
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बधुिार, ददनाांि १९ जून, २०१९ / ज्येष्ट्ठ २९, १९४१ ( शिे ) 
  

(१) उद्योग ि खननिमम मांत्री  

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५३ 
------------------------------------- 

  

राज्यात मुख्यमांत्री स र िी पीपांप योजनेचा शतेियायाांना भाभ 
ममळण्यासाठी अजामतीभ त्रुटी दरु िरण्याबाबत 

(१) *  १३४९८५   श्री.नसीम खान (चाांददिभी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अममन पटेभ (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (भातरू ग्रामीण), 
प्रा.िपाम गायििाड (धारािी), श्री.सनुनभ िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.अस्त्भम शखे (माभाड पजश्चम), डॉ.सांतोप टारफे (िळमनरुी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.राहुभ मोटे (पराांडा), श्री.जजतेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.रणधीर सािरिर (अिोभा 
पिूम), अॅड.सांजय धोटे (राजूरा), डॉ.राहूभ आहेर (चाांदिड), श्री.बाळासाहेब 
मरुिुटे (नेिासा), श्री.चरण िाघमारे (तमुसर), श्री.हपमिधमन सपिाळ 
(बभुढाणा), श्री.राजु तोडसाम (अणी), श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेज), प्रा.विरेंद्र 
जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.भारत भाभिे (पांढरपरू), श्री.अननभ बाबर 
(खानापरू) :  सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील शतेकऱयाींना दिवसा वीज ममळावी म्हणून शासनाने 
महाववतरणाच्या माध्यमातनू मखु्यमींत्री सौर कृषी पींप योजना राबववली असनू 
उक्त योजनेचा लाभ ममळण्यासाठी माहे डिसेंबर, २०१८ पासनू पात्र 
शतेकऱयाींकिून अजज मागववण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात ववशषेतः उस्मानाबाि, चींद्रपरू, अमरावती, सोलापरू, 
साींगली, भींिारा जजल््यातील शतेकऱयाींनी उक्त योजनेचा लाभ ममळावा 
यासाठी अजज केले होत,े परींत ू प्रशासनाने अजाजमध्ये त्रु् ी असल्याचे कारण 
िाखवनू ३४ हजाराहून अधिक शतेकऱयाींचे अजज बाि केल्याने उक्त 
योजनेपासनू शतेकऱयाींना वींधचत राहावे लागणार असल्याने शतेकऱ याींचे मोा या 
प्रमाणात नकुसान होणार असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशजनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच काही शतेकऱयाांनी उक्त योजना न राबववता पारींपाररक पध्ितीने 
वीज जोिणी िेण्याबाबत शासनाकि ेननवेिन दिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद् नषुींगाने शतेकऱयाींनी उक्त योजनेचा लाभ 
ममळण्यासाठी अजाजतील त्रु् ी िरु करुन तात्काळ योजनेचा लाभ िेण्याबाबत 
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) व (२) ऊजाज ववभागाच्या दि.१५.११.२०१८ च्या 
शासन ननणजयान्वये, राज्यात शतेक-याींना दिवसा मस ींचन करणे शक्य व्हावे या 
व इतर उदिष् साध्य होण्याच्या दृष्ीने, पारेषण ववरहीत १ लक्ष सौर 
कृषीपींप, ्प्पप्पया ्प्पप्पयाने आस्थावपत करण्यासाठी “मखु्यमींत्री सौर कृषीपींप 
योजना” सरुु करण्यात आली आहे. सिर योजनेच्या पदहल्या ्प्पप्पयात 
म्हणजेच सन २०१८-१९ या आधथजक वषाजत एकूण २५००० नग सौर कृषीपींप 
महाववतरणमार्ज त आस्थावपत करण्याची कायजवाही करण्यात येत आहे. 
त्यानसुार शतेक-याींकिून On-line पो ज्लवर अजज मागववण्यात आले होत.े 
त्यानसुार दि.२.६.२०१९ अखेर एकूण १,५५,४९७ अजज शतेक-याींकिून प्राप्पत 
झाले. सिर योजने अींतगजत लाभाथी ननविीच्या ननकषानसुार प्राप्पत अजाांपकैी 
एकूण ५४,८४२ अजज अपात्र ठरववण्यात आले आहेत. उस्मानाबाि, चींद्रपरू, 
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अमरावती, सोलापरू, साींगली, भींिारा जजल्हयातील एकूण १९६७८ प्राप्पत 
अजाांपकैी ६०७५ अजज अपात्र ठरले आहेत.  
(३) होय. 
(४) योजनेच्या पात्रतचे्या ननकषाींनसुार शतेक-याींकि े शाश्वत जलस्त्रोत 
उपलब्ि नसणे, पारींपाररक पध्ितीने कृषीपींपाला वीज परुवठा असणे, अयोग्य 
७/१२ उतारा जोिणे, चुकीचे आिार कािज जोिणे, सामदूहक ववदहरीवरील व 
सामदूहक शतेी मिील इतर भागीिार शतेक-याींचे ना हरकत प्रमाणपत्र सािर 
न करणे, भजूल सवेक्षण ववभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र सािर न करणे, 
इत्यािी कारणास्तव सींबींधित अजज अपात्र ठरववण्यात आले आहेत. अपात्र 
अजजिार शतेकऱ याींनी पात्रतचे्या ननकषाींची पतूजता केल्यास त्याच्या 
अनजु्ञेयतनेसुार ववचार करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

आददिासी वििास विभागाच्या अनुदाननत आश्रमशाळेतीभ  
मशक्षिाांनी िेभेल्या विविध मागण्याांबाबत 

  

(२) *  १३८२७३   श्री.योगेश (बाप)ू घोभप (देिळाभी) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आदिवासी ववकास ववभागाच्या अनिुाननत आश्रमशाळेतील मशक्षकाींना 
वररषठ शे्रणी िेऊन सातवा वेतन आयोग लाग ूकरणे तसेच िर मदहन्याला 
वेळेवर वेतन ममळावे इत्यािी ववववि मागण्याींसाठी स्वामभमानी मशक्षक व 
मशक्षकेतर कमजचारी सींघ्नेने अप्पपर आदिवासी आयकु्ताींना ननवेिन िेऊन 
दिनाींक ८ एवप्रल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास िरणे आींिोलन करण्याचा 
इशारा दिला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर मागण्याींबाबत शासनाने कोणता ननणजय घेतला वा 
घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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डॉ. अशोि उईिे : (१) होय, हे खरे आहे. 
     स्वामभमानी मशक्षक व मशक्षकेतर सींघ्नेने अनिुाननत आश्रमशाळेतील 
मशक्षक व मशक्षकेतर कमजचाऱयाींच्या ववववि मागण्याींबाबत दिनाींक ६ जून, 
२०१९ पासनू आींिोलन करण्याचा इशारा दिला होता. 
(२) सींघ्नेच्या मागण्याींबाबत दिनाींक ६ जून, २०१९ रोजी मा.मींत्री महोिय, 
आदिवासी ववकास याींचे अध्यक्षतखेाली बठैक घेण्यात आली. अन्य ववभागाींशी 
(ववत्त ववभाग, वविी व न्याय ववभाग, शालेय मशक्षण व क्रििा ववभाग, 
सावजजननक आरोग्य ववभाग, सामान्य प्रशासन ववभाग) सींबींधित मागण्याींबाबत 
त्या ववभागाींचे अमभप्राय घेणे आवश्यक आहे. सिर मागण्याींबाबत सींबींधित 
ववभागाींकि े पाठपरुावा करुन सकारात्मक ननणजय घेण्याची कायजवाही 
शासनस्तरावर सरुु असनू सींघ्नेने आींिोलन स्थधगत केले आहे.   
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

विदभामतीभ सात जजल््यात िी वप समीध् दी समन् िनयत  
प्रिल्पात (िेम) झाभेभा गैरव्यिहार 

  

(३) *  १३७०२९   डॉ.सांतोप टारफे (िळमनरुी), श्री.अममन पटेभ (मुांबादेिी), 
श्री.अस्त्भम शखे (माभाड पजश्चम), श्रीमती ननममभा गावित (इगतपरूी), श्री.राजु 
तोडसाम (अणी), श्री.रमेश बुांदीभे (दयामपरू), श्रीमती सीमाताई दहरे (नामशि 
पजश्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा) :  सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वविभाजतील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बलुढाणा, वामशम, विाज 
इत् यािी जजल् हयामध् ये शतेकऱ याींचा सवाांगीण ववकास होण् याच् या दृष्ीने ववववि 
योजना व प्रत् यक्ष लाभ स् वरूपपात या कृषी समधृ् िी समन् वयीत प्रकल् प (केम) 
अींतगजत राबववण् यात येत असनू, यामध्ये केवळ सात मदहन्यामध्ये 
प्रकल् पातील रुपये १०३ को्ी इतका खचज करण् यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील उक्त सहा आत्महत्याग्रस्त जजल््याींमध्ये 
शासनाच्या केम (कृषी समधृ्िी समन्वयीत कृषी ववभाग) प्रकल्पातनू सन 
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२०१६-१७ या कालाविीत ववववि कामाींमध्ये गरैव्यवहार झाला असल्याच े
दिनाींक २७ एवप्रल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननिशजनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकल्पातनू रुपये ९ को्ी ८८ लाख इतक्या रुपयाींचा 
गरैव्यवहार झाला असनू, त्याींची लाचलचुपत प्रनतबींिक ववभागामार्ज त चौकशी 
करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व चौकशी अहवालाच्या अनषुींगाने सींबींधित अधिकाऱयाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाप देशमखु : (१) समन्वयीत कृवष ववकास प्रकल्पाींतगजत माहे एवप्रल 
२०१८ त ेमाहे माचज २०१९ या कालाविीत रु.१०८.३८ को्ी इतका ननिी खचज 
करण्यात आला आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) समन्वयीत कृवष ववकास प्रकल्पामध्ये सन २०१६-२०१७ या कालाविीत 
प्रकल्पातील कामाींमध्ये ववत्तीय अननयममतता झाली असल्याने सींपणूज 
प्रकल्पामध्ये सहभागी असलेल्या शासकीय अधिकारी, प्रकल्पाच्या 
अींमलबजावणीसाठी कीं त्रा्ी पद्धतीने नेमण्यात आलेले कीं त्रा्ी व्यक्ती, सींस्था 
व खाजगी व्यक्ती याींची पोलीस अिीक्षक, लाचलचुपत प्रनतबींिक ववभाग, 
अमरावती पररक्षेत्र याींच्यामार्ज त उघि चौकशी सरुु करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबई शहराभा िीज पुरिठा िरणाया या टाटा पॉिर  
ररमसव्हीांग स्त्टेशनमध्ये झाभेभा स्त्फोट 

  

(४) *  १३८५९९   श्री.अजय च धरी (मशिडी) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई शहराला वीज परुवठा करणाऱया ्ा्ा पॉवर ररमसव्हीींग स््ेशनमध्ये 
दिनाींक २१ एवप्रल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास मोठा स्र्ो् झाल्याने 
नायगाव, परळ, लालबाग, भायखळा व माझगाींव येथील वीज परुवठा खींिीत 
झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त स्र्ो्ामळेु या पररसरात असणाऱया रुग्णालयातील 
अनेक शस्त्रक्रिया रि कराव्या लागल्याने रुग्णालयातील रुग्णाींच्या आरोग्यास 
िोका ननमाजण झाला असनू नजजकच्या पररसरातील नागररकही त्रस्त झाले 
असल्याने ्ा्ा पॉवरच्या अधिकाऱयाींकि ेवारींवार तिारी करुनही त्याची िखल 
घेण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सिर प्रकरणी 
सत्वर कायजवाही करण्याबाबत तसेच तिारीींची िखल न घेता मनमानी 
कारभार करणाऱया ्ा्ा पॉवरच्या अधिकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) दिनाींक २१ एवप्रल, २०१९ रोजी सकाळी १०.५० 
वाजता ्ा्ा पॉवरच्या परळ ररमसजव्हींग स््ेशनमध्ये ११० केव्ही ब्रेकरमध्ये 
ववद्यतु स्र्ो् (Flashover) झाल्याने सींपणूज परळ ररमसजव्हींग स््ेशनमिील 
काम बींि पिले. यामळेु नायगाव, परळ, लालबाग, भायखळा व माझगाींव 
येथील काही भागाींमिील वीज परुवठा खींडित झाला. 
(२), (३), (४) व (५) ्ा्ा पॉवर ररमसजव्हींग स््ेशनच्या अधिकाऱयाींनी तातिीने 
कृती करत समस्या शोिली आणण ग्राहकाींसाठी वीज परुवठा पवूजवत केला. 
सकाळी १०.५० च्या समुारास समस्या ननमाजण झाली आणण ११.१० च्या 
समुारास ट्रान्सर्ॉमजरच्या क्षमतनेसुार ६० ्क्के वीज परुवठा पनु्हा सरुु झाला. 
सिोष उपकरणे काढून इतर उपकरणाींच्या सरुक्षक्षततचेी खातरजमा केल्यानींतर 
िपुारी १२ वाजण्याच्या समुारास उवजररत वीज परुवठाही पवूजवत झाला. या 
बबघािात कोणतीही मानवी चूक नव्हती आणण सवज उपकरणाींची रुढ 
ननयमाींप्रमाणे योग्य िेखभाल राखली जात.े 
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     सींबींधित उपकरणामिील बबघािाबाबत ्ा्ा पॉवर कीं पनीने ओररजनल 
इजक्वपमें् मॅन्यरॅु्क्चरर (OEM) समोर माींिण्यात आला आहे आणण याची 
सखोल धचक्रकत्सा करण्यासाठी हे उपकरण ओईएमकि े हस्ताींतररत करण्यात 
आले आहे. ११० केव्ही परळ ररमसजव्हींग स््ेशनमिील काम ज्या उपकरणामळेु 
बींि पिले होत ेत्या उपकरणातील िोषाची धचक्रकत्सा करण्यासाठी ्ा्ा पॉवर 
आणण ओईएममिील तज्ज्ञाींची सममती स्थापन करण्यात आली आहे. 

