररकाम्या िममध्ये र्रत असताना िाय 
हायिोक्लोरीक ॲशसड व सल्फर डाय ऑक्साईड हे ववषारी वाय ुतयार होऊन 
त्याची बाधा तीन कामगाराींना होऊन त्याींचा मतृ्य ू झाला. तसेच हदनाींक 
१४/०५/२०१९ रोजी दपुारी १.३० वाजण्याच्या समुारास मे.आरती िग्ज 
शलशम्ेड, प्लॉ् नीं.ई-१०४,१०५,१०६,११९,१२०, या कारखान्यात बाहेरुन 
आणलेल्या अमोननया शसलेंडरला नछद् पडल्याने त्यातनू अमोननया वायचुी 
गळती होऊन त्याची बाधा चार महहला कामगाराींना झाली. 
(२) सदर दोन्ही कारखान्याींत झालेल्या दघुण् नेत ३० कामगाराींना गींर्ीर इजा 
झाली हे म्हणणे खरे नाही. 
 मे.टक्वेअर केशमकल्स, प्लॉ् नीं.एन-६० या कारखान्यात हदनाींक 
१२/०५/२०१९ रोजी दपुारी ३.२० वाजण्याच्या समुारास झालेल्या वायगुळतीत 
तीन कामगाराींचा मतृ्य ूझाला आणण दोन कामगाराींना वायचुी बाधा झाल्यावर 
त्याींना रुग्णालयात दाखल करुन उपचारानींतर हदनाींक १३/०५/२०१९ रोजी घरी 
सोडण्यात आले. 
 तसेच मे.आरती िग्ज शलशम्ेड, प्लॉ् नीं.ई-१०४,१०५, १०६,११९, १२० 
या कारखान्यात हदनाींक १४/०५/२०१९ रोजी दपुारी १.३० वाजण्याच्या समुारास 
झालेल्या वायगुळतीची बाधा ४ महहला कामगाराींना झाल्यावर त्याींना 
रुग्णालयात दाखल करुन उपचारानींतर त्याचहदवशी सायींकाळी ६.०० वाजता 
घरी सोडण्यात आले. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
 सदर कारखान्याींनी वापरण्यात येणाऱ् या घातक रसायनाींची माहहती 
कीं पनीबाहेरील माहहती फलकाव्दारे हदलेली नाही. मे. आरती िग्ज शल. प्लॉ् 
क्र. ई-१०४, १०५, १०६, ११९ व १२० म. औ. वव. महामींडळ, तारापरू या 
कारखान्यात झालेल्या वायगुळती गींर्ीर नसल्यामळेु पोलीसाींनी आजूबाजूच े
कारखाने ररकामी केले नव्हत.े मे. टक्वेअर केशमकल्स, प्लॉ् क्र. एन-६०, म. 
औ. वव. महामींडळ, तारापरू या कारखान्यात झालेल्या वायगुळतीमळेु 
पोशलसाींनी खबरदारी म्हणून आसपासचे दोन कारखाने ररकामी केले होत.े 
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(४) मे. टक्वअेर केशमकल्स प्लॉ् नीं.एन-६० या कारखान्यात झालेल्या 
वायगुळतीची चौकशी हदनाींक १२/०५/२०१९ रोजी करण्यात आली असनू 
चौकशीत आढळून आलेल्या कारखाने अचधननयम,१९४८ च्या कलम ७-A(२)(a) 
व कारखाने ननयम, १९६३ च्या ननयम ४(२), ४(४), ४(१)(d) व ७३-N(२) च्या 
र्ींगाकरीता कारखान्याचे र्ोगव्ादारा ववरुध्द मा.मखु्य न्यायदींडाचधकारी, ठाणे 
याींचे न्यायालयात ०२ फौजदारी ख्ल े दाखल करण्यात आले. पोलीस 
ववर्ागाने र्ोगव्ादाराववरुध्द र्ा.दीं.वव. कलम ३०४A, ३३७, २८४ या खाली 
गनु्हा क्रमाींक १२५/२०१९ नोंद केलेला आहे. प्रदषूण ननयींत्रण मींडळातफे सदर 
कारखाना व्यवटथापनाला कारणे दाखवा नो्ीस बजावनु उत्पादन बींदच े
आदेश देण्यात आलेले आहेत. 
 मे.आरती िग्ज शलशम्ेड, प्लॉ् नीं.ई-१०४,१०५, १०६,११९, १२० या 
कारखान्यात झालेल्या वायगुळतीची चौकशी हदनाींक १४/०५/२०१९ रोजी 
करण्यात आली असनू चौकशीत आढळून आलेल्या महाराषर कारखाने 
ननयम,१९६३ च्या ननयम ४(२), ४(४) च्या र्ींगाकरीता एक फौजदारी ख्ला 
हदनाींक २१/०६/२०१९ रोजी मा.मखु्य न्यायदींडाचधकारी, ठाणे याींच ेन्यायालयात 
दाखल करण्यात आलेला आहे. तसेच महाराषर कारखाने ननयम,१९६३ च्या 
ननयम ११५(१),११५(२) च्या र्ींगाकरीता व्यवटथापकाींववरुध्द एक फौजदारी 
ख्ला हदनाींक २१/०६/२०१९ रोजी मा.मखु्य न्यायदींडाचधकारी, ठाणे याींच े
न्यायालयात दाखल करण्यात आलेला आहे. प्रदषूण ननयींत्रण मींडळातफे 
कारखाना का बींद करण्यात येऊ नये याबाबत कारणे दाखवा नो्ीस पाठववली 
आहे. 
 या घ्नेमध्ये मतृ पावलेल्या प्रर्ाकर खडसे याींच े वारसाींना रु 
१०,००,०००/-, दत्तात्रय घलेु याींचे वारसाींना रुपये ५,००,०००/- व रघनुाथ 
गोराई याींचे वारसाींना रुपये ५,००,०००/- इतके सानगु्रह अनदुान व्यवटथापनाने 
हदलेले आहे. तसेच नकुसान र्रपाई आयकु्त, ठाणे याींचेकड े प्रर्ाकर खडसे 
याींचे वारसाींना देण्याकरीता रु ४,८४, २००/-, दत्तात्रय घलेु याींचे वारसाींना 
देण्याकरीता रुपये ८, ७३, ८८०/-, रघनुाथ गोराई याींच ेवारसाींना देण्याकरीता 
रुपये ४, २६, ०८०/- इतकी रक्कम नकुसान र्रपाई म्हणून जमा करण्यात 
आलेली आहे. 
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(५) औद्योचगक सरुक्षा व आरोग्य ् सींचालनालयाकडून हदनाींक १२/०५/२०१९ 
रोजी मे. टक्वेअर केशमकल्स प्लॉ् नीं.एन-६० या कारखान्यात झालले्या 
वायगुळतीची चौकशी हदनाींक १२/०५/२०१९ रोजीच करण्यात आली असनू 
र्ोगव्ादाववरुध्द फौजदारी ख्ले दाखल केले आहेत. तसेच हदनाींक 
१४/०५/२०१९ रोजी मे.आरती िग्ज शलशम्ेड, प्लॉ् नीं.ई-१०४,१०५, १०६,११९, 
१२० या कारखान्यात झालेल्या वायगुळतीची चौकशी हदनाींक १४/०५/२०१९ 
रोजीच करण्यात आलेली आहे. त्यामळेु चौकशी तसेच कायणवाही या बाबत 
कोणताही ववलींब झाललेा नाही.  

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

राज्यातील र्ासे पारधी समाजाच्या मागण्याांबाबत 
  

(१७) * ४८२८४ श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.अननिेत तटिरे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अननल भोसल,े श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आहदवासी फास े पारधी समाजाच्या लोकाींनी त्याींच्या 
मागण्याींसाठी नागपरू येथे ववर्ागीय आयकु्त कायाणलयावर हदनाींक ९ माचण, 
२०१९ रोजी वा त्यासमुारास मोचाण काढून त्याींचे ननवेदन ववर्ागीय आयकु्ताींना 
हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आहदवासी फासे पारधी समाजाच्या मागण्याींचे टवरुप काय 
आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या मागण्याींवर 
कोणता ननणणय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१) हे खरे नाही. श्री.दादाजी आहदवासी फासे पारधी 
समाज सींघ्नेने त्याींचे ननवेदन ववर्ागीय आयकु्त, नागपरू याींचेकड े हदले 
नसनू हदनाींक ०८/०३/२०१९ रोजी मोचाण काढून ववर्ागीय आयकु्त, अमरावती 
याींचेकड ेहदल ेआहे. 