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

मुांबई पजश्चम उपनगरातीभ, ‘अदानी इभेजररमसटी मुांबई मभ.’ या 
िां पनीने ग्राहिाांची िेभेभी फसिणूि 

(५) *  १३५२४८   श्री.सनुनभ प्रभ ू(ददांडोशी), श्री.अतभु भातखळिर (िाांददिभी 
पिूम), श्री.सनुनभ राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई पजश्चम उपनगरातील, वीज परुवठा करणाऱया ‘अिानी इलेजक्ट्रमस्ी 
मुींबई मल.’ या कीं पनी व्यवस्थापनाने माहे नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये वा त्या 
िरम्यान ननयममत िरापेक्षा १० त े२० ्क्क्यापयांत वाढीव िराची वीज िेयके 
पाठववल्याच्या ननषिेाथज हजारो ग्राहकाींनी राजकीय पक्षाच्या नेततृ्वाखाली 
अिानी इलेजक्ट्रमस्ीच्या वाींदे्र येथील कायाजलयावर, दिनाींक ६ डिसेंबर, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास तसेच माहे जानेवारी, रे्ब्रवुारी २०१९ मध्ये वा 
त्यािरम्यान मोचाज काढून तीव्र आींिोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींिभाजत वीज ननयामक आयोगाने नेमलेल्या जव्ि सिस्यीय 
चौकशी सममतीने आपला अहवाल शासनास सािर केला आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर सममतीने सािर केलेल्या चौकशी अहवालाचे ननषकषज 
काय आहेत, त्याअनषुींगाने वाढीव वीज िर कमी करण्यासाठी शासनाने 
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) मुींबई उपनगरातील ग्राहकाींना पाठववण्यात 
आलेल्या वाढीव वीज िेयकाचे कारणास्तव नोव्हेंबर, २०१८ व डिसेंबर, २०१८ 
मध्ये आींिोलन झाले होत.े 
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(२) महाराषट्र ववद्यतु ननयामक आयोगाद्वारे मुींबई शहर व उपनगरातील 
ग्राहकाींना पाठववण्यात आलेली वाढीव वीज िेयके आणण त्यासींबींिीच्या 
तिारीींची शहाननशा करण्यासाठी व अशा प्रकारच्या घ्ना पनु्हा होऊ नयेत 
म्हणून उपाययोजना सचुववण्यासाठी दिनाींक १० डिसेंबर, २०१८ च्या 
अधिसचूनेद्वारे द्ववसिस्यीय सममतीची नेमणूक करण्यात आली आहे.   
     महाराषट्र ववद्यतु ननयामक आयोगाने नेमलेल्या सममतीचा अहवाल 
अद्यापपयांत आयोगास प्राप्पत झालेला नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) महाराषट्र ववद्यतु ननयामक आयोगाने दिनाींक १० डिसेंबर, २०१८ रोजीच्या 
अधिसचूनेद्वारे द्ववसिस्यीय सममती नेमली होती. सममतीची कायजकक्षा मुींबई 
शहर व मुींबई उपनगरातील वीज ग्राहकाींच्या वीज बबलातील बिलाबाबत 
अभ्यास करावयाचा आहे.  
     सिर सममतीने मुींबईत वीज परुवठा करणाऱया चारही कीं पन्याींकिून 
तिारी सींिभाजत अनषुींधगक मादहती सींकलीत करणे, सिर मादहतीचा 
तलुनात्मक ववश्लेषण करणे तसेच प्राप्पत झालेल्या तिारीींची शहाननशा करुन 
तिारीींबाबत केलले्या कायजवाहीचा आढावा घेणे इत्यािी बाबी पिताळणे 
आवश्यक आहे. 
     सममतीच्या कामाींच े स्वरुप व जक्लष्ता लक्षात घेऊन, तसेच 
सममतीच्या एका सिस्याच्या आरोग्यववषयक कारणास्तव काही 
कालाविीसाठीची अनपुजस्थती लक्षात घेऊन आयोगाने दिनाींक २७ माचज, २०१९ 
रोजी सिर सममतीवर एका नवीन ताींबत्रक सिस्याची नेमणूक करुन सिर 
सममतीस दिनाींक ३१ मे, २०१९ पयांतची मिुतवाढ दिली. या सममतीचा 
अहवाल अींनतम ्प्पप्पयात असनू तो लवकरच आयोगास सािर होणे अपेक्षक्षत 
आहे. 

 
----------------- 
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राज्यातीभ बोगस मागासिगीय सहिारी औद्योधगि  
सांस्त््ाांविरोधात िारिाई िरण्याबाबत 

  

(६) *  १३६५४५   श्री.सनुनभ मशांदे (िरळी), श्री.महेश च घभेु (मभिांडी 
पजश्चम), श्री.किसन ि्ोरे (मरुबाड), श्री.नरेंद्र महेता (ममरा भाईंदर), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मागासवगीय सहकारी औद्योधगक सींस्थामध्ये मोा या 
प्रमाणात बोगस सभासि नोंिणी केलेल्या ८२ सींस्थाींवर राज्य शासनाकिून 
घेतलेले अनिुान जमीन महसलू अधिननयमातींगजत वसलू करण्यासींिभाजत व 
सिर बोगस सींस्थाींववरोिात कारवाई करुन त्याींची नोंिणी रि करुन या 
सींस्थाींवर अवसायक नेमण्याचे आिेश मा.उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास 
माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान दिले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कणकवली (जज.मस ींिुिगूज) तालकु्यातील दिगवळे मभमरत्न 
मागासवगीय औद्योधगक सहकारी सींस्थेमध्ये कोट्यविी रुपयाींचा गरैव्यवहार 
झाल्याचे ननिशजनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रश्न भाग (१) व (२) प्रकरणी शासनाने चौकशी केली 
आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती काय ननिशजनास आले तद् नसुार उपरोक्त 
मागासवगीय सहकारी औद्योधगक सींस्थाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
डॉ. सरेुश खाड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) सहकार ववभागामार्ज त योग्य ती कायजवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातीभ शासिीय िसनतगीहाांमध्ये राहणाया या आददिासी 
विद्यार्थयाांचा आरोग्य विमा िाढण्याबाबत 

  

(७) *  १३७८२०   श्री.मांगभप्रभात भोढा (मभबार दहभ) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शासकीय वसनतगहृाींमध्ये राहणाऱ या समुारे ६० हजार 
ववद्यार्थयाजना आरोग्य कवच ममळण्याकररता शासनाने माहे नोव्हेंबर, २०११ वा 
त्यािरम्यान वसनतगहृात राहणाऱ या ववद्यार्थयाांचा राजीव गाींिी ववमा 
योजनेअींतगजत ववमा उतरववण्यात यावा असा ननणजय घेण्यात येऊन िेखील 
आजतागायत या योजनेअींतगजत एकाही आदिवासी ववद्यार्थयाजचा ववमा 
काढण्यात आला नसल्याची बाब मादहतीच्या अधिकारात माहे एवप्रल, २०१९ 
मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशजनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींिभाजत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, यासींिभाजत जबाबिार असणाऱया अधिकारी व कमजचाऱ याींवर 
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१), (२)  व (३) वसतीगहृातील सवज ववद्यार्थयाांचा राजीव 
गाींिी ववमा योजनेतींगजत ववमा काढण्याबाबत आदिवासी ववकास ववभाग, 
शासन ननणजय दिनाींक ११.११.२०११ मध्ये नमिू आहेत. तथावप, याबाबत 
आदिवासी ववकास ववभागाचे शासन शधु्िीपत्रक दिनाींक २०.५.२०१५ अन्वये 
राजीव गाींिी ववद्याथी अपघात सानगु्रह अनिुान योजनेचा लाभ शासकीय 
वसतीगहृातील सींबींधित ववद्याथी/ववद्याथीनीींना िेण्याबाबत वसतीगहृाींच े
गहृपाल हे सींबींधित शाळा, महाववद्यालयाचे मखु्याध्यापक, प्राचायज याींच्याकि े
पाठपरुावा करतील असे आिेश ननगजममत करण्यात आले आहे. 
     राज्यातील ववद्यार्थयाांसाठी अपघात ववमा योजना (राजीव गाींिी 
ववद्याथी सरुक्षा योजना ऐवजी राजीव गाींिी ववद्याथी अपघात सानगु्रह 
अनिुान योजना) शासन ननणजय दिनाींक १.१०.२०१३ नसुार शालेय मशक्षण 
ववभागाकिून राबववण्यात येत.े 
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      शासकीय वसतीगहृातील ववद्याथी ज्या शकै्षणणक सींस्थेमध्ये मशकत 
आहेत त्या सींस्थेमार्ज त राजीव गाींिी ववद्याथी अपघात सानगु्रह अनिुान 
योजने अींतगजत लाभ ममळण्यासाठी मशक्षणअधिकारी याींचेकि े अजज करणे  
अपेक्षीत आहे.     
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

महावितरणिडून िीज वितरणाच्या प्रकक्रयेदरम्यान होणायाया  
िीज गळती ि चोरीभा आळा घाभण्याबाबत 

  

(८) *  १३६८९१   श्री.सांग्राम ्ोपटे (भोर), श्री.अममन पटेभ (मुांबादेिी), 
श्री.िाभीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.हपमिधमन सपिाळ (बभुढाणा) :   
सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील समुारे अिीच को्ी वीज ग्राहकाींना वीज परुवण्याची जबाबिारी 
महाववतरण या सरकारी वीज कीं पनीवर असनू महाववतरण वीज ववतरण करत 
असताना वीजचोरी, ताींबत्रक अिचण, तसेच वीज वादहन्याींचे जाळे मोठे 
असल्याने १३-१४ ्क्के ववजेची गळती होत असल्याने ग्राहकाींना प्रती 
यनुन्मागे १ रुपया भिुांि पित असल्याचे माहे रे्ब्रवुारी, २०१९ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशजनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाववतरणने खरेिी केलेल्या एकूण वीजेपैंकी १६-१७ ्क्के 
म्हणज ेसमुारे १५ हजार िशलक्ष यनुन् वाया जात असनू ग्राहकाींपयांत केवळ 
एक लाख िशलक्ष यनुन् वीज पोहचत असल्याचे ननिशजनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वीज गळती, ताींबत्रक अिचणी व वीज चोरीला आळा 
घालण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. मा. आयोगाने आधथजक वषज 
२०१८-१९ साठी मींजूर केलेली वीज गळतीचे लक्ष १३.४९% आहे. सिर वीज 
गळतीचे लक्ष हे मा.आयोगाने ननयामक प्रक्रियेअींती मींजूर केले आहे. वीज 
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गळती ही कुठल्याही वीज प्रणालीचा अववभाज्य भाग आहे. त्यामळेु वीजेची 
गळती होत असल्याने ग्राहकाींना प्रनत यनुन्मागे १ रुपया भिुांि पितो असे 
म्हणणे सींयजुक्तक होणार नाही. महाववतरणची माहे माचज २०१९ पयांतची 
ववतरण हानी १३.६४ % इतकी आहे. 
(२) आधथजक वषज २०१८-१९ मध्ये असलेल्या १३.६४ % ववतरणहानी मळेु 
१८०६५ (ि.ल.य)ु हानी झालेली आहे. यामध्ये ताींबत्रक हानी व वाणणजज्यक 
हानीचा समावेश आहे. 
(३) ताींबत्रक हानी व वाणणजज्यक हानी कमी करणेसाठी महाववतरण कीं पनीतरे् 
ववववि उपाययोजना राबववण्यात येतात. कें दद्रय वीज बबल प्रणालीद्वारे 
(Centralized Billing) सवज ग्राहकाींना योग्य बबल िेण्याकररता यींत्रणा 
सशक्तीकरण, वीज चोरीवर आळा घालण्याकररता ववववि उपाययोजना तसेच 
ववतरण प्रणालीत सिुारणा करणेसाठी ववववि पायाभतू सिुारणा योजना 
राबववल्या जात आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

धनगर समाजाभा आरक्षण देण्याबाबतचा टाटा इजन्स्त्टट्यूट ऑफ  
सोशभ सायन्सेस, मुांबई याांच्या अहिाभाबाबत 

  

(९) *  १३४८७८   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटीभ 
(इस्त्भामपरू), श्री.ददभीप िळसे-पाटीभ (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिभा), 
श्री.शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागभाण), श्री.राहुभ मोटे (पराांडा), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोभी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागभ), श्री.भास्त्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.िभैि वपचड (अिोभे), श्री.राहुभ जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय 
भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि चव्हाण (फभटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटीभ 
(एरांडोभ), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्री.सरेुश भाड (िजमत), श्री.विजय 
भाांबळे (जजांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोभी), श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब 
पाटीभ (िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधि-पाटीभ (िाई), श्री.बबनराि मशांदे 
(माढा), श्री.ददभीप सोपभ (बाशी), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), 
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श्रीमती समुन पाटीभ (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), 
श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्रीमती तीप्ती सािांत (िाांदे्र पिूम), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुभाम), श्री.सनुनभ मशांदे (िरळी), श्री.प्रिाश फातपेिर 
(चेंबरू), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), डॉ.राहूभ पाटीभ (परभणी), अॅड.पराग 
अळिणी (विभेपाभे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेभ), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
िॅप्टन आर.तममभ सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्रीमती मननपा च धरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.गणपतराि देशमखु (साांगोभे), 
श्री.सभुाप साबणे (देगभरू), श्री.राहूभ िुभ (दौंड), श्री.किसन ि्ोरे (मरुबाड), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.नारायण पाटीभ (िरमाळा), श्री.ज्ञानराज 
च गभेु (उमरगा) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ्ा्ा इजन्स््ट्यू्  ऑर् सोशल सायन्सेस, मुींबई या सींस्थेने राज्यातील 
िनगर समाजाला आरक्षण िेण्याबाबतचा अहवाल दिनाींक ३१ ऑगस््, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास शासनास सािर केला आहे, हे खरेआहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू अहवालात िनगर समाजाला आरक्षण िेण्याबाबत 
करण्यात आलेल्या मशर्ारसीींचे थोिक्यात स्वरूपप काय आहे, 
(३) िनगर समाजाला आरक्षण िेण्यासींिभाजत ्ा्ा इजन्स्््यू्  ऑर् सोशल 
सायन्स या सींस्थेने दिलेला अहवाल पढुील कायजवाहीसाठी राज्याच्या 
मा.महाअधिवक्त्याींकि े सोपववण्यात आल्याचे माहे माचज, २०१९ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशजनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) राज्यातील िनगर समाजाच्या आरक्षणासींिभाजत राज्य शासनाने कें द्र 
शासनाकि े मशर्ारस करणारा प्रस्ताव पाठववला आहे काय, असल्यास, उक्त 
प्रस्तावास कें द्र शासनाने मींजूरी दिली आहे काय, 
(५) अद्याप िनगर समाजाला आरक्षण िेण्याबाबतचा प्रस्ताव कें द्र शासनाकि े
मशर्ारस करुन पाठववला नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१), (२), (३), (४) व (५) ्ा्ा इजन्स्््यू्  ऑर् सोशल 
सायन्सेस, मुींबई याींनी दि.३१ ऑगस््, २०१८ रोजी िनगर समाजाबाबतचा 
त्याींचा अहवाल शासनास सािर केलेला आहे. यासींिभाजत मा.मींबत्रमींिळाच्या 
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दि.२७.०२.२०१९ रोजी सींपन्न झालेल्या बठैकीत ्ा्ा सामाजजक ववज्ञान 
सींस्था, मुींबई याींचेकिून िनगर समाजाबाबत शासनास प्राप्पत झालेल्या 
सींशोिन / सवेक्षण अहवालाच्या अनषुींगाने िनगर समाजाच्या ववववि 
मागण्याींवर ववचार करण्यासाठी मींबत्रमींिळ उपसममती स्थापन करण्याचा 
ननणजय घेण्यात आला. त्याअनषुींगाने शासन ननणजय दि.०१.०३.२०१९ अन्वये 
मींबत्रमींिळ उपसममती स्थापन करण्यात आलेली आहे. सिर मींबत्रमींिळ 
उपसममतीची पदहली बठैक दि.०२.०३.२०१९ रोजी सींपन्न झाली. सिर 
बठैकीमध्ये काही कायिेशीर मदु्याींबाबत मा.महाधिवक्ता, महाराषट्र राज्य 
याींचे अमभप्राय घेण्याबाबतचा ननणजय झाला. त्याअनषुींगाने वविी व न्याय 
ववभागामार्ज त मा.महाधिवक्ता, महाराषट्र राज्य याींचे अमभप्राय मागववण्यात 
आले आहेत. 

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

तारापूर (जज.पाभघर) ये्ीभ गुजरात गॅस मभममटेड  
या िां पनीिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(१०) *  १४०२६४   श्री.विभास तरे (बोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), 
श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नाभासोपारा) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तारापरू (जज.पालघर) येथील गजुरात गॅस मलमम्ेि या कीं पनीची 
पाईपलाईन ्ाकताना खोिकाम करणाऱया कमजचाऱयाींनी दिनाींक २३ माचज, 
२०१९ रोजी वा त्यासमुारास एम.आय.िी.सी. ची साींिपाणी वाहून नेणारी 
पाईपलाईन र्ोिल्यामळेु नतच्या िरुुस्तीकररता पाणी परुवठा बींि करण्यात 
आल्याने  एम.आय.िी.सी.मिील कारखान्याींना २ दिवस पाणीपरुवठा करण्यात 
आला नसल्याने सिर कारखान्याींचे उत्पािन बींि झाले होते, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, गजुरात गॅस मलमम्ेि कीं पनीच्या ननषकाळजीपणामळेु गत 
सहा मदहन्यात तीन वेळा एम.आय.िी.सी.मिील पाण्याची पाईपलाईन 
रु््ल्याने उक्त पररसरातील उद्योजकाींमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी सखोल चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने गजुरात गॅस कीं पनीववरुद्ध शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाप देसाई : (१) नसैधगजक वाय ुवादहनी ्ाकताना गजुरात गॅस मल.या 
कीं पनीकिून खोिकाम करताींना दि. २३/०३/२०१९ रोजी साींिपाणी वाहून नेणारी 
वादहनी तु् ली होती. नतच्या िरुुस्तीच्या कालाविीमध्ये दि.२३/०३/२०१९ व 
दि.२४/०३/२०१९ रोजी सींपणूज औद्योधगक क्षते्राचा पाणीपरुवठा बींि न होता. तर 
र्क्त सींप ि.३ च्या पररक्षेत्रातील एल, एम व एन या ववभागातील 
कारखानिाराींचा पाणी परुवठा बींि ठेवण्यात आला होता. 
(२) मे. गजुरात गॅस मलमम्ेि याींनी महामींिळाच्या जममनीखालील असलेल्या 
जलवादहन्या तसेच अनेक प्रकारच्या सेवा वादहन्या, केबल याींची कामे जसेीबी 
यींत्राव्िारे खोिकाम न करता, डिलीींगव्िारे कामे करण्यात येत आहे. तसेच 
पररसरातील उद्योजकाींमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असल्याची बाब ननिशजनास 
आली नाही. 
(३) व (४) तारापरू औद्योधगक क्षेत्र सन १९७२ साली ववकसीत करण्यात 
आले आहे. तसेच सिर क्षेत्राच्या जममनी खालनू जलवादहन्या, इलेक्ट्रीक 
केबल, साींिपाणी एकबत्रकरण वादहन्या, ओ. एर्.सी. केबल, ्ेमलर्ोन केबल 
इत्यािी जाळे गेलेले आहे. त्यामळेु त्याींच्या स्थान ननजश्चत कळत नाही. 
त्यामळेु गजुरात गॅस कीं पनी मल. याींच्याकिून दि. २३/३/२०१९ रोजी साींिपाणी 
वादहनी रु््ण्याचा प्रसींग घिला आहे.  
       दिनाींक २३/०३/२०१९ रोजी साींिपाणी वाहून नेणारी पाईपलाईन 
रु््ल्यामळेु नतच े िरुुस्तीच े काम  मे. गजुरात गॅस कीं पनीसोबत झालेल्या 
करारनाम्यानसुार त्याींनी स्वखचाजने महामींिळाच्या िेखरेखीखाली िरुुस्ती करूपन 
दिले आहे. तसेच मे. गजुरात गॅस मलमम्ेि याींना खोिकाम करताींना योग्य 
ती खबरिारी घेण्याबाबत नो्ीसीव्िारे वारींवार सचूना िेण्यात आल्या आहेत.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही.   

----------------- 
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नामशि जजल््यातीभ गोदािाठच्या गािाांसाठी  
स्त्ितांत्र कफडर बसविण्याबाबत 

  

(११) *  १४०११६   डॉ.राहूभ आहेर (चाांदिड) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक जजल््यातील िरणातनू नगर, मराठवाड्यासाठी वपण्याच्या 
पाण्याचे आवतजन सोिताना गोिाकाठच्या गावाींची वीज वारींवार खींिीत होत 
असल्यामळेु या गावाींमध्ये स्वतींत्र क्रर्िर बसववण्याचा प्रस्ताव ननिी अभावी 
प्रलींबबत असल्याचे माहे म,े २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशजनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सिरहू प्रस्तावास ननिी उपलब्ि न होण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, गोिाकाठच्या गावाींना स्वतींत्र क्रर्िर बसववण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायजवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१), (२) व (३)  हे खरे आहे. 
     नामशक जजल्हयातील िरणातनू नगर, मराठवाियासाठी वपण्याच्या 
पाण्याचे आवतजन सोिताना पाण्याचा अनावश्यक उपसा ्ाळण्यासाठी 
जजल्हाधिकारी, नामशक याींनी वेळोवेळी दिलेल्या आिेशानसुार गोिावरी 
निीकाठच्या पररसरातील ११ के.व्ही. वादहन्याींचा वीज परुवठा उपकें द्रातनू 
आवतजन काळात महाववतरण कीं पनीमार्ज त खींिीत करण्यात येतो. त्यामळेु 
सिर वादहन्याींवरील निीकाठा व्यनतररक्त असलले्या इतर ग्राहकाींचा 
वीजपरुवठाही खींिीत होतो. याकररता स्वतींत्र क्रर्िर बसववण्यासाठी महाववतरण 
कीं पनीच्या नामशक शहर मींिळाकिून सन २०१९-२० या वषाजत जजल्हा 
ननयोजन योजनेअींतगजत रु.४४९.५२ लाख इतक्या रक्कमेचा  प्रस्ताव तयार 
करण्यात आला असनू सिरहू प्रस्तावास जजल्हा ननयोजन सममतीकिून 
मान्यता व ननिी ममळाल्यानींतर पढुील कायजवाही करण्यात येईल.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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इन्फां ट जीजस सोसायटीच्या (ता.राजुरा, जज.चांद्रपुर) िसतीगीहात 
आददिासी मुभीांच ेझाभेभे भैधगि शोपण 

  

(१२) *  १३५२२२   डॉ.मममभांद माने (नागपरू उत्तर), श्री.अतभु भातखळिर 
(िाांददिभी पिूम), डॉ.सांतोप टारफे (िळमनरुी), श्री.अममन पटेभ (मुांबादेिी), 
श्री.अस्त्भम शखे (माभाड पजश्चम), श्रीमती ननममभा गावित (इगतपरूी), प्रा.िपाम 
गायििाड (धारािी), श्री.राजु तोडसाम (अणी), डॉ.भारती भव्हेिर (िसोिा), 
िॅप्टन आर.तममभ सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्रीमती मननपा च धरी 
(ददहसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेभ), अॅड.पराग अळिणी (विभेपाभे), श्रीमती 
तीप्ती सािांत (िाांदे्र पिूम), अॅड.सांजय धोटे (राजूरा), श्रीमती सीमाताई दहरे 
(नामशि पजश्चम), डॉ.सांजय रायमभुिर (मेहिर) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजुरा (जज.चींद्रपरू) तालकु्यातील इन्र्ीं ् जजजस सोसाय्ीच्या 
वसतीगहृातील ९ त े १० वयोग्ातील समुारे १८ आदिवासी मलुीींना गुींगीचे 
औषिे िेवनू लैंधगक शोषण केल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशजनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चींद्रपरू जजल्हाधिकारी, जजल्हा पोमलस अधिक्षक, 
आदिवासी आयकु्त याींच्याकि ेतिारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त घ्नेची शासनाकिून सखोल चौकशी करण्यात आली 
आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार 
सींस्थाचालक व िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच वपिीत मलुीींना आधथजक मित िेण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, सिरहू शाळेची नामाींक्रकत शाळा योजनेअींतगजतची मान्यता रि 
करूपन ववद्यार्थयाांना इतरत्र शाळेत सामावनू घेण्याबाबत शासनाने काय 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) तसेच भववषयात असे प्रकार घिू नयेत यासाठी आदिवासी मलुा-मलुीींच्या 
ननवासी वसतीगहृातील सरुक्षेच्या दृष्ीने कोणत्या उपाययोजना करण्यात 
आल्या आहेत, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. अशोि उईिे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सिर घ्नेबाबत सहायक प्रकल्प अधिकारी, एकाजत्मक आदिवासी ववकास 
प्रकल्प, चींद्रपरू याींच्याकिून कलम ३७६ एबी, लैंधगक अपरािापासनू मलुाींचे 
सींरक्षण कायिा (पोक्सो ्क््) कलम ४ व अनसुधूचत जाती व जमाती 
(अत्याचार प्रनतबींि) कायिा, १९८९ अींतगजत दिनाींक १२.४.२०१९ रोजी पोलीस 
स््ेशन राजूरा येथे र्ौजिारी गनु्हा िाखल केलेला आहे. सिर प्रकरण राज्य 
गनु्हे अन्वेषण ववभाग, नागपरू याींचेकि े हस्ताींतरीत करण्यात आले असनू 
त्याींचेमार्ज त चौकशी सरुु आहे. 
(४) मा. उच्च न्यायालय खींिपीठ, नागपरू अींतगजत र्ौजिारी रर् याधचका 
िमाींक ३४२/२०१९ या प्रकरणामध्ये झालेल्या सनुावणीच्या अनषुींगाने वपिीत 
सहा ववद्याथीनीींना ववशषे बाब म्हणून प्रती ववद्याथी रुपये ५०,०००/- 
याप्रमाणे एकूण रुपये ३,००,०००/- जजल्हा न्यायालयामध्ये जमा करण्यात 
आलेले आहेत. जजल्हा समाज कल्याण अधिकारी, चींद्रपरू याींचेकिून मनोिैयज 
योजने अींतगजत ८ मलुीींच्या पालकाींना प्रत्येकी रुपये १.०० लाख प्रमाणे मित 
करण्यात आलेली आहे. 
(५) आदिवासी ववकास ववभागाच्या दिनाींक १६.४.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये 
सिर शाळेची नामाींक्रकत योजनेअींतगजतची मान्यता रि करण्यात आललेी आहे. 
इन्र्ीं ् जजजस पजब्लक स्कूल, राजूरा या नामाींक्रकत शाळेमिील प्रवेमशत 
अनसुधूचत जमातीच्या २९२ ववद्यार्थयाांचे समायोजन एकलव्य मॉिले ननवासी 
शाळा, िेवािा येथ े करण्यात आल ेआहे. तसेच सिर शाळेची मान्यता रि 
करण्याबाबत शालेय मशक्षण ववभागास कळववण्यात आले आहे. 
(६) आदिवासी मलुा-मलुीींच्या ननवासी वसतीगहृातील सरुक्षेच्या दृष्ीने खालील 
उपाययोजना राबववण्याबाबत आयकु्त, आदिवासी ववकास आणण सवज अपर 
आयकु्त, आदिवासी ववकास याींना कळववण्यात आल ेआहे. 
अ) मलुीींच्या ननवासी सवज आश्रमशाळा व नामाींक्रकत शाळाींमध्ये मदहला 
अधिक्षक व सहायक स््ार्मध्ये मदहला ननयकु्त करण्यात याव्यात. 
ब) सवज आश्रमशाळा व नामाींक्रकत शाळाींमध्ये सीसी्ीव्ही लावनू त्याचे 
रेकॉिींग जतन करण्यात यावेत. 
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क) स्वसींरक्षणासाठी सवज आश्रमशाळा व नामाींक्रकत शाळाींमिील ववद्यार्थयाांना 
सींध्याकाळी शाळेनींतर ज्यिूो करा्े प्रमशक्षण िेण्यासाठी प्रमशक्षक नेमावेत. 
ि) ववभागाच्या अधिपत्याखालील सवज ननवासी शाळाींमिील ववद्यार्थयाांसाठी 
“बॅि ्च आणण गिू ्च” याबाबत जागतृी उपिम राबववण्यात यावा. 
(७) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