24 

(२) प्रत्येक फासे पारधी कु्ुींबातील एका व्यक्तीस र्कमान ४ एकर ई-
क्लासची शते जमीन र्कीं वा वन जमीन देणे, शकै्षणणक पात्रतचे्या आधारावर 
शासकीय नोकरी देणे, फास ेपारधी तरुणाींवर पोलीस खात्यात तसेच र्ारतीय 
सनै्यात नोकरी देणे, फास े पारधी जमातीला आहदम जातीचा दजाण बहाल 
करणे, फासे पारधी बेड्याला महसलूी गावाचा दजाण देणे, व्यवसायासाठी रुपये 
१.०० लाख शासकीय अनदुान देणे, व्यवसाय, टवयींरोजगाराकरीता कजण 
उपलब्ध करुन देणे, न्सजल्हाटतरावर फास े पारधी आचथणक ववकास महामींडळ 
टथापन करणे, मदु्ा योजनेंतगणत रुपये ५०,०००/- मदु्ा कजण उपलब्ध करुन 
देणे, फासे पारधी समाजाच्या ननदोष व्यक्तीींचा पोशलसाींकडून शारररीक व 
मानशसक छळ होत असल्याबाबत, फासे पारधी बडे्यावर कॅम्प लावनू जात 
वधैता प्रमाणपत्र ववतरीत करणे, फासे पारधी बडे्यामध्ये अनेक वषाणपासनू 
वाटतव्य करीत असलेल्याींच्या नावाने गाव नमनूा ८ करण्यात यावा व त्याींना 
घरकुल बाींधून देण्यात यावे, फासे पारधी समाजाच्या मलुाींकरीता शासकीय 
आश्रमशाळा सरुु करण्यात यावी, फासे पारधी समाजाच्या प्रत्येक बचत 
ग्ाला कुक्कु्पालन तसेच शळेीपालन व्यवसाय सरुू करण्याकरीता रुपये 
१५.०० लाख अनदुान उपलब्ध करुन देण्यात यावे, फासे पारधी समाजाच्या 
बचत ग्ाींना नोंदणीकृत सींटथेच्या नावाने टवटत धान्य दकुान देण्यात यावे, 
इत्यादी मागण्या त्याींनी केल्या आहेत. 
(३) वरील मागण्याींच्या अनषुींगाने आवश्यक ती कायणवाही करण्याबाबत शासन 
पत्र हदनाींक ०३/०४/२०१९ अन्वये सींबींचधत ववर्ाग व कायाणलयाींना कळववल े
आहे. तसेच सींघ्नेच्या मागण्याींच्या अनषुींगाने हदनाींक १४/०६/२०१९ रोजी 
मा.मींत्री (ववत्त आणण ननयोजन, वने) याींच्या अध्यक्षतखेाली बठैक घेण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 ----------------- 
  

सामाजजि न्याय विभागाांतगमत विद्यार्थयाांना शशष्ट्यितृ्तीच े 
िाटप िरण्याबाबत 

  

(१८) * ४८३६१ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) सामान्सजक न्याय ववर्ागाींतगणत सन २०१८-१९ वषाणत राबववल्या जाणाऱ् या 
मॅहरकेत्तर शशषयवतृ्ती योजनेचे नागपरू न्सजल््यातील ८२९८ ववद्यार्थयांच्या 
अजाणपकैी केवळ २८६ अजण मींजूर होवनूही एकाही ववद्यार्थयाणला शशषयवतृ्ती 
शमळाली नसल्याचे हदनाींक १७ डडसेंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१५-१६ त े २०१८-१९ पयतं न्सजल््यातील ४२ हजार 
ववद्यार्थयांचे अजण सामान्सजक न्याय ववर्ागाकड े प्रलींत्रबत असल्याने 
न्सजल््यातील मागासवगीय ववद्याथी शशषयवतृ्तीपासनू वींचचत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींपणूण प्रकरणाबाबत शासनाने चौकशी करून कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) हे खरे नाही, महाडडबी्ी पो ण्ल माहे ऑक््ोबर, 

२०१८ मध्ये सरुु करण्यात आले असनू, हदनाींक १४.१२.२०१८ रोजी एकूण ८३१ 

अनसुचूचत जातीच्या ववद्यार्थयांचे रुपये १ को्ी ५७ लाख ३२ हजार ४२८ इतक्या 
रक्कमेच े देयक  काढण्यात आले होत.े त्यामधील नागपरू न्सजल््यातील एकूण 
६१ ववद्यार्थयांचा समावेश होता.  
(२) नाही, नागपरू न्सजल््यातील सन २०१५-१६ त े २०१८-१९ या कालावधीत 
अनसुचूचत जातीच्या ववद्यार्थयांचे महाववद्यालय टतरावर ३७९२५ व न्सजल्हा 
टतरावर ४१८६ इतके अजण प्रलींत्रबत होत.े त्यापकैी, माहे जून, २०१९ अखेर 
२७१२९ इतके अजण ननकाली काढण्यात आले आहेत.  
             सद्य:न्सटथतीत, महाववद्यालयटतरावर १३३२८ व न्सजल्हाटतरावर १६५४ 

अजण प्रलींत्रबत आहेत. 
(३) सदरील प्रलींत्रबत अजांची त्रु् ीपतूणता करणे अजण त्वरेने ननकाली 
काढण्याबाबत सचूना वेळोवेळी आयकु्तालयामाफण त देण्यात आलेल्या आहेत. 
त्याअनषुींगाने सींबींचधत महाववद्यालयाींच्या प्राचायांना सहायक आयकु्ताींकडून 

योग्य तो पत्रव्यवहार करुन कायणशाळा आयोन्सजत करण्याच्या व आवश्यकता  
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वा्ल्यास कॅम्प घेवनू सदर कालावधीतील पात्र अजांना मींजूरी देवनू 
ऑफलाईन पध्दतीने शशषयवतृ्ती ववतरीत करण्याच्या सचूना देण्यात आलेल्या 
आहेत.  
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

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

अांबेजोगाई (जज.बीड) येथे हरभरा ि तूर खरेदीत  
िोट्यिधीचा अपहार र्ाल्याबाबत 

  

(१९) * ४८४३२ श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सनतश चव्हाण : 
सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबजेोगाई (न्सज.बीड) येथे पणन महासींघामाफण त हदनाींक १ माचण, २०१८ त े 
१३ जून, २०१८ या कालावधीत हरर्रा व तरू खरेदी करण्यात आली होती, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, खरेदीची व्यापकता लक्षात घेता बाजार सशमत्याींना सब एजन्् 
नेमण्याची परवानगी हदली असता सब एजन्् शशतल कृषी ननववषठा सहकारी 
सींटथेच्या कें द्ावर ववहहत मदुतीत १ लाख २२ हजार १४५ न्सक्वी्ं ल हरर्रा 
खरेदी करण्यात आला असनू खरेदीपकैी ५ हजार २२१ न्सक्वी्ं ल हरर्रा जमा 
करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, या हरर्ऱ्याची रक्कम रुपये २ को्ी २९ लाख एवढी असनू 
या प्रकरणी शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी पणन महासींघाचे ववर्ागीय 
अचधकारी याींनी अींबजेोगाई पोशलसाींत गनु्हा नोंदववला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार सींबींचधताींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम शशांदे : (१) होय. 
(२) आधारर्तू दराने नाफेडमाफण त खरेदी करण्यासाठी पणन 
महासींघाच्यावतीने खरेदी ववक्री सींघाकडून खरेदी केली जात.े यासाठी पणन 
महासींघाकडून खरेदी कें द्ननहाय सबएजन्् सींटथाींची ननयकु्ती केली जात.े 
 हींगाम २०१७-१८ मधील तरू व हरर्रा खरेदीसाठी अींबेजोगाई, बीड 
येथील खरेदी कें द्ावर शीतल कृषी ननववषठा सहकारी सींटथा या सींटथेची 
ननयकु्ती केली होती. सदर सींटथेने खरेदी केलेला माल पढुीलप्रमाणे आहे :- 
 

वपकाचे प्रकार खरेदी न्सक्वी्ं ल वखार महामींडळात साठवणकू केलेला माल 
(न्सक्वीं.) 

तरू २५५५०.३१ २६२३०.०० 
हरर्रा १२२१४५.६० ११६४७४.२६ 

 

(३) सींटथेने खरेदी केलेला सींपणूण माल वखार महामींडळाच्या गोदामात जमा 
केलेला नाही यासाठी पणन महासींघाने सींबींचधत सींटथेववरुध्द गनु्हा दाखल 
केलेला आहे. यासींदर्ाणत पोलीस चौकशी सरुु आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 ----------------- 
  

यितमाळ जजल्हा सहिारी बँिेमधील रररत पदाच्या भरतीबाबत 
  

(२०) * ४८४५२ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ न्सजल्हा सहकारी बाँकेमध्ये शलवपक पदाच्या १३३ व शशपाई 
पदाच्या १४ अशा एकूण १४७ जागाींसाठी ऑनलाईन पध्दतीने र्रती प्रर्क्रया 
राबववण्यात आल्याच े हदनाींक १ एवप्रल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ऑनलाईन र्रती प्रर्क्रया राबववण्याबाबत अमरावती 
येथील खाजगी कीं पनीला कीं त्रा् देण्यात आले असनूही एजन्सी सहकार 
ववर्ाग, मींत्रालय प्रशासनाकडून ननन्सश्चत करण्यात आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, सदर बाँकेच्या सींचालकाींनी उमेदवार र्रतीचा को्ा ठरवनू 
प्रनत उमदेवार रुपये २५ लाख रोख रक्कम न्सटवकारुन गरैव्यवहार केल्याबाबत 
सहकार आयकु्त, पणेु व प्रधान सचचव, सहकार ववर्ाग याींचेकड े पररक्षाथी 
उमेदवाराींनी त्याच समुारास तक्रारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय 
व चौकशीत काय आढळून आले,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय. 
 यवतमाळ न्सजल्हा मध्यवती सहकारी बाँकेने कननषठ शलवपक १३३ व 
शशपाई १४ अशा एकूण १४७ पदाींची ऑनलाईन र्रती करण्यासाठी हदनाींक 
०८/०३/२०१९ रोजी वतृ्तपत्रातनु जाहहरात प्रशसध्द केलेली आहे. 
(२) नाही. 
 सहकार आयकु्त कायाणलयाने हदनाींक ११/०३/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये 
यवतमाळ न्सजल्हा मध्यवती सहकारी बाँकेस SLTF च्या हदनाींक २०/०४/२०१६ 
रोजीच्या अहवालानसुार व हदनाींक १५/०६/२०१८ रोजीच्या शासन ननणणयानसुार 
नोकरर्रतीस पात्र एजन्सी ननयकु्तीबाबत व यवतमाळ न्सजल्हा मध्यवती 
सहकारी बाँकेची नोकरर्रती प्रर्क्रया ऑनलाईन राबववणेबाबत बाँकेच्या 
टतरावरून उचचत कायणवाही करणेबाबत कळववले आहे.  
(३) व (४) अशा टवरुपाची तक्रार श्री.शलैेश शेंड,े रा.वडगाव, न्सज.यवतमाळ 
याींनी मा.राज्यपाल याींचकेड े हदनाींक १६/०४/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये केली 
आहे. सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने ववर्ागीय सहननबींधक, सहकारी सींटथा, 
अमरावती याींना हदनाींक १२/०६/२०१९ रोजी चौकशी करून त्याबाबतचा 
अहवाल सादर करणेबाबत कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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तळोजा (निी मुांबई) औद्योधगि िसाहतीतील आगीच्या  
घटनाांमध्ये िाढ होत असल्याबाबत 

  

(२१) * ४८५८३ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊर्म  भाई धगरिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) तळोजा (नवी मुींबई) औद्योचगक वसाहतीतील आगीच्या घ्नाींमध्ये 
मागील दोन-तीन वषाणत वाढ होत असल्याने अन्सग्नशमन यींत्रणा अपरुी पडत 
असल्याची बाब माहे फेब्रवुारी, २०१९ च्या नतसऱ् या आठवड्यात ननदशणनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कारखाना सरुू झाल्यानींतर दरवषी फायर ऑडड् करून घेणे 
बींधनकारक असतानाही करण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सभुाष देसाई : (१) महाराषर औद्योचगक ववकास महामींडळामाफण त तळोजा 
औद्योचगक वसाहतीत ससुज्ज असे अन्सग्नशमन कें द् कायाणन्सन्वत करण्यात 
आले आहे व त्यामध्ये आग आ्ोक्यात आणण्याकरीता १ वॉ्र े्ंडर, १ 
फोम े्ंडर व १ वॉ्र बाऊझर ही वाहने ससुज्ज ठेवण्यात आली आहेत. 
तसेच एखादी आगी सींदर्ाणत मोठी दघुण् ना घडल्यास अनतररक्त अींबरनाथ, 
ह्.ह्.सी. “डी”ब्लॉक, ह्.ह्.सी. “आर” ब्लॉक, तसेच पनवेल व शसडको या 
जवळपास असलले्या अन्सग्नशमन कें द्ाींची मदत घेतली जात.े त्यामळेु सदर 
औद्योचगक क्षेत्रात अन्सग्नशमन यींत्रणा अपरुी पडत असल्याची बाब ननदशणनास 
आली नाही. 
(२) व (३) महाराषर आग प्रनतबींधक व जीव सींरक्षक उपाययोजना 
अचधननयम, २००६ नसुार कारखान्याींना दरवषी फायर ऑडी् करणे 
बींधनकारक नाही. तथावप, कारखान्यात बसववण्यात आलेली अन्सग्नशमन  
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यींत्रणा सनु्सटथतीत असल्या सींबींधीचे ववहहत नमनु्यातील प्रमाणपत्र दरवषी माहे 
जानेवारी व जुल ै महहन्यात सक्षम प्राचधकाऱ्याींकडून घेऊन त े नजीकच्या 
अन्सग्नशमन कें द्ात सादर करणे बींधनकारक केल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

गटई िामगाराांच ेअजम सांत रोदहदास चमोद्योग ि चममिार वििास 
महामांडळात प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२२) * ४८७३९ श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय विशषे सहाय्य मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू न्सजल््यासह शहरात दोन हजाराींवर ग्ई कामगाराींची नोंदणी 
असनू त्याींना शडे शमळत नसल्याने ऊन-पावसात छत्रीखाली घाम गाळत काम 
करावे लागत असल्याने उपराजधानीसारख्या शहरात २० वषाणत अवघ्या २५० 
ग्ई कामगाराींना योजनेचा लार् शमळाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१५ त े २०१७ या दोन वषाणत १३९ प्रकरणे मुींबईतील 
सींत रोहहदास चमोद्योग व चमणकार ववकास महामींडळाच्या मखु्य कायाणलयात 
प्रलींत्रबत असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ग्ई कामगाराींना शासनाच्या सामान्सजक न्याय ववर्ागातफे 
पन्न्याचे ट्ॉल वा्प करण्याची योजना १९९७ पासनू कायाणन्सन्वत केली असनू 
योजनेंतगणत ग्ई कामगाराींना शींर्र ्क्के अनदुान तत्वावर पन्न्याच ेट्ॉल 
व रूपये ५०० रोख अनदुान देण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 सन २००७-०८ त े सन २०१५-१६ पयतं प्राप्त झालेल्या ६३७ 
लार्ार्थयांच्या यादीपकैी एकूण ६२९ पात्र लार्ार्थयांना ग्ई ट्ॉलचे वा्प 
करण्यात आलेले आहे.  
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 तर सन २०१६-१७ नींतर प्राप्त झालले्या १२७ पात्र लार्ार्थयांना ग्ई 
ट्ॉलच ेवा्प करण्याचे प्रटताववत आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

महाड (जज.रायगड) येथील औद्योधगि क्षेत्रािरीता सांपाददत  
िेलेल्या जशमनीचा िापर िरण्याबाबत 

  

(२३) * ४८८१७ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाड (न्सज.रायगड) येथील औद्योचगक क्षते्राकरीता सींपाहदत केलेल्या 
जशमनीचा वापर न झाल्यामळेु सदर जमीन मळू मालकाींना / वारसाींना परत 
शमळणेबाबत लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १३ फेब्रवुारी, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास मा.उद्योग मींत्री याींना लखेी ननवेदन हदले होत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेदनानसुार शासनाने काही ननणणय घेतला आहे काय, 
ननणणयाचे टवरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सभुाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अनतररक्त महाड औद्योचगक क्षेत्रासाठी मौज ेत्रबरवाडी, आमशते, काळीींज 
येथील जशमनी सींपादीत करण्यात आलेल्या आहेत. श्री.ववठ्ठल रामचींद् 
महामणुकर याींच े १० ग्ाींचे एकूण क्षेत्र ३.६३.४ हे.आर. होत.े त्यापकैी 
महामींडळाने ७ ग्ाचे २.६९.३ हे.आर. इतके क्षेत्र प्रत्यक्ष ताब्यात घेतले आहे. 
त्यापकैी १.५४.२ हे.आर हे वन खात्यास व रटत्याकरीता हटताींतरीत केले आहे  
तर १.१५.१ हे.आर. क्षेत्रावर र्खूींडाच ेआरेखन केले आहे. उवणरीत ३ ग्ाींच े
०.९४.१ हे.आर. क्षेत्रासह एकूण ७४.२८.८ हे.आर इतके क्षेत्र ववनाअचधसचुचत 
करण्यासाठी महामींडळाने प्रटताव सादर केला असनू त्यावर कायणवाही सरुू 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
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िळणे मायननांग (ता.दोडामागम, जज.शसांधदुगुम) येथे पोिलॅन  
मशीन िोसळून अपघात र्ाल्याबाबत 