डहाणू ताभुरयातीभ (जज.पाभघर) अनेि आददिासी पाड ेअजूनही  
सोयी-सुविधाांपासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(१३) *  १३९३७५   श्री.पास्त्िभ धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िहाण ू(जज.पालघर) तालकु्यातील िगुजम भागात वसलेले अनेक आदिवासी 
पाि े अजूनही रस्त,े शाळा, वीज, पाणी व रुग्णालय इ प्राथममक सोयी-
सवुविाींपासनू वींधचत असल्याची बाब माहे एवप्रल २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशजनास आली, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय वा करण्यात येत 
आहे, चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) तसेच त्यानसुार सिर गाव व वाड्या-वस्त्याींच्या ववकासासाठी ननिी 
उपलब्ि करुन पायाभतू सवुविाींची कामे करण्याबाबत कोणती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. अशोि उईिे : (१), (२) व (३) िहाणू तालकु्यात ८५ ग्रामपींचायती व 
१८४ महसलूी गावे आहेत. तथेील राज्य मागज व जजल्हा मागज सजुस्थतीत 
आहेत. त्याींची िेखभाल व िरुुस्ती सावजजजक बाींिकाम उप ववभाग, िहाणू 
याींच्या किून करण्यात येत.े सिर तालकु्यात ठक्कर  बाप्पपा आदिवासी वस्ती 
सिुारणा योजनेंतगजत सन २०१६-१७ त ेसन २०१८-१९ या कालाविीत रस्त-े 
२१८, समाजमींिीरे- ५, पाणीपरुवठा- १०३, पलु-४३, सींरक्षक मभींत-६, शौचालय-
१, स्मशानभमुी-१, ग्ार-१ व घा्-५ अशी एकूण ३८३ काम ेकरण्यात आली 
आहेत. 
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     सिर तालकु्यात १४ शासक्रकय आश्रमशाळा, १३ अनिुाननत आश्रमशाळा 
व जजल्हा पररषिेच्या ४६० शाळा सरुु आहेत. 
     एवप्रल २०१९ पयांत सिर तालकु्यात २१६ पाि े व ३७२५ लाभाथी 
वीजेपासनू वींधचत होत.े सिर पाड्याींचे ववद्यतुीकरण सौभाग्य योजनेंतगजत 
करण्यात आलेले आहे तर ४८६ ग्राहकाींना ववद्यतु जोिणी िेण्यात आली आहे. 
     िहाणू ग्ात ९ प्राथममक आरोग्य कें दे्र, ६६ आरोग्य उप कें दे्र, १५ भरारी 
पथके व २ जजल्हा पररषि िवाखाने आहेत.   
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िोराडी औष्ट्णीि िीज िें द्रातीभ (जज.नागपूर) युननट  
क्रमाांि ९ मध्ये झाभेभा अपघात 

  

(१४) *  १३७३०७   श्री.सनुनभ िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अस्त्भम शखे (माभाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी) :   
सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरािी औषणीक वीज कें द्रातील (जज.नागपरू) यनुन् िमाींक ९ मध्ये 
दिनाींक ३१ माचज, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास बा्म हााँपरमध्ये जक्लींकर 
र्ॉमेशनचे काम सरुूप असताना गरम राखेच्या िक््लाईनचे झाकण उघिताींना 
झालेल्या िघुज् नेत चार जण गींभीर भाजल्याने त्याींना िवाखान्यात भरती 
करण्यात आले असता उपचारािरम्यान ठेकेिार श्री.यशोिन भोस्कर याींचा 
मतृ्य ूहोऊन िोन मजूराींवर उपचार सरुूप असल्याची बाब दिनाींक ११ एवप्रल, 
२०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननिशजनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबधित ववभागातील अमभयींत्याच्या हलगजीपणामळेु हा 
अपघात झालेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी ननलींबबत करण्यात आलेल्या अमभयींत्याला पनु्हा 
कामावर रुज ुकरुन घेण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मतृकाच्या पररवारास आणण जखमी झालेल्या मजूराींना 
शासनाकिून कोणती आधथजक मित िेण्यात आली आहे, 
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने काय कायजवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) मतृक श्री.यशोिन भोस्कर हे स्वत: ठेकेिार असल्यामळेु त्याींना आधथजक 
मित िेण्यात आलेली नाही. 
     परींत,ु अपघात झाल्यापासनू  कमजचारी राज्य ववमा योजने अींतगजत 
जखमी कामगार- श्री.अतलु बोरकर याींना दि.३१.०३.२०१९ त े दि.१५.०५.२०१९ 
पयांत व श्री.उपेंद्र बेन याींना दि.३१.०३.२०१९ त े दि.०१.०५.२०१९ पयांत 
भरपगारी रजा िेण्यात आल्या व त्याींना सानगु्रह राशी म्हणून अनिुमे 
रु.१४,०००/- व रु.६,०००/- िेण्यात आले.   
(५) कोरािी औजषणक ववद्यतु कें द्रात घिलेल्या सिर आपात्कालीन 
घ्नेसींिभाजत नेमण्यात आलेल्या चौकशी सममतीच्या मशर्ारसी लाग ू
करण्याकरीता तसेच औजषणक ववद्यतु कें द्रात अशी आपत्कालीन घ्ना घिू 
नये व त्याकरीता योग्य कायजपध्िती अवलींबण्यासाठी महाननममजती कीं पनीकिून 
पररपत्रकान्वये सवज सींबींधिताींना सधूचत करण्यात आले आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

नामशि ये्ीभ औद्योधगि िसाहतीत भुखांड  
िाटपामध्ये झाभेभा गैरव्यिहार 

(१५) *  १३६७४३   श्रीमती सीमाताई दहरे (नामशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक जजल््यातील औद्योधगक वसाहतीतील लहान भखूींि वा्प 
करताींना भवूा्प सममतीने मागील िोन वषाजपवुी ऑनलाईन अजज करुन िेखील 
अजजिाराींना भखूींि वा्प न करता त्यानींतर अजज केलेल्या अजजिाराींना भखूींि 
वा्प केले असल्याचे ननिशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर प्रकरणी ९ उद्योगाींनी एकाच दिवशी म्हणजे दिनाींक १६ 
नोव्हेंबर, २०१८ तर २ उद्योगाींनी दिनाींक २४ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी अजज सािर 
केलेले असताींना या उद्योजकाींना भखूींि वा्प करुन मोठया प्रमाणात 
गरैव्यवहार झाला असल्याचे माहे रे्ब्रवुारी, २०१९ मध्ये वा त्या िरम्यान 
ननिशजनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भखूींि वा्पासाठी गठीत असलेल्या भ-ूवा्प सममतीच्या 
बठैकीमध्ये एका त्रयस्त व्यक्तीची उपजस्थती असल्याने एकुणच भखूींि 
ववतरणात मोठा गरैव्यवहार झाल्याच े स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी दिनाींक 
२० रे्ब्रवुारी, २०१९ रोजी लखेी ननवेिनाव्िारे मा.मखु्यमींत्री व मा.उद्योग मींत्री 
याींच्याकि ेचौकशीची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय. 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशी 
अहवालात काय आढळून आले व त्यानषुींगाने उक्त गरैव्यवहाराप्रकरणी 
सींबींधित िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाप देसाई : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींबि औद्योधगक क्षेत्रात सन २०१५ त े २०१८ या कालाविीत भखूींि 
वा्पाबाबत एकूण ३२ अजज प्राप्पत झाले होत.े त्यापकैी २७ अजज ऑर्लाईन व 
५ अजज ऑनलाईन होत.े त्याींची महामींिळाने प्रचमलत ननयम व िोरणानसुार 
तपासणी केली असता, त ेअपात्र ठरल्याने महामींिळाने ननकाली काढल ेआहेत 
व तसे सींबींधिताींना दि.१०/११/२०१८ व २०/११/२०१८ रोजी कळववले आहे.  
     तद्नींतर पवूी प्राप्पत झालेल्या ३२ अजाजपकैी १३ अजजिाराींनी पनु्हा 
नव्याने भखूींि वा्पाबाबत ऑनलाईन अजज केल ेआहे. १० अजजिाराींनी त्याींच्या 
मळू भखूींिावरील सामामसक अींतरातील बाींिकाम काढण्याच्या अ्ीच्या अधिन 
राहून भखूींि वा्पाची ववनींती केली आहे.  तर, ३ अजजिाराींनी उपलब्ि 
असलेल्या भखूींिातनू भखूींि वा्पाची मागणी केली आहे. त्यानसुार 
महामींिळाने दि. २७/०४/२०१२ व ०७/०१/२०१३ च्या पररपत्रकान्वये ननजश्चत 
करण्यात आलेल्या िोरणास अनसुरुन महामींिळाने १३ अजजिाराींना 
उद्योगाच्या ववस्तारासाठी भखूींि वा्प करण्याचा ननणजय घेतला आहे. 
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(३) व (४) स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी दि.२२/०२/२०१९ रोजी ननवेिन सािर 
केले होत.े त्याअनषुींगाने दि.२२/०४/२०१९ च्या पत्रान्वये महामींिळाकिून प्रस्ततु 
प्रकरणी चौकशी करुन अहवाल सािर करण्याबाबत कळववण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

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

बोरबेट ि िोते (जज.िोल्हापूर) ये्ीभ आश्रमशाळा बांद  
िरण्याच्या घेतभेल्या ननणमयाबाबत 

  

(१६) *  १३५४४१   श्री.सांजय पोतनीस (िमभना), डॉ.सजुजत ममणचेिर 
(हातिणांगभे), श्री.हसन मशु्रीफ (िागभ), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापरू जजल््यातील बोरबे् (ता.गगनबाविा) आणण कोत े
(ता.रािानगरी) येथील सन १९७२ मध्ये सरुु केलेल्या आश्रमशाळा बींि 
करण्याचा ननणजय आदिवासी ववकास ववभागाने घेतला असनू सिरहू ननणजयाला 
स्थधगती ममळावी अशी मागणी बोरबे्  व कोत े ग्रामपींचायतीने दिनाींक ३१ 
जानेवारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननवेिनाद्वारे शासनाकि ेकेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर आश्रम शाळा बींि करण्यामागील कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सिरहू आश्रमशाळा बींि न करण्याचा दृष्ीने शासनाने कोणती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) कोल्हापरू जजल्हयात आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील भागात 
आदिवासी जमातीची लोकसींख्या खूपच कमी आहे. कोल्हापरू जजल््यात सरुूप 
असलेल्या बोरबे्  या आश्रमशाळेत एकही आदिवासी ववद्याथी नाही. तर कोत े
आश्रमशाळेत १७ आदिवासी ववद्याथी मशक्षण घेत आहेत. आदिवासी ववद्याथी 
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सींख्या कमी असल्याने सिर शाळा सामाजीक न्याय ववभाग / ववमकु्त जाती 
भ्क्या जमाती याींच्याकि े हस्ताींतरण करुन घेण्याबाबत त्या ववभागास 
कळववले होत.े या ववभागापकैी एकाही ववभागाने आश्रमशाळा सरुु 
ठेवण्याबाबत कायजवाही न केल्याने ग्रामस्थ व लोकप्रनतननिीींची मागणी लक्षात 
घेऊन ववद्यार्थयाांचे शकै्षणणक नकुसान होऊ नये म्हणनू सिर आश्रमशाळा बींि 
करण्याच्या ननणजयास एक वषाजची  स्थधगती दिली आहे. 
(४) प्रश्नच उद् भवत नाही.  