  

(२४) * ४९०५८ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कळणे मायनन ींग (ता.दोडामागण, न्सज.शस ींधुदगुण) उगाड ेयेथील वन जशमनीच्या 
लगत उत्खनन करताना पोकलॅन मशीन कोसळून झालेल्या अपघातात एका 
कमणचाऱ्याचा मतृ्य ूझाला असनू बरेच कमणचारी मातीच्या हढगाऱ्याखाली गाडले 
गेल्याचे हदनाींक २४ एवप्रल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशणनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जखमी झालेल्या कमणचाऱ्याींना तसेच मतृ्यमूखुी पडलेल्या 
कमणचाऱ्याींच्या नातवेाईकाींना कोणत्या प्रकारची मदत करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने दोषीींववरुध्द कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सभुाष देसाई : (१) कळणे मायनन ींग (ता.दोडामागण, न्सज.शस ींधुदगुण) येथ े
हदनाींक २४ एवप्रल, २०१९ रोजी उत्खनन करताना पोकलॅन मशीन कोसळून 
झालेल्या अपघातात एका कमणचाऱ्याचा मतृ्य ूझाला आहे. 
 तथावप, बरेच कमणचारी मातीच्या हढगाऱ्याखाली गाडले गेले हे खरे 
नाही. 
(२) मतृ्यमूखुी पडलेल्या कमणचाऱ्याच्या नातवेाईकाींना अींत्यववधी व इतर 
सोपटकार करण्याकरीता कीं पनीने तातडीने रुपये १ लाखाची मदत केली आहे. 
तसेच प्रशासकीय चौकशीअींती देय ठरणारी नकुसान र्रपाईची रक्कम मयत 
व्यक्तीच्या कु्ुींत्रबयाींना कीं पनीमाफण त देण्यात येणार आहे. 
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(३) खाण सरुक्षा ननदेशालय, प्रादेशशक क्षते्र गोवा, र्ारत सरकार याींचे माफण त 
चौकशी करण्यात येत आहे. तसेच पोलीस ननरीक्षक, पोलीस ठाणे, दोडामागण 
येथे कीं पनीच े व्यवटथापक याींचेववरुध्द दोडामागण पोलीस ठाणे येथे ग.ुनीं. 
०२/२०१९ अन्वये गनु्हा नोंद करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

टाटा पॉिर िां पनीच ेदेयि प्रलांबबत असल्याबाबत  
  

(२५) * ४९०७१ श्री.विलास पोतनीस, अॅड.हुस्त्नबान ूखशलरे् : सन्माननीय ऊजाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहराला वीज परुवठा करणाऱ्या बेट् उपक्रमाच े प्रशासनाच्या 
दलुणक्षामळेु राज्य शासनाकड े २० को्ी रुपये थकीत असल्याचे हदनाींक २७ 
माचण, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय,  
(२) तसेच ्ा्ा पॉवर कीं पनीने मुींबईतील बेट् उपक्रमास हदनाींक १४ मे, 
२०१९ रोजी वा त्यासमुारास नो्ीस पाठवनू माहे डडसेंबर, २०१८ त े एवप्रल, 
२०१९ या कालावधीतील रुपये ५६१.५८ को्ीींच े थकीत देयक न र्रल्यास 
हदनाींक २१ मे, २०१९ पासनू वीज परुवठा खींडडत करण्याचा इशारा हदला, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्ा्ा पॉवर कीं पनीने हदलेल्या इशाऱ्यामळेु मुींबईकराींवर वीज 
खींडडत होण्याचे ननमाणण झालेले सींक् दरू करण्याबाबत शासनाकडून कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, ्ा्ा पॉवर कीं पनीच े थकीत देयक बेट् उपक्रमाने र्रले, 
नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) बेट्तफे दरमहा वीज देयक ववववध कायाणलयाींना 
देण्यात येत े व त्याींच्याकड े असलेल्या वीज त्रबलाची थकबाकी रक्कम ही 
ववववध कायाणलयामाफण त येणे आहे. माहे एवप्रल, २०१९ अखेर ववववध 
कायाणलयाींकडून म्हाडा, पोलीस, कारागहृ, शासकीय कायाणलये इत्यादीींकडून 
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रुपये १७.८६ को्ीींची थकबाकी होती. सींबींचधत ववववध कायाणलयाींशी पाठपरुावा 
करुन सदर रक्कमचेा र्रणा करुन घेण्यात येत आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) बटे्ने ्ा्ा पॉवर कीं पनीस आजपयतं वीज त्रबलाची थकीत 
रकमेपकैी रुपये २३४ को्ी इतकी रक्कम प्रदान केली आहे. तसेच बेट्न े
्ा्ा पॉवर कीं पनीस वीज परुवठा खींडीत न करण्याची ववनींती केली आहे व 
उवणररत रक्कम ्प्प्या्प्प्याने देण्याचे आश्वासन हदले आहे. 
(५) बेट् उपक्रम मुींबई शहरास वीज परुवठा व बहृन्मुींबई क्षते्रात पररवहन 
सेवा देत.े पररवहन सेवा तो्यात असल्यामळेु त्यासाठी लागणारा खचण हा 
वीज परुवठा ववर्ागास होणाऱ्या शशल्लकी उत्पन्नातनू करणे र्ाग पडत.े 
त्यामळेु बेट् उपक्रमाला होत असलेल्या आचथणक अडचणीमळेु ्ा्ा पॉवर 
कीं पनीची वीज त्रबले र्रण्यास ववलींब होत आहे. 

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

राज्यातील साखर आयुरतालयाच्या धतीिर स्त्ितांत्र पणन  
सांचालनालयाची स्त्थापना िरण्याबाबत 

  

(२६) * ४६७४९ श्री.सजुजतशसांह ठािूर : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील साखर आयकु्तालयाच्या धतीवर टवतींत्र पणन सींचालनालयाची 
टथापना करण्याबाबतचा प्रटताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यासींदर्ाणत ननणणय घेतला आहे काय व त्याचे टवरुप काय 
आहे व त्यानषुींगाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन घेतलेल्या 
ननणणयाबाबतची सद्यःन्सटथती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) यासींदर्ाणत पणन सींचालक याींनी सादर केलेल्या प्रट तावाप्रमाणे, 
सहकार आयकु्त व ननबींधक, सहकारी सींटथा याींच्या आटथापनेवरील पदे,  
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पणन सींचालनालयास द्यावयाची पदे व नव्याने ननमाणण करावयाची पदे हे 
लक्षात घेऊन सधुाररत आकृनतबींध सादर करण्याचे शासन पत्र हदनाींक 
२३/०१/२०१९ व हदनाींक ०७/०३/२०१९ नसुार सहकार आयकु्त व ननबींधक, 
सहकारी सींटथा, महाराषर राज्य, पणेु याींना कळववण्यात आले आहे. 
 सधुाररत प्रटताव प्राप्त झाल्यानींतर, ववत्त ववर्ागाच्या मान्यतनेे 
सहकार, पणन व वटत्रोद्योग ववर्ागाच्या ननयींत्रणाखालील सवण क्षेत्रत्रय 
कायाणलयाींसाठी सधुाररत आकृनतबींध ननन्सश्चत करता येईल. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 ----------------- 
  

औद्योधगि िीज ग्राहिाांच्या विद्युत देयिात िाढ र्ाल्याबाबत 
  

(२७) * ४६५८६ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्म  
भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हुस्त्नबान ूखशलरे्, 
डॉ.िजाहत शमर्ाम, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम, श्री.आनांदराि 
पाटील : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सवण औद्योचगक वीज ग्राहकाींच्या ववद्यतु देयकात माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान २५ ्क्के दरवाढ महाराषर राज्य 
ववद्यतु ववतरण कीं पनीने केली असनू राज्यातील वीज दर शजेारील सवण 
राज्याींच्या तलुनेने २५ त े४० ्क्के जाटत झालेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरची दरवाढ उद्योग क्षेत्रास मारक ठरणारी असल्यामळेु ती 
तातडीने मागे घ्यावी र्कीं वा शासनाने ववद्यतु ववतरण कीं पनीस र्रपाई देऊन 
दरवाढ पवूीप्रमाणे ठेवावी यासाठी राज्यातील सवण औद्योचगक सींघ्नातफे 
लोकशाही मागाणने माहे फेब्रवुारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान आींदोलन 
करण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील उद्योग इतर राज्याींच्या टपधेत ह्कण्यासाठी 
दरवाढ कमी करण्याबाबत वा दरवाढी एवढ्या रक्कमेची अनदुान टवरुपात 
ववद्यतु ववतरण कीं पनीस देण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. महाराषर ववद्यतु ननयामक 
आयोगाच्या हदनाींक १२/०९/२०१८ च्या वीज दर आदेशानसुार महाववतरण 
कीं पनीच्या ग्राहकाींकरीता सधुाररत वीज दर हदनाींक १/०९/२०१८ पासनू लाग ु
करण्यात आले. हदनाींक १/०४/२०१९ पासनू लाग ू झालेल्या वीज दरात सन 
२०१८-१९ च्या तलुनेत साधारण ३ ्क्के वीज दरवाढ झाली आहे. उच्चदाब 
औद्योचगक ग्राहकाींसाठी वीज दर वाढ २ ्क्के इतकी झाली आहे. हदनाींक 
१२/०९/२०१८ च्या वीज दर आदेशानसुार औद्योचगक ग्राहकाींना वीज दरात 
१९.५ ्क्के पयतं सवलती अनजु्ञेय आहेत. महाववतरण कीं पनीचे औद्योचगक 
वीज दर हे इतर राज्याच्या तलुनेत समकक्ष असल्याच ेआढळून आले आहे. 
(२) औद्योचगक ग्राहकाींच े दर कमी करुन त्याची र्रपाई शासनाने 
अनदुानामाफण त करावी अशा आशयाची ननवेदने प्राप्त झाली आहेत. 
(३) ववदर्ण, मराठवाडा, उत्तर महाराषर, डी व डी + क्षेत्रातील उद्योगाींना 
शासनातफे इींधन समायोजन आकार, उद्योगाींच्या कायणक्षमतवेर आधारीत 
सवलत तसेच नवीन उद्योगाींना अनतररक्त सवलत सन २०१६ पासनू देण्यात 
येत आहे. याशशवाय ववदर्ण व मराठवाडा ववर्ागातील उद्योगाींना वीज 
शलु्कात माफी देण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

उमरी पठार (ता.आणी, जज.यितमाळ) येथील सांत दोलाराम महाराज 
िधृ्दाश्रमात पाण्याची व्यिस्त्था िरण्याबाबत 

  

(२८) * ४७६५२ डॉ.िजाहत शमर्ाम, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्म  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खशलरे्, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उमरी पठार (ता.आणी, न्सज.यवतमाळ) येथील सींत दोलाराम महाराज 
वधृ्दाश्रमाला पाणी ी्ंचाईचा सामना करावा लागत असल्याने येथील १०८ 
वधृ्दाींची पाण्याववना दैनावटथा होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ च्या दसुऱ्या 
सप्ताहात ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार यवतमाळ न्सजल््यातील वधृ्दाश्रमात पाण्याची 
व्यवटथा करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
(२) वधृ्दाश्रमाची मान्यसींख्या २५ असनू सद्य:न्सटथतीत १०७ वधृ्द प्रवेशशत 
आहेत. वधृ्दाश्रमाकरीता पाण्याची व्यवटथा सींटथेमाफण त करण्यात आली आहे. 
सद्य:न्सटथतीत पाण्याबाबत कोणत्याही प्रकारची अडचण नाही. 
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

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

राज्यात िीज ननशममती िरण्यासाठी महाननशममतीच े 
िीज सांच िालबा्य र्ाल्याबाबत 

  

(२९) * ४६७२० श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: 
सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यासाठी वीज ननशमणती करण्याची प्रमखु जबाबदारी असलेल्या 
महाननशमणतीचे १४७० मेगावॉ् क्षमतचेे ७ वीज सींच तसेच ४३२ मेगावॉ् 
क्षमतचेे ४ वीज सींच कालबा्य झाल्याने वीज ननशमणती पणूण क्षमतनेे न होणे, 
प्रदषूणात वाढ होणे आदी प्रकार वाढीस लागले असनू, वीज ननशमणती 
कोणत्याही क्षणी बींद होण्याची पररन्सटथती ननमाणण झाली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महाननशमणतीची एकूण वीज ननशमणती क्षमता १३ हजार मेगावॅ्  
तर औन्सषणक प्रकल्पाींची वीज ननशमणती क्षमता साड े अकरा हजार मेगावॅ्  
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, र्सुावळ, खापरखेडा, पारस, नाशशक, कोराडी, चींद्परू, परळी 
या वीज सींचातनू पणूण क्षमतनेे वीज ननशमणती होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जुन्या वीज 
सींचामळेु ननमाणण झालेल्या व होणाऱ् या वीज ननशमणतीवर पररणामकारकरीत्या 
मात करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) महाननशमणती कीं पनीची एकूण वीज ननशमणती क्षमता १३६०२ मे.वॅ्  असनू 
त्यापकैी औन्सषणक वीज ननशमणती क्षमता १०१७० मे.वॅ्  इतकी आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
 महाननशमणती कीं पनीच्या सींचाींचे सींचलन महाराषर वीज ननयामक 
आयोगाने ननदेशशत केलेल्या “मेरी् ऑडणर डडटपॅच” तत्वानसुार करण्यात येत.े 
त्यानसुार र्ार पे्रषणकें द्, कळवा याींच्या ननदेशानसुार वीज सींचातनू 
क्षमतनेसुार वीज ननशमणती करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

शहापूर (जज.ठाणे) तालुरयातील शासिीय आश्रमशाळेत  
दवूषत पाण्याचा पुरिठा होत असल्याबाबत 

  

(३०) * ४७१४९ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.रवि ांद्र र्ाटि, अॅड.अननल परब, 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शहापरू (न्सज.ठाणे) येथील शासकीय आश्रमशाळाींतील दोन हजार 
आहदवासी ववद्यार्थयांना ा्ँकरचे दवूषत पाणी प्यावे लागत असल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठाणे न्सजल््यातील शहापरू आहदवासी ववकास प्रकल्प 
ववर्ागाींतगणत शहापरू, मरुबाड व शर्वींडी तालकु्यात एकूण २३ आश्रमशाळा 
असनू या आश्रमशाळाींपकैी बहुताींश हठकाणी बोअरवेल आ्ल्याने व जवळपास 
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पाण्याचे टत्रोत नसल्याने ससु्वाडी, सावरोली, मोरोशी, ्ाकीपठार, माल 
(ववहहगाींव), डोळखाींब व चचींबी पाडा या आश्रमशाळाींना र्ीषण पाणी ी्ंचाई 
सहन करावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पाणी ी्ंचाईमळेु ववद्यार्थयांना वपण्यासाठी, आींघोळ व 
शौचालयास पाणी नाही, यामळेु सवण ववद्यार्थयांमध्ये शारररीक अटवच्छता 
ननमाणण होऊन त्याींचे आरोग्य धोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार वरील आहदवासी ववद्यार्थयांना शधु्द पाणी 
देण्याकरीता शासनटतरावर कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ससुरवाडी येथील आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयांना बोअरवेलव्दारे पाणीपरुवठा 
करण्यात येतो. पाण्यामध्ये ्ीसीएल ्ाकण्यात येऊन पाणी शधु्द करण्यात 
येत.े  
 सावरोली येथील आश्रमशाळेत ॅ्ंकरव्दारे पाणीपरुवठा करण्यात येत 
असनू ्ीसीएलव्दारे पाण्याच ेशदु्धीकरण करण्यात येत.े 
 मोरोशी येथील आश्रमशाळेत ्ाक्यातील वपण्याच्या पाणी 
शधु्दीकरणासाठी ६ ॲक्वागाडण आणण २ RO HP५० या प्रकारच्या 
जलशधु्दीकरणाची व्यवटथा आहे.  
 ्ाकीपठार येथील आश्रमशाळेत ॅ्ंकरव्दारे पाणीपरुवठा करण्यात येत 
असनू ्ीसीएलव्दारे पाण्याच ेशदु्धीकरण करण्यात येत.े 
 ववहीगाींव माळ येथील आश्रमशाळेत ववद्यार्थयांच्या जेवणासाठी व 
वपण्यासाठी ववहहरीतनू बलैगाडीव्दारे पाणी आणले जात.े सदर ववहहरीत 
ननयशमत क्लोरीन ्ाकून पाणी शधु्द करण्यात येत.े तसेच वेळोवेळी पींचायत 
सशमती, पाणीपरुवठा ववर्ागाकडून पाण्याच ेनमनेु तपासणी करण्यात येतात. 
बलैगाडीने आणलेले पाणी वॉ्र फील््रव्दारे शधु्द करून ववद्यार्थयांना देण्यात 
येत.े 
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 डोळखाींब येथील आश्रमशाळेतील ववहहरीत ्ीसीएल पावडरचा पाणी 
टवच्छतसेाठी वापर केला जातो. ववहहरीतील पाणी कमी होण्याच्या कालावधीत 
ॅ्ंकरव्दारे वपण्याच्या पाण्याचा परुवठा करण्यात येतो. शाळेत आर.ओ. वॉ्र 