----------------- 
  
नागपूर जजल््यात आांतरजातीय वििाह िरणायाया जोडप्याांना प्रोत्साहन 

अनुदानाअांतगमत ननधी ममळण्याबाबत 
(१७) *  १३९०८६   श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम) :   सन्माननीय 
सामाजजि न्याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू जजल््यात आींतरजातीय वववाह करणाऱया २१६ जोिप्पयाींच्या 
प्रोत्साहन अनिुानाच्या प्रस्तावाला मींजुरी िेण्यात आली असनु अद्यापपयांत 
ननिी ममळालेला नसल्याचे माहे रे्ब्रवुारी, २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य शासनाच्या वतीने ही योजना राबववण्यात आली असनु 
सध्या ५० हजार रूपपये अनिुान दिले जात ेपरींत ुयावषी या प्रस्तावाला मींजुरी 
ममळाली असनु अद्यापपयांत ननिी ममळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आींतरजातीय वववाह करणाऱया जोिप्पयाींना नवीन ननयमानसुार 
२ लाख ५० हजार रूपपये प्रोत्साहन अनिुान म्हणुन िेण्यात येणार असनू 
त्याबाबत अद्यापपयांत कायजवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी चौकशी करुन अनिुानाच्या प्रस्तावाला मींजुरी 
ममळून ननिी ववतरीत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. सरेुश खाड े: (१) होय. 
(२) अशींतः खरे आहे, सिर योजना कें द्र व राज्य दहस्सा ५०:५० या प्रमाणात 
राबववण्यात येत.े सन १८-१९ या आधथजक वषाजत कें द्र शासनाकिून अपरुा ननिी 
प्राप्पत झाल्याने त्या प्रमाणात राज्य शासनाकिून ननिी िेण्यात आलेला आहे. 
(३) सिरचा प्रस्ताव शासन स्तरावर ववचारािीन आहे. 
(४) सन २०१९-२० या आधथजक वषाजत सिर योजनेसाठी कें द्र शासनाकि े
ननिीची मागणी करण्यात आलेली असनू सिरचा ननिी प्राप्पत झाल्यावर राज्य 
शासनाच्या दहश्श्याचा ननिी ववतरीत करुन आींतरजातीय वववाहास प्रोत्साहन 
योजनेंतगजत लाभार्थयाांना अनिुान वा्प करण्याबाबत कायजवाही करण्यात 
येईल. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मशतभ िी पी ननविष्ट्ठ सहिारी सांस्त््ेतीभ (जज.नाांदेड) तूर ि हरभयायाच्या 
खरेदीमध्ये झाभेभा गैरव्यिहार 

  

(१८) *  १३९३००   श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.ददपि चव्हाण 
(फभटण), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटीभ (इस्त्भामपरू), 
श्री.ददभीप िळसे-पाटीभ (आांबेगाि), श्री.शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.हसन मशु्रीफ (िागभ), श्री.सरेुश भाड (िजमत), 
श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटीभ (एरांडोभ), 
श्री.िभैि वपचड (अिोभे), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.राहुभ जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.बबनराि मशांदे (माढा), श्री.ददभीप सोपभ (बाशी), श्री.शामराि 
ऊफम  बाळासाहेब पाटीभ (िराड उत्तर), श्री.सांजय िदम (दापोभी), श्रीमती 
ददवपिा चव्हाण (बागभाण), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्रीमती 
समुन पाटीभ (तासगाि - ििठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय पणन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबाजोगाई (जज.बीि) येथील पणन महासींघामार्ज त दिनाींक १ माचज, २०१८ 
त े१३ जून, २०१८ मध्ये हरभरा व तरू खरेिी करण्यात आली असनू, खरेिीची 
व्यापकता लक्षात घेता बाजार सममत्याींना सब एजीं् नेमण्याची परवानगी 
दिली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर प्रकरणी नाींिेि जजल््यातील सब एजीं् मशतल कृषी 
ननववषठ सहकारी सींस्थेच्या कें द्रावर ववदहत मिुतीत १ लाख २२ हजार १४५ 
जक्वी्ं ल हरभरा खरेिी करण्यात आला आहे.  तथावप, खरेिीपकैी ५ हजार 
२२१ जक्वी्ं ल तरू व हरभरा वखार महामींिळाच्या गोिामात जमा करण्यात 
आलेला नसनू समुारे २ को्ी २९ लाख ७३ हजार ९८४ इतक्या रकमेचा 
गरैव्यवहार केल्याप्रकरणी पणन महासींघाच े ववभागीय अधिकारी याींनी 
अींबाजोगाई पोमलसाींत गनु्हा नोंिववला आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणाची शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व चौकशीच्या अनषुींगाने उक्त 
प्रकरणी सींबधित िोषी आढळून आलेल्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) हींगाम २०१७-१८ मध्ये मशतल कृषी ननववषठ सहकारी सींस्था, 
अींबेजोगाई, जज. बीि  या सींस्थेने पणन महासींघाच्या वतीने तरू व 
हरभरा(चना) खरेिीचे काम केलेले आहे. सिर सींस्था खरेिी कें द्रावर मशल्लक 
असलेला माल गोिामात साठवणकू करीत नसल्याने सींबींधित सींस्थेववरुद्ध 
दिनाींक १३/४/२०१९ रोजी गनु्हा िाखल केलेला आहे. यासींिभाजत पोमलस 
चौकशी सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईत ताडी बनविण्यासाठी रभोरभ हायड्रटे या विपारी  
रसायनाचा िापर होत असल्याबाबत 

  

(१९) *  १३६५२९   श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेभ), अॅड.पराग अळिणी (विभेपाभे), अॅड.भीमराि धोंड े
(आष्ट्टी) : सन्माननीय राज् य उत् पादन शलु् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) मुींबईत तािी बनववण्यास क्लोरल हायिे्  या ववषारी रसायनाचा वापर 
केला जात असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशजनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या क्लोरल हायिे् मळेु मळमळणे, उल्ी होणे, चक्कर येऊन 
तोल जाणे क्रकीं वा अनेकिा बेशदु्ध होणे असे प्रकार घितात, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, शहरात असलेल्या २५० िकुानाींत या ववषारी रसायनाचा वापर 
केलेल्या तािीचा परुवठा केला जात असल्याचे ननिशजनास आले असनू सिर 
परुवठा करणाऱया िोषी व्यक्तीींना पोमलसाींनी अ्क केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सिरहू िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे अींशतः खरे आहे. 
(२) असे ननिशजनास आल ेनाही. 
(३) व (४) सिर प्रकरणी आरे पोलीस ठाणे येथ ेग.ुर.ि.७८/२०१९, भा.िीं.वव.सीं. 
कलम ३२८, २७२, २७३, ३४ सह महाराषट्र िारुबींिी कायिा, १९४९ कलम ६५ 
(ई), ७८ आणण ववषारी पिाथज अधिननयम, १९१९ कलम ६ (१) (अ) अन्वये 
गनु्हा िाखल असनु त्यामध्ये ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. 
 
     सिर दठकाणी क्लोरल हायिे्  या ववषारी रासायननक पिाथाजच्या एकूण 
७८ गोण्या (वजन अींिाजे २१८४ क्रक.गॅ्र.), प्रत्येकी २०००/- रुपये प्रमाणे एकूण 
रु. ४३,६८,०००/- तसेच रु.४५,३४,३००/- इतकी क्रकींमत असलेले सादहत्य/माल 
जप्पत करण्यात आलेले आहे. नमिु गनु्हा तपासािीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातीभ नागरी सहिारी बँिाांचा ि पतसांस्त््ाांचा िी पी  
िजममाफी योजनेत समािेश िरण्याबाबत 

(२०) *  १३६७६६   डॉ.राहूभ पाटीभ (परभणी), श्री.अब ू आजमी (मानखूदम 
मशिाजीनगर), श्री.नारायण पाटीभ (िरमाळा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुभाम), 
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श्री.ज्ञानराज च गभेु (उमरगा), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अममन पटेभ 
(मुांबादेिी), डॉ.सांतोप टारफे (िळमनरुी), श्रीमती ननममभा गावित (इगतपरूी), 
श्री.सभुाप साबणे (देगभरू) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कृषी सींक्ामळेु शतेकऱयाींच्या होणाऱया आत्महत्या व 
कजजबाजारीपणामळेु आलेले नरैाश्य, यासाठी शासनाने िोन वषाजपवूी राज्यात 
कृषी कजजमार्ी योजना राबववण्याचा ननणजय घेतला, त्यानषुींगाने ऑनलाईन 
कजजमार्ी योजनेंतगजत माहे नोव्हेंबर, २०१८ अखेर राज्यातील ५० लाख 
शतेकऱयाींना २१ हजार को्ी रुपयाींची कृषी कजजमार्ी िेण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कृषी कजजमार्ी योजना लाग ू करताींना शासनाने बाँकाींबाबत 
ग्रामीण आणण नागरी सहकारी बाँका व नागरी सहकारी पथसींस्था असा 
िजुाभाव केल्याने राज्यातील ८० त े१०० नागरी सहकारी बाँकाींच े१२५ त े१५० 
को्ीींपयांत कृषीकजज थकले असनू यामळेु नागरी बाँका, पतसींस्था अिचणीत 
आल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१९ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशजनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पजश्चम महाराषट्र, मराठवािा, वविभाजतील नागरी सहकारी 
पतसींस्था या केवळ नागरी सहकारी वगाजत असल्याने कृषी कजजमार्ी योजनेत 
त्याींचा समावेश झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ररझव्हज बाँकेच्या ननयमाप्रमाणेच नागरी सहकारी बाँकाींनी, 
पतसींस्थाींनी अल्पमिुतीच े कृषी कजज ववतरीत केले आहे त्यामळेु कृषी 
कजजमार्ी योजनेत नागरी सहकारी बाँकाींचा, पतसींस्थाींचा समावेश करणे 
आवश्यक असताना उक्त बाँकाींचा समावेश न केल्याने हजारो शतेकरी 
कजजमार्ीपासनू वींधचत रादहले असनू बाँकाींचे कजजही प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, कृषी कजजमार्ीसाठी नागरी सहकारी बाँकाींचाही समावेश करावा 
अशी मागणी सहकार भारती या सींस्थेने शासनाकि े केली असनू त्याबाबत 
चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, तद् नषुींगाने शासनाने 
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाप देशमखु : (१) वेगवेगळया नसैधगजक आपत्ती जसे अपरुा पाऊस 
(िषुकाळ) तसेच काही भागातील अवेळी पाऊस व गारपी् झाल्यामळेु 
शतेकरऱयाींचे मोठया प्रमाणावर झालेले नकुसान यामळेु बरेच शतेकरी 
पीककजाजची / शतेी कजाजची मिुतीत परतरे्ि करु शकले नाहीत. पररणामी हे 
शतेकरी थकबाकीिार रादहल्यामळेु अशा शतेक-याींना नव्याने पीककजज घेण्यास 
ननमाजण झालेल्या अिचणी ववचारात घेऊन अशा शतेक-याींना छत्रपती मशवाजी 
महाराज शतेकरी सन्मान योजना २०१७ योजना लाग ूकेली आहे. 
      सिर योजने अींतगजत ५०.२७ लाख खातिेाराींना रु. २४,१०२ को्ी मींजूर 
करण्यात आलेले असनू दि. ३१.५.२०१९ अखेर पयजत ४३.७६ लाख लाभार्थयाांना 
रु १८,४५७.४० को्ीचा लाभ िेण्यात आलेला आहे. 
(२) सिरची योजना नागरी सहकारी बाँका व पतसींस्था लाग ु न केल्याने 
सिरच्या बाँका/पतसींस्था अिचणीत आल्याची बाब ननिशजनास आलेली नाही. 
(३) व (४) नागरी सहकारी बाँका व पतसींस्था याींना खरीप व रब्बी हींगामात 
राज्यस्तरीय बाँकसज सममतीकिून पीककजाजचे उदिष् दिले जात नाही. तसेच 
कें द्र शासन व राज्य शासन याींचेकिून शतेक-याींना अल्प िराने पीककजज 
वा्प करणेस नागरी बाँका/पतसींस्था याींना कोणताही व्याज परतावा/व्याज 
सवलत दिली जात नाही. यास्तव सिर नागरी बाँका व पतसींस्था याींचेकिून 
शतेक-याींना ७% िराने पीककजज परुवठा करीत नाहीत. त्यामळेु नागरी 
सहकारी बाँका व पतसींस्थाींचा समावेश छत्रपती मशवाजी महाराज शतेकरी 
सन्मान योजना, २०१७ या कृषी कजजमार्ी योजनेत करण्यात आलेला नाही. 
     सिर बाँका/सींस्था याींचा समावेश न केल्याने हजारो शतेकरी 
कजजमार्ीपासनू वींधचत रादहले असनू बाँकाींचे कजज थकले आहेत अशी बाब 
ननिशजनास आलेली नाही. 
(५) अशा प्रकारचे ननवेिन शासनास प्राप्पत झालेले नाही. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

 
----------------- 
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अमभबाग (जज.रायगड) ताभुरयातीभ आददिासीांची गािे िाडया ि िस्त्त्या 
प्रा्ममि सोयी-सुविधा पासुन िांधचत असल्याबाबत 

  