कूलर बसववण्यात आले आहे. 
 चच ींबीपाडा येथील आश्रमशाळेत ववहीर असनू ववहहरीचे पाणी कमी 
झाल्याच्या कालावधीत ववद्यार्थयांना जारव्दारे शधु्द पाणीपरुवठा करण्यात 
येतो. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

शभिांडी (जज.ठाणे) ग्रामीण भागातील यांत्रमाग उद्योग  
ि िापड व्यिसाय पुन्हा सुरू िरण्याबाबत 

  

(३१) * ४९१३९ श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय िस्त् त्रोद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शर्वींडी (न्सज.ठाणे) ग्रामीण र्ागातल्या ववववध क्षेत्रात वाटतव करणाऱ् या 
अनसुचूचत जाती व जनजाती तसेच दबुणल घ्क इत्यादीींना रोजगार उपलब्ध 
होण्यासाठी बींद पडलेले यींत्रमाग उद्योग व कापड व्यवसाय पनु्हा सरुू करून 
देण्याबाबत ‘समथणन’ सींटथनेे मा.मींत्री सहकार, पणन व वटत्रोद्योग, मा.मींत्री 
उद्योग व खननकमण, मा.मींत्री कामगार, सचचव, सहकार, पणन व वटत्रोद्योग 
व न्सजल्हाचधकारी, ठाणे याींच्याकड े हदनाींक २० एवप्रल, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेदनावर शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे व कायणवाहीचे थोडक्यात टवरूप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) १. वस्रोद्योग घ्काींना वीज दरात सवलत देणेबाबतचा शासन ननणणय 

हदनाींक २१ डडसेंबर, २०१८ रोजी ननगणशमत करण्यात आलेला आहे. 
२. राज्यातील साध्या यींत्रमागाींच े आधुननकीकरण करण्याकरीता कें द् 

सरकारच्या कें द् परुटकृत Pilot Scheme of In-situ upgradation 
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of Plain powerloom for S.S.I. Sector या योजनेस राज्य 
शासनाची परुक योजना शासन ननणणय हदनाींक ६ जून, २०१८ नसुार 
सरुु करण्यात आलेली आहे. 

३. राज्यातील शर्वींडी, मालेगाव व सोलापरू या हठकाणी पॉवरलमू 
मेगाक्लट्र टथापन करण्याच्या अनषुींगाने महाराषर राज्य 
औद्योचगक ववकास महामींडळाने सींबींचधत न्सजल्हाचधकारी याींचेमाफण त 
प्रटताव सादर करण्याबाबत सींबींचधताींना कळववण्यात आलेले आहे. 

(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 ----------------- 
  

िोिणातील िाजू बी उत्पादनास हमीभाि देण्याबाबत 
  

(३२) * ४७९१९ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकणात काजू बी उत्पादन होत असनू काजू बी करीता हमीर्ाव 
देण्याची कोणतीही योजना शासनाने तयार केलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काजू “बी” चा उत्पादन खचण सन २०१७-१८ या वषाणकरीता    
रुपये १२२.९१ प्रनतर्कलो एवढा हदला होता, प्रत्यक्षात सन २०१८-१९ या 
वषाणकरीता कें द् शासनाने आयातकर अध्याणवर आणल्यामळेु माहे माचण, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान काजू “बी” ला फक्त रुपये ११०-१२० प्रनतर्कलो एवढा 
कमी दर शमळत असल्याने शतेकऱ् याींचे नकुसान झाले असल्याचे ननदशणनास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उत्पादन खचण रुपये 
१२२.९१ प्रनतर्कलो अचधक ५० ्क्के हमीर्ाव असे र्कमान रुपये १८५ 
प्रनतर्कलोप्रमाणे काजू बी चा दर शतेकऱ् याींना देण्यात आलेला नसल्याने 
शतेकऱ् याींचे नकुसान झालेले असनू त्याची र्रपाई देण्यासाठी व कोकणातील 
काजू बी उत्पादनास हमीर्ाव देण्याच्या योजनेबाबत कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम शशांदे : (१) होय. 
 कोणत्या शतेमालाला हमीर्ाव जाहीर करावा ही कें द् शासनाच्या 
अखत्याररतील बाब आहे. 
(२) होय. 
 कें द् शासनाने आयातकर अध्याणवर आणल्यामळेु पाश्चमात्य देशातील 
काजू फार मोठ्या प्रमाणात र्ारतात आयात झाली. आयात झालेल्या काज ू
बी चा दर र्ारतातील दरापेक्षा कमी असल्याने कोकणातील शतेकऱ्याींनी 
उत्पाहदत केलेल्या काजू बी ला कमी दर शमळत होत.े 
(३) कोणत्याही वपकाच्या उत्पादन खचाणच्या माहहतीच्या आधारे व ववववध 
ननववषठाींच्या प्रचशलत र्ावपातळी लक्षात घेवनू उत्पादन खचाणवर आधारीत 
र्कींमती राज्याच्या कृषी ववर्ागामाफण त कें द्ीय कृषी मलू्य व र्कींमत 
आयोगाकड े प्रटताववत करण्यात येतात, त्यास अनसुरून र्कमान आधारर्तू 
र्कींमती कें द् शासन जाहीर करत ेकाजू बी चा समावेश यात नाही. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

िसारा (जज.ठाणे) येथील जांगलात गािठी दारुच्या भट्टया  
चालविल्या जात असल्याबाबत 

  

(३३) * ४८७१९ श्री.अशोि ऊर्म  भाई जगताप : सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शलु् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कसारा (न्सज.ठाणे) येथील राड्याचा पाडा र्ागात असलेल्या फुगाळा या 
गावात दारुच्या र्ट्टया चालववल्या जात असल्याचे हदनाींक ५ एवप्रल, २०१९ 
रोजी वा त्यासमुारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदर्ाणत शासनाने चौकशी करुन बकेायदा गावठी दारुच्या 
र्ट्टयाींवर कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 



43 

श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) व (२) होय, हे अींशतः खरे आहे. 
 ठाणे न्सजल््यातील कसारा येथील राड्याचा पाडा र्ागात असलेल्या 
फुगाळा गाव व पररसरात माहे मे, २०१९ मध्ये हातर्ट्टी दारू ननशमणती व 
ववक्री याबाबत एकूण ९ गनु्हे नोंदववण्यात आले असनू ५ इसमाींना अ्क 
करण्यात आली आहे. सदर कारवाईत ५७५५ शल. रसायन, ३० शल. गावठी दारु 
तसेच देशी-ववदेशी मद्य जप्त करण्यात आल ेआहे. तसेच, या कारवाईत 
एकूण जप्त व नाश केलेल्या मदु्देमालाची र्कींमत रुपये १,१६,६५०/- इतकी 
आहे.  
 राज्य उत्पादन शलु्क ववर्ागामाफण त पोलीस ववर्ागाशी समन्वय 
साधून सींयकु्त मोहहमा तसेच राज्य उत्पादन शलु्क ववर्ागामाफण त ववशषे 
छापे मोहहम राबववण्यात येऊन अवधै मद्य ननशमणती, वाहतकू व ववक्री 
हठकाणावर कारवाई केली जात.े  
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 ----------------- 

 
पेण (जज.रायगड) तालुरयातील शतेिऱ्याांना 

जशमनीचा मोबदला देण्याबाबत 
  

(३४) * ४७८७६ श्री.अननिेत तटिरे, श्री.धनांजय मुांड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४५९३० ला ददनाांि २२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत 
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ररलायन्स गॅस पाईपलाईन कीं पनीने अल्प दरात शते जशमनीचा मोबदला 
देऊन शते जमीन सींपादीत केल्यामळेु कळींद, न्सजरणे तरुामळ, चाफेगणी, 
बोरगाव, आम्ेम, गागोदे (ता.पेण, न्सज.रायगड) येथील शतेकऱ्याींनी अनेक 
वेळा उपोषणे केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपोषणकत े याींच्या समवेत र्सूींपादन कीं पनीचे प्रनतननधी, 
पाईपलाईन कीं पनीचे प्रनतननधी याींची बठैक घेण्यात आली असनू या बठैकीत 
नकुसान र्रपाई पात्र सवण शतेकऱ्याींना नकुसान र्रपाई देण्याववषयी झालेल्या 
ननणणयाची अींमलबजावणी झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार सींबींचधत शतेकऱ् याींना शते जशमनीचा मोबदला 
देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी न्सजल्हाचधकारी, रायगड याींचे अध्यक्षतखेाली हदनाींक 
२२/१०/२०१८ रोजी उपववर्ागीय अचधकारी, पेण, उपोषणकत,े सींपादन सींटथेच े
प्रनतननधी व सक्षम प्राचधकारी, दहेज-नागोठणे-ईथेन पाईपलाईन प्रकल्प याींची 
सींयनु्सक्तक बठैक घेण्यात आली होती. सदर बठैकीत न्सजल्हाचधकारी याींनी 
वाढीव नकुसान र्रपाई कामी सकारात्मक ननणणय घेण्याचे ननदेश सींपादन 
सींटथेच्या प्रनतननधीींना हदल े होत.े तद्नींतर, पालकमींत्री न्सजल्हा रायगड याींचे 
अध्यक्षतखेाली हदनाींक ३१/१०/२०१८ रोजी न्सजल्हाचधकारी, रायगड व 
उपववर्ागीय अचधकारी, पेण, सक्षम प्राचधकारी व सींपादन सींटथचेे प्रनतननधी 
तसेच उपोषणकत े याींची सींयकु्त बठैक घेण्यात आली. सदर बठैकीत ज्या 
शतेकऱ्याींना समान दराने नकुसान र्रपाई शमळाली नाही अशा आींदोलनकत्याण  
शतेकऱ्याींनी त्याींचे नकुसान र्रपाईचे पत्र तहशसलदार, पेन व उपववर्ागीय 
अचधकारी, पेण याींच्या शशफारशीसह न्सजल्हाचधकारी, रायगड याींच्यामाफण त 
सक्षम प्राचधकारी, दहेज-नागोठाणे-इथेन पाईपलाईन प्रकल्प याींच्याकड े सादर 
करावा व त्याींनी शशफारस करून ररलायन्स गॅस पाईपलाईन शल. ने वाढीव 
मोबदला द्यावा व त्याींनी लवकरात लवकर कायणवाही करावी अशा सचूना 
हदल्या होत्या. 
 पालकमींत्री, न्सजल्हा रायगड याींच्या अध्यक्षतखेाली हदनाींक 
३१/१२/२०१८ रोजी बठैक घेण्यात आली. त्या बठैकीत न्सजल्हाचधकारी, रायगड, 
उपववर्ागीय अचधकारी, पेण याींच्याकडून प्राप्त झालेल्या पेण व खालापरू 
तालकु्यातील १ त े १४८ शतेकऱ्याींच्या अजाणची चौकशी प्रत्यक्ष जागेवर 
टथळपाहणी व पींचनामा करून झालेल्या नकुसान र्रपाईबाबत योग्य ती 
कायणवाही करण्याचे आदेश पालकमींत्री न्सजल्हा रायगड याींनी हदले होत.े 
त्यानसुार पींचनामा करून सक्षम प्राचधकारी याींच्याटतरावरून प्रकल्प बाचधताींना 
नकुसान र्रपाईची रक्कम अदा केली आहे. त्याशशवाय सींपादन सींटथेने काही 
प्रकल्प बाचधताींना त्याींच्या टतरावरून नकुसान र्रपाईची रक्कम वा्प केली आहे.  
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तसेच ज्या पध्दतीने सींपादन सींटथेने प्रकल्प बाचधताींना रक्कम वा्प केली 
आहे त्याच पध्दतीने पींचनामा केलेल्या १४० प्रकल्प बाचधताींना नकुसान 
र्रपाई वा्प करण्याबाबतची कायणवाही करण्याबाबत सक्षम प्राचधकारी, दहेज-
नागोठाणे-ईथेन पाईपलाईन प्रकल्प याींनी सींपादन सींटथसे कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

मािेटीांग रे्डरेशनच्या माध्यमातून हमीभाि िें द्राव्दारे वििलेल्या  
तूर ि हरभरा याांचा मोबदला शतेिऱ् याांना शमळणेबाबत 

  

(३५) * ४८९६० श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल 
भोसल े: सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माहे माचण-एवप्रल, २०१८ या कालावधीत राज्यातील शतेकऱ्याींनी माके्ीींग 
फेडरेशनच्या माध्यमातनू हमीर्ाव कें द्ाव्दारे ववकलेल्या तरू व हरर्रा याींच े
१९७ को्ी रुपये शतेकऱ्याींना देण्यात आले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार शतेकऱ्याींना हमी र्ावाची रक्कम देण्याबाबत 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) होय. 
(२) हींगाम २०१७-१८ मधील तरूीची खरेदी हदनाींक ०१/०२/२०१८ पासनू व 
हरर्रा (चना) खरेदी हदनाींक ०१/०३/२०१८ पासनू सरुु करण्यात आली होती. 
शतेकऱ्याींकडून खरेदी केलेल्या शतेमालाची नोंद NeML पो ण्लवर केल्यानींतर 
सींबींचधत शतेकऱ्याींना त्याींच्या शतेमालाचे चकुारे ऑनलाईनद्वारे थे् बाँक 
खात्यात जमा करण्यात येत होत.े माहे एवप्रल, २०१८ अखेर तरूीची रुपये 
३८१.०९ को्ी व हरर्ऱ्याींची रुपये १००.१९ को्ी अशी एकूण रुपये ४८१.२८ 
को्ी चुकारे अदा करणे बाकी होत.े शशल्लक अदा करावयाची रक्कम 
नाफेडकडून प्राप्त झाली असनू, ती अदा करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
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िाांददिली (पूिम) मुांबई येथे डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर भिन उभारणेबाबत 
  

(३६) * ४८८१६ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३१९६ ला ददनाांि २७ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) काींहदवली (पवूण) सव्हे नीं. ८६ नगर र्मूापन १७१/अ/१/२० या र्खूींडावर 
डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर नालींदा बधु्दर्वन सशमती, समाजकल्याण महाराषर 
शासनाच्या डॉ.आींबेडकर र्वन बाींधण्याकरीता जागेचे मालक याींना 
न्सजल्हाचधकाऱ् याींकडून ववशषे बाब म्हणून मान्यता शमळणेबाबत 
लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ४ जानेवारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास मा.महसलू 
मींत्री याींना लेखी ननवेदन हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींटथेच्या पदाचधकाऱ्याींसमवेत हदनाींक ३० माचण, २०१७ रोजी 
झालेल्या बठैकीत लखेाशीषण ३६३६ अींतगणत प्रटताव सादर करण्याचे ननदेश 
सींटथेस हदलेले असनू याबाबतचा प्रटताव सींटथेमाफण त शासनास प्राप्त झाला 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त ननवेदनानसुार शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१), (२), (३) व (४) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर नालींदा 
बधु्द र्वन सशमती, काींहदवली (पवूण) मुींबई सव्हे नीं. ८६ नगर र्मूापन 
१७१/अ/१/२० या र्खूींडावर डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर र्वन बाींधण्याबाबतचा 
प्रटताव शासनास प्राप्त झाला आहे.  
 ववर्ागाच्या हदनाींक १६/१२/२०१५ च्या शासन ननणणय टवयींसेवी 
सींटथाींना सहायक अनदुान मींजूर करावयाच े ननकष व ननयमावली यामध्ये 
डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर नालींदा बधु्द र्वन सशमती, काींहदवली (पवूण), मुींबई 
याींनी सादर केलेल्या प्रटतावात खालील त्रु् ी आढळून आल्या आहेत. 
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१) सदर प्रकल्पाची जागा नो-डवे्हलपमें् झोनमध्ये असनू खाजगी 
मालकीची आहे. सदरील जागा डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर नालींदा बधु्द 
र्वन सशमती, काींहदवली (पवूण) या सींटथेच्या नावावर झालेली 
नसल्याने सदर जागेवर कोणत्याही प्रकारचे बाींधकाम करता येणार 
नाही. 