(२१) *  १३७९९५   श्री.सभुाप उफम  पांडडतशठे पाटीभ (अमभबाग), श्री.धैयमशीभ 
पाटीभ (पणे), श्री.सरेुश भाड (िजमत) :  सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमलबाग (जज.रायगि) तालकु्यातील आदिवासी ठाकूर या मागास 
जमातीींची गावे, वािया व वस्त्या असनु वपढयानवपढया कायमस्वरूपपी 
िोंगरावर िगूजम भागात वास्तव्य करीत असनू तथेे अजूनही रस्त,े शाळा, 
वीज, पाणी व रुग्णालय इ. प्राथममक सोयी-सवुविाीं पासनू वींधचत रादहले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ही सवज गावे व वाड्या-वस्त्या हया मुख्य रस्त्यापासनू क्रकीं वा 
शाळेपासनू ४ त े ५ क्रक.मी.अींतरावर असनू रस्ता नसल्यामळेु त्यादठकाणी 
कोणत्याही प्रकारची वाहने येत नाहीत त्यामळेु ग्रामस्थाींना, रूपग्णाींना तसेच 
मलुाींना शाळेत जाण्यासाठी पायी प्रवास करावा लागतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, त्यानसुार सिर गाव व वाड्या-वस्त्याींच्या ववकासासाठी ननिी 
उपलब्ि करुन पायाभतू सवुविाींची कामे करण्याबाबत कोणती कायजवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     अमलबाग तालकुा हा शासनाने जादहर केलेल्या आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्राबाहेरील आहे. मात्र सिर तालकु्यातील अनसुधूचत जमातीींच्या लाभ 
िारकाींना वयैजक्तक तसेच सामदुहक ववकासाच्या योजनाींचा लाभ िेण्यात येत 
आहे. तसेच ठक्करबाप्पपा वस्तीसिुार योजनेअींतगजत रस्ता कााँिी्ीकरण करणे, 
सींरक्षक मभींती बाींिणे, समाजमींदिर बाींिकाम, ववदहर बाींिकाम व िरुुस्ती, 
नळपाणी परुवठा, पायवा् रुीं िीकरण व रस्ता बाींिकाम याींसारख्या कामाींना 
मींजूरी िेण्यात आलेली आहे. 
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(३) ठक्करबाप्पपा वस्तीसिुार योजनेअींतगजत ववकास कामाींसाठी सन २०११-१२ 
त े २०१८-१९ पयांत रु.३३१.१२ /- लक्ष इतका ननिी खचज करण्यात आलेला 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मभिांडी (जज.ठाणे) शहरातीभ िीज वितरण ि िीज देयि िसूभी 
िरणायाया टोरांट पॉिर िां पनीने शासनाच ेमुद्राांि शुल्ि ्िविल्याबाबत 

  

(२२) *  १३८९७१   श्री.रुपेश म् हात्र े(मभिांडी पिूम) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मभवींिी शहरातील वीज ववतरण व वीज िेयक वसलूी करण्याकरीता वीज 
ववतरण ववभागाने खाजगी ्ोरीं् पॉवर कीं पनीची केलेली नेमणूक कराराप्रमाणे 
१० वषाजचा कालाविी सींपल्यानींतर पनु्हा १० वषाजसाठी मिुतवाढीचा नवीन 
करार अवघ्या शींभर रुपयाच्या स््ॅम्प पेपरवर केल्यामळेु शासनाचा को्यविी 
रुपयाींचा मदु्राींक शलु्क थकववल्याची बाब दिनाींक ४ माचज, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास ननिशजनास आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधित कीं पनीने १ को्ी ८५ लाख रुपयाच े मदु्राींक शलु्क 
शासनाकि ेभरणा करणे आवश्यक होत,े हे ही खरे आहे काय,   
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आिेश मखु्य 
सधचवाींनी दिले होत,े हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार शासनाने कोणती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) मे. ्ोरीं् पॉवर कीं पनीचा महाववतरण सोबत 
झालेला मिुतवाढीचा करार रु. ५०० च्या स््ॅम्प पेपरवर करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) या प्रकरणी मदु्राींक शलु्क अधिकारी (ठाणे ग्रामीण) याींचेकिून 
दि.०७.१०.२०१७ रोजी रु.१,८७,४६,८३०/- रकमेचा भरणा करणेबाबत मे.्ोरीं् 
पॉवर कीं पनीस मागणीपत्र दिले होत.े सिर मागणी अयोग्य असल्याचे मे. 
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्ोरीं् पॉवर कीं पनीने मदु्राींक शलु्क अधिकारी (ठाणे ग्रामीण) याींना कळववले. 
याबाबत मदु्राींक शलु्क अधिकारी (ठाणे ग्रामीण) याींचेकि े दिनाींक ७.५.२०१८ 
रोजी सनुावणी घेण्यात आली. सनुावणीअींती रु.१,०१,०४,७००/- रक्कमचेे 
मदु्राींक शलु्क भरण्याबाबत मे. ्ोरीं् पॉवर कीं पनीला आिेश िेण्यात आले. 
सिर आिेशाववरुध्ि मे. ्ोरीं् पॉवर कीं पनीने मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येथे 
याधचका िाखल केली असनू त्यामध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या 
अींतररम आिेशानसुार रु. २५,१५,०००/- ची रक्कम मदु्राींक शलु्क अधिकारी, 
(ठाणे ग्रामीण) याींच े कायाजलयात मे.्ोरीं् पॉवर कीं पनीने जमा  केली आहे. 
 सिर प्रकरण न्याय प्रववषठ आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

पनिेभ-खाभापूर (जज.रायगड) ताभुरयातीभ औद्योधगि िसाहतीतीभ 
स्त््ाननिाांना नोिरीत सामािून घेण्याबाबत 

  

(२३) *  १३४९४०   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेभ), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्रीमती मननपा च धरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी 
पजश्चम) : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनवेल-खालापरू (जज.रायगि) येथील औद्योधगक वसाहतीतील अनेक 
कीं पन्याींमध्ये स्थाननकाींना नोकरीमध्ये सामावनू घेतले जात नसल्याच े माहे 
माचज, २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषट्र शासनाचा दिनाींक १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजीचा शासन 
आिेश िमाींक ईएलपी-२००८/सी.नीं.९३/इींि-६ स्थाननकाींना रोजगारामध्ये कमीत 
कमी ८० ्क्के पयांत प्रािान्य िेण्यासींबींिी तरतिू असताना सधु्िा 
स्थाननकाींना नोकरीत सामावनू न घेतल्यामळेु बेरोजगाराींच्या सींख्येत मोठया 
प्रमाणात वाढ झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी पररसरातील स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी कीं पनी 
प्रशासनाकि े तसेच कामगार ववभागाकि े वारींवार मागणी व आींिोलने करूपन 
सधु्िा स्थाननकाींना नोकरीत सामावनू घेतले जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
 



33 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करूपन कीं पनी प्रशासनाकि े
िलुजक्ष करणाऱया सींबींधित ववभागातील अधिकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत 
तसेच स्थाननकाींना नोकरीत सामावनू घेण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाप देसाई : (१), (२), (३) व (४) सवज सकु्ष्म, लघ,ु मध्यम, मोठया व 
ववशाल औियोधगक उपिमाींमध्ये क्रकमान ८०  ्क्के स्थाननक उमिेवाराींना 
नोकऱयाींमध्ये प्रािान्य िेण्याबाबत शासनाच्या दि.१७ नोव्हेंबर, २००८ च्या 
शासन ननणजयान्वये सिुाररत कायजपद्धती ववहीत करण्यात आली आहे. 
त्यानसुार राज्यातील सवज औद्याधगक आस्थापनाींमध्ये पयजवेक्षकीय शे्रणीत 
क्रकमान ५० ्क्के व पयजवेक्षकीय  शे्रणीसदहत इतर शे्रणीत क्रकमान  ८० 
्क्के  स्थाननक उमेिवाराींना नोकऱयाींमध्ये प्रािान्य िेणे बींिनकारक केल े
आहे.  
     उियोग सींचालनालय याींच्याकिून प्राप्पत झालेल्या अहवालानसुार रायगि 
- खालापरू येथील  १९३ मोठया व ववशाल उपिमाींमध्ये पयजवेक्षकीय शे्रणीत 
७८ ्क्के व पयजवके्षकीयसदहत इतर शे्रणीत ८५ ्क्के  तसेच पनवेल येथील 
सकु्ष्म, लघ ु उपिमाींमध्ये  ७६.८८ ्क्के व पयजवके्षकीयसदहत इतर शे्रणीत 
८९.०२ ्क्के खालापरू येथील पयजवेक्षकीय शे्रणीत  ७५.१९  ्क्के व 
पयजवेक्षकीयसदहत  इतर शे्रणीत ८२.१५  ्क्के इतक्या स्थाननकाींना रोजगार 
उपलब्ि करूपन िेण्यात आलेला आहे. त्यामळेु पनवेल-खालापरू (जज.रायगि) 
येथील औद्योधगक वसाहतीतील अनेक कीं पन्याींमध्ये स्थाननकाींना नोकरीमध्ये 
सामावनू घेतले जात नाही असे ननिशजनास आल ेनाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पा्री (जज.परभणी) ताभुरयातीभ शतेियायाांना िजम ममळण्याबाबत 
  

(२४) *  १३९२८३   श्री.गणपतराि देशमखु (साांगोभे) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पाथरी (जज.परभणी) तालकु्यातील शतेकऱयाींना कजज ममळावे म्हणून 
भारतीय कम्यनुनस्् पक्षाने स््े् बाँक ऑर् इींडिया शाखा, पाथरी याींचकेि े
दिनाींक २७ सप्प े्ंबर २०१८ रोजी वा त्या समुारास ननवेिन दिले असनू दिनाींक 
२२ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी त्या समुारास भारतीय स््े् बाँकेच्या परभणी 
ववभागीय कायाजलयासमोर आींिोलन करण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शतेकऱयाींना कजज न ममळाल्यामळेु दिनाींक १२ 
डिसेंबर, २०१८ पासनू भारतीय कम्यनुनस्् पक्षाच्या वतीने परभणी 
जजल््यातील पाथरी येथील भारतीय स््े् बाँकेच्या कृषी शाखेसमोर बेमिुत 
उपोषण आींिोलन करण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी दिनाींक १३ डिसेंबर, २०१८ रोजी 
उपोषणािरम्यान एका आींिोलक शतेकऱयाचा पाथरी येथील भारतीय स््े् 
बाँकेच्या कृषी शाखेसमोर हृिय ववकाराने मतृ्य ूझाला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने मतृ्यमुखुी पिलेल्या उपोषणकत्याज 
शतेकऱयाच् या वारसाींना शासनामार्ज त मित करण्याबाबत तसेच शतेकऱयाींना 
कजज उपलब्ि करुन िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाप देशमखु : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही, सींबींधित आींिोलक श्री. तकुाराम वजैनाथ काळे, रा.मरिसगाव, 
ता.पाथरी, जज.परभणी याींना आींिोलनाच े दठकाणी अस्वस्थ वा्ु लागल्याने 
मानवत ग्रामीण रुग्णालय, पाथरी येथे िाखल केल े असता त्याींचा मतृ्य ू
झाला. 
(४) व (५) सिर मयत शतेकऱयाचे भाऊ श्री. गणेश वजैनाथ काळे याींच्या 
तिारीवरुन पाथरी पोलीस ठाणे येथे र्ौजिारी प्रिीया सींदहता मिील कलम 
१७४ अन्वये आकस्मीक मतृ्य ू म्हणून ई.िी. िमाींक (५२) नसुार नोंि 
करण्यात आलेली आहे. तसेच मयत शतेकरी याींचे वारसाींना मा.मखु्यमींत्री 
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सहायता ननिीमिून रु.१० लक्ष मित िेणेसाठीचा प्रस्ताव जजल्हाधिकारी 
कायाजलय, परभणी याींच्या किून शासन स्तरावर सािर करण्यात आलेला 
होता. सिर प्रकरणी मा. मखु्यमींत्री सहाय्यता ननिी सावजजननक न्यासाच्या 
ध्येय व उिीष्ानसुार अथजसहाय्य अनजु्ञेय ठरत नाही. 
      स््े् बाँक ऑर् इींडिया, शाखा पाथरी, जजल्हा परभणी येथ े
दि.१३/१२/२०१८ पयांत पीक कजज मागणीसाठी २,३९५ अजज प्राप्पत झालेले होत.े 
त्यापकैी दि.१३/१२/२०१८ पयांत १,५९५ खातिेाराींच्या कजज खात्यावर पीक 
कजाजच्या रकमेचे वा्प केलेले आहे. तसेच सींबींधित बाँक शाखेने दि. ३१ माचज, 
२०१९ अखेर २,३५० पात्र खातिेाराींना रु. १४,०१,०९,१००/- पीक कजज वा्प 
केले असल्याचे कळववले आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पुणे जजल््यातीभ यावपमशिा इांजजननअरीांग प्रा.मभ. आणण मे.जब्बभ 
ऑटो प्रा.मभ. या दोन िां पन्याांना बेिायदेशीरररत्या  

िजम मांजूर िेल्याबाबत 
(२५) *  १४०६२६   श्री.सभुाप साबणे (देगभरू) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु जजल््यातील यावपमशका इींजजननअरीींग प्रा.मल. आणण मे.जब्बल ऑ्ो 
प्रा.मल. या िोन कीं पन्याींना अनिुमे २ को्ी आणण ३ को्ी ७५ लाख रुपये 
कजज भोसले सहकारी बाँकेने बेकायिा मींजूर केल्याचे माहे माचज, २०१९ मध्ये 
वा त्यािरम्यान ननिशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कजाजचे सहकार खात्याकिून सकू्ष्म लेखा पररक्षण 
करण्यात आल्यानींतर कजज मींजूरीत अननयममतता आढळून आली तसेच माल 
खरेिीच ेको्ेशन बाँक िप्पतरी घेण्यात आले नसनु या व्यवहारावर ननयींत्रणही 
नसल्याचे ननिशजनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व चौकशी अहवालाच्या 
अनषुींगाने सींबींधित गरैव्यवहारात व अननयममततते िोषी आढळून आलेल्याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
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(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाप देशमखु : (१) व (२) होय . 
(३) व (४) यावपमशका इींजजननअरीींग प्रा.मल. आणण मे. जब्बाल ऑ्ो प्रा.मल. 
या िोन कीं पन्याींना मशवाजीराव भोसले सहकारी बाँक मयाज., पणेु या बाँकेने 
मींजूर केलेल्या कजाांच्या अनषुींगाने तिारी प्राप्पत झाल्या होत्या. सिर 
तिारीींच्या अनषुींगाने सहकार आयकु्ताींच्या दिनाींक २९.९.२०१७ रोजीच्या 
आिेशान्वये महाराषट्र सहकारी सींस्था अधिननयम, १९६० च े कलम ८१ (३) 
(क) मिील तरतिूीनसुार बाँकेचे चाचणी लेखापररक्षण करण्यात आले. सिर 
चाचणी लेखापररक्षण अहवालानसुार वरील िोन्ही कीं पन्याींच्या कजज मींजूरीमध्ये 
अननयममतता आढळून आल्याने कजजिार व बाँकेच्या सींबींिीत कमजचाऱयाींववरुद्ध 
मशवाजीनगर पोमलस स््ेशन, पणेु येथे दिनाींक १५.३.२०१९ रोजी एर् आय 
आर ि. ०१९२/२०१९ िाखल करण्यात आलेला आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पाभघर जजल््यातीभ शतेियायाांना ररभायन्स िां पनीने सांपाददत  
िेभेल्या जममनीचा मोबदभा देण्याबाबत 