२) टवयींसेवी सींटथाींना सहायक अनदुान या योजनेंतगणत सींबींचधत 
सींटथेच्या खात्यात प्रकल्प खचाणच्या १०% रक्कम जमा करणे 
अननवायण आहे. तथावप, सदर प्रटतावात सींटथेकड े या कामासाठी 
एकूण अींदान्सजत खचाणच्या १०% रक्कम जमा नाही. 

३) सदरील सींटथेने मागील ३ वषाणतील सनदी लखेापालाने केलेल्या 
लेखापररक्षणाचा अहवाल प्रटतावासोबत सादर केलेला नाही. 

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

  
राज्यातील शतेिरी िजममार्ीपासून िांधचत रादहल्याबाबत 

  

(३७) * ४८१०४ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शतेकरी सन्मान योजना सरुु होऊन समुारे २२ महहन्याींचा 
कालावधी उल्ूनही लाखो शतेकरी कजणमाफीपासनू वींचचत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, आचारसींहहतपेवूी घोवषत केलेल्या व त्यासाठी आचथणक तरतदू 
केलेल्या योजनेसाठी आचारसींहहतचेा अडथळा नसताना केवळ शासकीय 
अनाटथा व दलुणक्षामळेु लोकसर्ा ननवडणूक, २०१९ च्या आचारसींहहतचे्या 
काळात बाँकाींकडून मागणी येऊनही समुारे ४०० को्ी रुपयाींची कजणमाफी 
शतेकऱ्याींना शमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शतेकऱ्याींना कजणमाफीपासनू वींचचत ठेवण्यास कोण जबाबदार 
आहेत व त्याींच्याववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सभुाष देशमखु : (१) नाही. 
हदनाींक ३१ मे, २०१९ अखेर एकूण ४३.७६ लाख पात्र शतेकऱ्याींना   

रुपये १८,४५७.४० को्ीचा कजणमाफीचा लार् देण्यात आला आहे.  
(२) नाही, हे खरे नाही.  

आचारसींहहतपेवूी बाँकाींना प्राप्त झालेल्या पात्र लार्ार्थयांच्या ग्रीन 
शलट्नसुार व अनषुींचगक रकमेनसुार आचारसींहहता काळात हदनाींक ८ माचण, 
२०१९ त े हदनाींक ३१ माचण, २०१९ पयतं बाँकाींकडून अशा लार्ार्थयांना       
रुपये १४५.२० को्ीचा लार् देण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

िोिेर चौथाडी (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथे एम.एस.ई.बी.  
िां पनीने अनधधिृतपणे पोल लािल्याबाबत 

  

(३८) * ४९०५१ श्री.अशोि ऊर्म  भाई जगताप : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकेर चौथाडी (ता.चचपळूण, न्सज.रत्नाचगरी) येथील काही शतेकऱ् याींच्या 
ग् क्रमाींक २५९३ (२) या जशमनीमध्ये एम.एस.ई.बी. कीं पनीने जमीन 
मालकाींची कोणतीही परवानगी न घेता त्याींच्या जशमनीमध्ये असलेली झाड े
तोडून अनचधकृत पोल लावनू जशमनीचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान केल्याच े
माहे फेब्रवुारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या जशमनीमधील एम.एस.ई.बी. कीं पनीने लावलेले अनचधकृत 
पोल काढण्याबाबत व तोडलेल्या झाडाच े व जशमनीची नकुसान र्रपाई 
शमळण्याबाबत मा.ऊजाण मींत्री, प्रधान सचचव, ऊजाण ववर्ाग याींना हदनाींक        
३ नोव्हेंबर, २०१८ व हदनाींक ३ मे, २०१९ तसेच अशर्यींता व उपअशर्यींता 
एम.एस.ई.बी. बोडण सावड े याींना हदनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास ननवेदनाद्वारे तक्रार केली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, तक्रारीच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार पोल काढण्याबाबत व नकुसान 
र्रपाई देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१), (२) व (३) कोकेर चौथाडी, ता.चचपळूण, 
न्सज.रत्नाचगरी येथील ग् क्र. २५९३(२) मधून ५ लघदुाब वाहहनीच े पोल 
उर्ारुन सौर्ाग्य योजनेंतगणत एका ग्राहकास त्याने हमी पत्र हदल्याने हदनाींक 
०३/०९/२०१८ रोजी घरगतुी वीज जोडणी देण्यात आली होती. याकरीता 
कोणतीही वकृ्ष तोड महाववतरण कीं पनीमाफण त करण्यात आली नव्हती. 
तद्नींतर हदनाींक २६/०९/२०१८ रोजी सदर जागा मालकीबाबत अन्य ग्राहकाने 
तक्रार केल्याने प्राप्त कागदपत्राींची शहाननशा केल्यानींतर महाववतरण 
कीं पनीमाफण त सौर्ाग्य योजनेंतगणत वीज जोडणी हदलेल्या ग्राहकाकडून पोल 
ह्ववण्याचा खचण वसलू करुन सदर जागेतील तीन पोल ह्ववण्यात आल े
आहेत. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

लोटे आद्योधगि िसाहत (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथील रासायननि 
िां पन्यात लागणाऱ्या आगीच्या उपाययोजनेबाबत 

  

(३९) * ४७८८६ श्री.अननिेत तटिरे, श्री.धनांजय मुांड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४५९२६ ला ददनाांि २२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत 
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लो्े (ता.खेड, न्सज.रत्नाचगरी) येथे अनेक रासायननक कीं पन्या कायणरत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, केन केशमकल्स कीं पनीत माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान आग लागनू लाखो रुपयाींचे नकुसान झाल्याची बाब ननदशणनास 
आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या दघुण् नेनींतर शासनाने जखमीींना आचथणक मदत हदली र्कीं वा 
कसे याबाबत प्रशासनाकड ेकोणतीच माहहती नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या दघुण् नेनींतर पयाणवरण ववर्ागाने हे रसायन शमश्रीत पाणी 
प्रर्क्रया करुन पाईपलाईनव्दारे दरु समदु्ात सोडण्याववषयी सचुचत केले होत,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्री.सभुाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) केन केशमकल्स या कीं पनीत हदनाींक ०८/०९/२०१८ रोजी समुारे ११.०० 
वाजता इलेक्रीक शॉ ण् सर्कण ्मळेु कीं पनीमध्ये रसायनाींच्या िमना आग 
लागली होती. या आगीमळेु लाखो रुपयाींचे नकुसान झाल्याची बाब ननदशणनास 
आली आहे. 
(३) पोलीस पींचनामा व औद्योचगक सरुक्षा सींचालनालय याींनी हदनाींक 
०९/०९/२०१८ रोजी सादर केलेल्या अहवालानसुार सदर आगीमध्ये कोणतीही 
न्सजववतहानी झाली असल्याचे आढळून आले नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

 

मुांबईत ताडी बनविण्यास रलोरल हायड्रटे विषारी  
रसायनाचा िापर होत असल्याबाबत 

  

(४०) * ४८८२७ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विलास पोतनीस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४३४५७ ला ददनाांि १० जुल,ै 
२०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय राज् य उत् पादन शलु् ि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 

(१) मुींबईत ताडी बनववण्यास क्लोरल हायियेा ववषारी रसायनाचा वापर केला 
जात असल्याची बाब माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आली, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, क्लोरल हायिे् मळेु मळमळणे, चक्कर येऊन तोल जाणे, 
उल्ी होणे र्कीं वा अनेकदा बेशधु्द होणे असे प्रकार घडतात, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, शहरात असलले्या २५० दकुानात या दारूचा परुवठा केला जात 
असल्याचे ननदशणनास आले असनू परुवठा करणाऱ् या व्यक्तीला पोशलसाींनी 
अ्क केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व सदरहू गनु्हेगाराींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे अींशतः खरे आहे.  
(२) असे ननदशणनास आल ेनाही. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी आरे पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र. ७८/२०१९, 
र्ा.दीं.वव.सीं. कलम ३२८, २७२, २७३, ३४ सह महाराषर दारुबींदी कायदा, १९४९ 
कलम ६५ (ई), ७८ आणण ववषारी पदाथण अचधननयम, १९१९ कलम ६(१)(अ) 
अन्वये गनु्हा दाखल असनू त्यामध्ये ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली 
आहे. 
 सदर हठकाणी क्लोरल हायिे्  या ववषारी रासायननक पदाथाणच्या 
एकूण ७८ गोण्या (वजन अींदाजे २१८४ र्क.गॅ्र.), प्रत्येकी २०००/- रुपये प्रमाणे 
एकूण रुपये ४३,६८,०००/- तसेच रुपये ४५,३४,३००/- इतकी र्कींमत असलेले 
साहहत्य/माल जप्त करण्यात आलेले आहे. नमदु गनु्हा तपासाधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
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