  

(२६) *  १३५४०८   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुभाम), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.जयांत पाटीभ (इस्त्भामपरू), श्री.ददभीप िळसे-पाटीभ (आांबेगाि), 
श्री.छगन भजुबळ (येिभा), श्री.शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), श्री.भास्त्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.ददपि चव्हाण (फभटण), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोभी), श्री.अस्त्भम 
शखे (माभाड पजश्चम), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोभे), 
श्री.सरेुश भाड (िजमत), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागभाण), श्री.सभुाप साबणे 
(देगभरू) : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
(१) नागोठणे त े िहेज या गॅस पाईपलाईनसाठी ररलायन्स कीं पनीने पालघर 
जजल््यातील ३ हजार शतेकऱयाींची जमीन सींपादित केलेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त शतेकऱयाींना जममनीचा योग्य मोबिला ररलायन्स 
कीं पनीने न दिल्यामळेु िहाणू मिील तवा या गावातील सींतप्पत शतेकऱयाींनी 
ररलायन्सची गॅस पाईपलाईनच काढून ्ाकली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी जमीन सींपादित केलेल्या ३ हजार शतेकऱयाींना 
योग्य मोबिला ररलायन्स कीं पनीकिून अद्याप अिा न केल्याबाबत शासनाने 
चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सींपादित केलेल्या 
जममनीचा योग्य मोबिला शतेकऱयाींना िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सभुाप देसाई : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही.  
     पेट्रोमलयम आणण ममनरल्स पाईपलाईन (जममनीच्या वापराच्या 
हक्काच्या सींपािनाचा) अधिननयम, १९६२ चे कलम १० मिील तरतिूीनसुार 
तसेच सींपािन सींस्थेने गाव-ननहाय ननिाजररत केलले्या िराप्रमाणे सींबींधित 
शतेकऱयाींना जममनीची / वपकाींची व इतर नकुसान भरपाई अिा केली आहे. 
     सिर नकुसान भरपाईच्या तर्ावतीबाबत आदिवासी शतेकऱयाींनी 
केलेल्या आींिोलनाच्या अनषुींगाने शासनाने गदठत केलेल्या सममतीमार्ज त 
चौकशी करण्यात आली आहे. 
(४) शतेकऱयाींना िेण्यात आलले्या मोबिल्यामध्ये तर्ावत असल्याने 
आदिवासी शतेकऱयाींनी केलेल्या आींिोलनाच्या अनषुींगाने शासनाने मा. 
ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग, जजल्हाधिकारी, पालघर व सहसींचालक 
नगररचना, कोकण ववभाग याींची सममती गदठत केली होती. सममतीने 
केलले्या मशर्ारसी नसुार शासनाने बाधित शतेकऱयाींना रक्कम रु. ५९,८४०/- 
प्रती गुींठा िर िेणेबाबत ननिेश दिलेले आहेत. पालघर जजल््यातील पालघर, 
तलासरी, िहाणू व वविमगि तालकु्यातील बाधित झालेल्या ११०७ कु्ुींबाना 
ररलायन्स र्ाींऊिशेन कीं पनीमार्ज त ग्राम सामाजजक पररवतजन अमभयानअींतगजत 
आधथजक सहाय्य िेण्याची कायजवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही.   

----------------- 
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राज्यात शासिीय िसतीगीहाांत बसविण्यात आभेभे  
सोभर िॉटर दहटर नादरुुस्त्त असल्याबाबत 

(२७) *  १३५७९८   श्रीमती तीप्ती सािांत (िाांदे्र पिूम), डॉ.राहूभ पाटीभ 
(परभणी), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुभाम), 
डॉ.बाभाजी किणीिर (अांबरना्), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूम) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-
(१) राज्यातील सामाजजक न्याय ववभागाींतगजत कायजरत असलेल्या शासकीय 
वसतीगहृाींतील ववद्यार्थयाांना आींघोळीसाठी गरम पाणी ममळावे याकरीता सन 
२०११-१२ मध्ये ७३३ सोलर वॉ्र दह्र बसववण्यात आले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सोलर वॉ्र दह्रच्या तसेच बायोमॅदट्रक यींत्रणा बसववणाऱ या 
परुवठािाराकिून अ्ी-शती प्रमाणे कायजवाही करण्यात येत नसल्यामळेु ७३३ 
सोलर वॉ्र दह्र बींि व नािरुुस्त झालेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सोलर वॉ्र दह्र ज्या परुवठािाराने परुववले आहेत ती कीं पनी 
बींगलोरची असनू, सिर सोलर वॉ्र दह्र परुववणाऱ या या कीं पनीला िेयकेही 
अिा करण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशी 
अहवालात काय आढळून आले व त्यानषुींगाने अ्ी व शतींच े उल्लींघन 
करणाऱया परुवठािाराींना िेयके अिा करणाऱया सींबींधिताींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. सरेुश खाड े: (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे.  
     शासकीय वसनतगहृाींना परुवठा करण्यात आलेल्या सोलर वॉ्र दह्र 
सींयींत्राींपकैी १५४ सींयत्र ेनािरुुस्त असल्याचे ननिजशनास आले आहे.  
(३) अींशत: खरे आहे.  
     मे. रश्मी इींिजस्ट्रज बेंगलोर याींनी एकूण ७३३ सोलर वाॅ्र दह्र 
सयींत्राींचा परुवठा केलेला असनू परुवठािारास परुवठा केलेल्या ७१० नगाची 
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९०% रक्कम अिा करण्यात आलेली आहे. तर उवजररत २३ नगाींची १००% 
तसेच ७३३ यत्राची १०% रक्कम शासन खाती जमा करण्यात आलेली आहे. 
(४) कीं पनीने परुवठा केलेल्या यींत्राची ९०% रक्कम अिा केलेली असनू, 
उवजरीत रक्कम शासनाकरवी जमा करण्यात आली आहे. कराराचा भींग 
केल्याबाबत सिर कीं पनीस नो्ीस बजावण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

जव्हार (ता.पाभघर) ये्ीभ आददिासीांच्या वििास  
योजनेत झाभेभा गैरव्यिहार 

  

(२८) *  १३५७४७   श्री.अतभु भातखळिर (िाांददिभी पिूम), श्री.अममन पटेभ 
(मुांबादेिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अस्त्भम शखे (माभाड पजश्चम), 
श्री.नसीम खान (चाांददिभी), प्रा.िपाम गायििाड (धारािी), श्री.िाभीदास 
िोळांबिर (िडाळा), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (भातरू ग्रामीण), श्री.विश्िजजत िदम 
(पभसू िडगेाि), श्री.सनुनभ िेदार (सािनेर), डॉ.सांतोप टारफे (िळमनरुी), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.आमसफ शखे (माभेगाांि मध्य), श्रीमती 
ननममभा गावित (इगतपरूी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), अॅड.यशोमती 
ठािूर (नतिसा), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हपमिधमन सपिाळ (बभुढाणा), 
श्री.िुणाभ पाटीभ (धुळे ग्रामीण), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.अममत 
विभासराि देशमखु (भातरू शहर), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.अममत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी (विभेपाभे) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आदिवासीींच्या सवाांगीण ववकासासाठी शासन ववववि योजना राबववत 
असताना जव्हार येथील (ता.पालघर) आदिवासी योजनाींमध्ये कोट्यविी 
रुपयाींचा गरैव्यवहार झाल्याचे माहे एवप्रल २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशजनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गरैव्यवहाराप्रकरणी ननवतृ्त प्रकल्प अधिकारी याींच्यासह 
ववववि सींस्थाींच्या सींचालकाींवर गनु्हे िाखल केले असल्याचे ही ननिशजनास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त गरैव्यवहाराप्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी 
करण्याकररता सममती नेमली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
त्याअनषुींगाने गरैव्यवहाराप्रकरणी िोषी असणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच आदिवासीींना परुववण्यात येणाऱया योजनाींमध्ये पारिशजकता 
राहण्यासाठी व त्याींना योजनाींचा परेुपरू लाभ घेता यावा यासाठी शासनाने 
कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत वा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१) होय. 
     न्या.गायकवाि सममतीने सािर केलेल्या चौकशी अहवालानसुार 
गरैव्यवहार झाल्याचे ननिशजनास आले आहे. 
(२) न्या.गायकवाि सममतीने सािर केलेल्या चौकशी अहवालामध्ये नमिू 
करण्यात आलेल्या िोषी अधिकारी/कमजचारी याींच्यासह, अहवालात नमिू 
सींस्थाींच्या सींचालकाींवर गनु्हे िाखल करण्यात आले आहेत. 
(३) न्या.गायकवाि सममतीने सखोल चौकशी करूपन आपला चौकशी अहवाल 
शासनास सािर केला आहे. चौकशी अहवालामध्ये नमिू िोषी अधिकारी / 
कमजचाऱयाींववरुध्ि गनु्हे िाखल करण्याबरोबरच मशस्तभींगववषयक कायजवाहीस 
सरुूपवात करण्यात आली आहे. 
(४) आदिवासीींना परुववण्यात येणाऱया योजनाींमध्ये पारिशजकता राहण्याकरीता 
व सिर योजनाींचा आदिवासीींना परेुपरू लाभ ममळावा या उिेशाने व्यजक्तगत 
योजनाींमध्ये थे् लाभ योजना (िी.बी.्ी) राबववण्यास सरुूपवात करण्यात आली 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातीभ ऊस उत्पादि शतेिया याांना एफआरपीची  
ररिम ममळण्याबाबत 

(२९) *  १३७७६५   श्री.उल्हास पाटीभ (मशरोळ), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा), अॅड.पराग अळिणी (विभेपाभे), श्री.प्रशाांत 
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ठािूर (पनिेभ), िॅप्टन आर.तममभ सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.अममत 
साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननपा च धरी (ददहसर), श्री.सनुनभ प्रभ ू
(ददांडोशी) : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) राज्यातील साखर कारखान्याींनी शतेकऱ याींकिून खरेिी केलेल्या ऊसाच्या 
एर्आरपीचे समुारे ४ हजार ४८५ को्ी रुपये थकववले असल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१९ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ऊस घेऊन गेल्यानींतर सींबींधित कारखान्याने शतेकऱ याींना १५ 
दिवसाींत वाजवी आणण क्रकर्ायतशीर िर (एर्आरपी) िेणे बींिनकारक असनू 
गाळप हींगाम अींनतम ्प्पप्पयात आलेला असतानाही अनेक शतेकऱ याींना 
एर्आरपीनसुार िर ममळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, साखर कारखान्याींनी ज्या ऊस उत्पािक शतेकऱ याींची 
एर्आरपी थकववली क्रकीं वा वेळेत दिलेली नाही त्याींना एर्आरपीवरील 
व्याजाची रक्कम ममळण्यासाठी आरआरसी प्रक्रिया तात्काळ सरुु करावी तसेच 
आरआरसी कारवाई ्ाळणाऱ या तहमसलिाराींना िोषी ठरवावे आणण त्याींच्यावर 
कारवाई करावी, अशी मागणी आींिोलनकत्याांनी दिनाींक ६ मे, २०१९ रोजी वा 
त्या समुारास जजल्हाधिकारी, कोल्हापरू याींच्याकि े लेखी ननवेिनाद् वारे केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, राज्यात साखरेच्या क्रकमान क्रकींमतीत सरकारने वाढ केल्यामळेु 
शासनाकिून ममळणाऱ या अनिुानाची रक्कम वजा करुन उपलब्ितनेसुार ऊस 
उत्पािक शतेकऱ याींना एर्आरपीची रक्कम िेण्याचा ननणजय कोल्हापरू येथे 
साखर कारखानिाराच्या बठैकीत घेण्यात आल्याचे माहे रे्ब्रवुारी, २०१९ मध्ये 
वा त्या िरम्यान ननिशजनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने एर्आरपीची रक्कम शतेकऱ याींना त्वरीत 
ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सभुाप देशमखु : (१) अींशत: खरे आहे. 
    राज्यातील साखर कारखान्याींनी शतेकऱयाींकिून खरेिी केलेल्या ऊसाच्या 
िेय एर्आरपीचे दि.३०/०४/२०१९ अखेर रूप. ३६०७.५३ को्ी इतकी रक्कम 
थक्रकत होती.  
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(२) अींशत: खरे आहे  
    हींगाम २०१८-१९ अखरे १९५ कारखान्याींनी ९५२.११ लाख मे.्न ऊसाचे 
गाळप केले आहे. सिर ऊसाचे िेय FRP प्रमाणे रूप.२३०३३.०७ को्ी ऊस 
क्रकींमत होती. त्यापकैी कारखान्याींनी ऊस परुवठािाराींना रूप.२१६०४.९४ को्ी 
रक्कम  (९३.८० %) अिा केली असनू दि.३१/०५/२०१९ अखेर १०२ 
कारखान्याींकि ेरूप.१४२८.१३ को्ी थक्रकत आहे. 
(३) होय. 
     RRC आिेशाच्या अनषुींगाने जजल्हाधिकारी तसेच तहमसलिार याींच े
कायाजलयाकिून कारवाई सरुूप आहे. 
(४) नाही. 
(५) थकबाकी असणाऱया कारखान्याींना शतेकऱयाींच्या FRP रक्कमा अिा 
करणेस वारींवार पाठपरुावा करण्यात आला आहे, सींबींधिताींच्या सनुावण्या 
घेण्यात आलले्या आहेत, परेुशी सींिी िेवनू थकीत असणाऱया 
कारखान्याींववरुध्ि ऊस (ननयींत्रण) आिेश, १९६६ अन्वये दि.३१/०५/२०१९ पयांत 
७३ RRC आिेश सींबींधित जजल्हाधिकारी याींचकेि ेननगजममत केलेले आहेत. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातीभ िाांदा उत्पादि शतेियायाांना योग्य  
भाि ि अनुदान देण्याबाबत 

(३०) *  १३५८५०   श्री.शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.जयांत पाटीभ (इस्त्भामपरू), श्री.ददभीप िळसे-पाटीभ (आांबेगाि), 
श्री.छगन भजुबळ (येिभा), श्री.भास्त्िर जाधि (गहुागर), श्री.ददपि चव्हाण 
(फभटण), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोभी), श्री.अस्त्भम शखे (माभाड पजश्चम), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोभ)े, श्री.सरेुश भाड (िजमत), 
श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागभाण), श्री.राहुभ जगताप (श्रीगोंदा), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागभ), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.अममत 
विभासराि देशमखु (भातरू शहर), श्री.अममन पटेभ (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिभी), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (भातरू ग्रामीण), प्रा.िपाम गायििाड (धारािी), 
श्री.िुणाभ पाटीभ (धुळे ग्रामीण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), अॅड.यशोमती 
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ठािूर (नतिसा), डॉ.सांतोप टारफे (िळमनरुी), श्रीमती ननममभा गावित 
(इगतपरूी), श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटीभ (िराड उत्तर), श्री.गणपतराि 
देशमखु (साांगोभे), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), 
श्री.राहुभ मोटे (पराांडा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटीभ (एरांडोभ), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), 
श्री.सांजय िदम (दापोभी), श्री.मिरांद जाधि-पाटीभ (िाई), श्री.बबनराि मशांदे 
(माढा), श्री.ददभीप सोपभ (बाशी), श्रीमती समुन पाटीभ (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.सनुनभ प्रभ ू (ददांडोशी), 
प्रा.(श्रीमती) मेधा िुभिणी (िो्रुड), श्री.राहूभ िुभ (दौंड), श्री.सांग्राम ्ोपटे 
(भोर), श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर), श्री.बाबरुाि पाचणे (मशरुर) :   
सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील काींिा उत्पािक शतेकऱयाींना माहे डिसेंबर, २०१८ व माहे 
जानेवारी, २०१९ या िोन मदहन्यात मागील वषाजच्या तलुनेत कमी भाव 
ममळाल्यामळेु शतेकऱयाींचे कोट्यविी रुपयाींचे नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, काींद्याला कमी भाव ममळत असनु उत्पािन खचजही ननघत 
नसल्यामळेु शतेकरी कृती सममतीने ्ेहरे (ता.मालेगाींव, जज.नामशक) येथील 
महामागाजवर रास्ता रोको आींिोलन करुन काींद्याला हमीभाव िेण्याची मागणी 
केलेली असनू, आमशया खींिातील सवाजत मोठी काींद्याची बाजारपेठ असलेल्या 
लासलगाींव (जज.नामशक) येथील काींिा मललाव माचज मदहन्याच्या अखेरपयांत 
बींि ठेवण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, लातरू जजल््यातील काही तालकु्याींमध्ये शतेकरी काींद्याचे उत्पािन 
घेतात, परींत ु सीमावती भागातनू येणाऱया काींद्यामळेु बाजारपेठेत काींद्याची 
आवक वाढल्यामळेु काींद्याला हवा तसा भाव ममळत नसल्याने शतेकरी 
आधथजक अिचणीत सापिला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यात काींद्याचे िर घसरुन शतेकऱ याींचे आधथजक नकुसान 
होत असल्याने काींिा उत्पािक शतेकऱ याींना थे् अनिुान िेण्याची मागणी 
लोकप्रनतननिी व शतेकरी सींघ्ना याींनी मा.मखु्यमींत्री, मा.पणन मींत्री याींचेकि े
दिनाींक १४ डिसेंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास केलेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद् नषुींगाने काींद्याला योग्य भाव ममळण्यासाठी व काींिा 
उत्पािक शतेकऱ याींना थे्  अनिुान िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे : (१) अशींत: खरे आहे. 
(२) काींद्याला कमी भाव ममळत असल्याने, शतेकरी कृती सममती ्ेहरे 
(ता.मालेगाींव, जज.लातरू) याींनी नामशक-आग्रा महामागाजवर दिनाींक २२/०९/२०१८ 
रोजी रास्तारोको आींिोलन केले होत.े काींिा हा नाशवींत असल्याने काींद्याला  
हमी भाव जादहर केला जात नाही. 
     लासलगाींव (जज.नामशक) येथील काींिा मललाव वषाजअखेरीस दहशोब पणूज 
करण्यासाठी व्यापाऱयाींच्या मागणीनसुार बींि ठेवण्यात आले होत.े 
(३) नाही.  
     लातरू जजल््यातील २ कृवष उत्पन्न बाजार सममतीमध्ये काींद्याची 
आवक होत.े मात्र सीमावती भागातनू काींिा वविीस  येत नाही. 
(४) व (५) होय.  
     हींगाम २०१८-२०१९ मध्ये राज्यात माहे ऑक््ोबर,२०१८ नींतर 
बाजारातील काींद्याच्या िरात झालेल्या घसरण झाल्याने दिनाींक १ 
नोव्हेंबर,२०१८ त े दिनाींक १५ डिसेंबर,२०१८ या कालाविीत राज्यातील कृवष 
उत्पन्न बाजार सममती व खाजगी बाजार सममत्यामध्ये काींिा वविी केलेल्या 
शतेकऱयाींना रुपये २००/-प्रनत जक्वी्ं ल अनिुान व २०० जक्वी्ं ल प्रनत शतेकरी 
या प्रमाणात अनिुान िेण्याचा ननणजय घेण्यात आला आहे. सिर काींिा 
अनिुानाच्या कालाविीत वेळोवेळी वाढ करण्यात आली असनू, सिुाररत 
कालाविी दिनाींक १ नोव्हेंबर, २०१८ त े दिनाींक २८ रे्ब्रवुारी, २०१९ असा 
ननजश्चत करण्यात आला आहे. दिनाींक १ नोव्हेंबर, २०१८ त े दिनाींक १५ 
डिसेंबर, २०१८ या कालाविीतील वविी केलेल्या १,६०,६९८ पात्र लाभाथी 
शतेकऱयासाठी रुपये ११४.८० को्ी ननिी आकजस्मकता ननिीद्वारे उपलब्ि 
करुन दिला असनू, सिर काींिा अनिुान शतेकऱयाींना ववतररत करण्याची 
कायजवाही पणन सींचालक, महाराषट्र राज्य, पणेु याींच्या स्तरावरुन सरुु आहे.  
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     आतापयजत एकूण १,५६,३२५ लाभाथी शतेकऱयाींना रुपये १११.७० को्ी 
इतके काींिा अनिुान ववतररत  करण्यात आले आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

जव्हार (जज.पाभघर) ये्ीभ आश्रमशाळाांमध्ये पोपण  
आहाराचा धान्य पुरिठा होत नसल्याबाबत 

  

(३१) *  १४०१९८   श्री.धैयमशीभ पाटीभ (पेण) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जव्हार (जज.पालघर) आदिवासी ववकास प्रकल्पाींतगजत ३० शासकीय 
आश्रमशाळाींमध्ये समुारे १५ हजार ५०० आदिवासी ववद्याथी ननवासी राहुन 
मशक्षण घेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जव्हार, मोखािा, वविमगि आणण वािा तालकु्यातील 
(जज.पालघर) येथील आश्रमशाळाींमध्ये दिनाींक १२ डिसेंबर, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास पोषण आहारासाठी लागणारा िान्य परुवठा करणाऱया पारसेवार 
अाँि कीं पनी, नाींिेि या ठेकेिाराचा ठेका शासनाने रि करूपन काळ्यायािीत 
्ाकल्याने िान्य परुवठा होत नसल्याचे ननिशजनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या आश्रमशाळेला ठेकेिाराकिून िान्य परुवठा होत 
नसल्यामळेु आदिवासी ववकास प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक 
जजल्हाधिकारी याींनी मखु्याध्यापकाींना त्याींच्या स्तरावर िान्य खरेिी करण्यास 
साींधगतल्याने आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयाांना परेुसा पोषण आहार ममळत नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयाांना वेळेवर पोषण आहार 
ममळण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. अशोि उईिे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) व (४) सन २०१८-१९ साठी ई-ननवविेद्वारे ननजश्चत केलेले न्यनुतम िराच े
परुवठािार मे. पारसेवार ्ण्ि कीं पनी याींनी परुवठा करण्यास असहमती 
िशजववली होती. त्यामळेु मे. पारसेवार ्ण्ि कीं पनी या ठेकेिारास काळ्या 
यािीत ्ाकण्यात आले. सींबींिीत शासकीय आश्रमशाळेत गरजेइतके 
अन्निान्य - कििान्य, क्रकराणामाल व मसाले हे स्थाननक पातळीवर 
बाजारभावापेक्षा जािा िर येणार नाहीत या अ्ीवर खरेिी करण्याचे तात्परुत े
अधिकार मखु्याध्यापक याींना प्रिान करण्यात आले होत.े त्याप्रमाणे 
मखु्याध्यापकाींनी स्थाननक पातळीवर अन्निान्य, कििान्य व क्रकराणामाल 
खरेिी करुन मानकाप्रमाणे ववद्यार्थयाांना भोजनपरुवठा केलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

धनििडी (ता.हिेभी, जज.पुणे) ये्ीभ महावितरणचे विद्युत  
खाांब धोिादायि अिस्त््ेत असल्याबाबत 

(३२) *  १३६९७२   श्री.मभमराि तापिीर (खडििासभा) :   सन्माननीय 
ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िनकविी (ता.हवेली, जज.पणेु) येथील सावरकर चौक त े जनबुाई 
मींदिरापयांतच्या मखु्य रस्त्यामध्ये महाववतरणचे ववद्यतु खाींब िोकािायक 
अवस्थेत असल्यासींिभाजत सबींधित ववभागाच्या कायाजलयाकि े वारींवार 
पत्रव्यवहार करुन व बठैका घेऊनही अद्याप कोणतीच कायजवाही झाली 
नसल्याचे माहे म,े २०१९ रोजी वा त्या िरम्यान ननिशजनास आले, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, सिरच्या ववद्यतु खाींबाींमळेु यापवूी छो्े मोठे अपघात झाले 
असनू पनुश्च िघुज् ना सदृश्य पररजस्थती ननमाजण झाली असताींना िेखील 
सींबींधित ववभाग याकि ेिलुजक्ष करीत असल्याच े ननिशजनास आल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्याअनषुींगाने सींबधिताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
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(४) तसेच भववषयात कोणत्याही प्रकारची मोठी िघुज् ना होऊ नये यासींिभाजत 
शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. मा.लोकप्रनतननिी याींच्यासोबत 
झालेल्या चचेनसुार सिर दठकाणच्या ववद्यतु सींच माींिणीची सींयकु्त पाहणी, 
ववद्यतु ननरीक्षक, पणेु व महाववतरण कीं पनीचे अधिकारी याींचेकिून करण्यात 
आली. त्याप्रमाणे सिर दठकाणच्या उपरी वीज वादहनीचे भमूमगत करण्याच े
अींिाजपत्रक कायजकारी अमभयींता, पद्मावती ववभाग या कायाजलयाकिून दिनाींक 
१५.०३.२०१९ रोजी मींजूर करण्यात आले आहे.  
(२) व (३) हे खरे नाही. सिर ववद्यतु खाींबामळेु अपघात झालेला नाही. 
सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीने तथेील उपरी वीज वादहनी भमूमगत करण्याबाबतच े
अींिाजपत्रक मींजूर करण्यात आले आहे. 
(४) भववषयात कोणत्याही प्रकारची मोठी िघुज् ना होऊ नये यासाठी वेळोवेळी 
िेखभाल िरुुस्तीची कामे महाववतरण कीं पनीमार्ज त करण्यात येतात. तसेच 
उपरोक्त काम पणेु महानगरपामलकेची रस्ता खोिाईस परवानगी ममळताच 
करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

धामणगाांि (जज.अमरािती) ताभुरयातीभ ददनदयाळ उपाध्याय 
ग्रामज्योती योजनेची िामे ननिी ष्ट्ट दजामची होत असल्याबाबत 

(३३) *  १३७६३३   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.सनुनभ िेदार (सािनेर), 
श्री.अममन पटेभ (मुांबादेिी), श्री.अस्त्भम शखे (माभाड पजश्चम) :   
सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िामणगाींव तालकु्यातील (जज.अमरावती) पररमींिळ महाववतरण 
कायाजलयाच्या स्थाननक उपववभागातरे् अनेक गावाींमध्ये दिनियाळ उपाध्याय 
ग्रामज्योती योजनेंतगजत २५ को्ी रुपये खचूजन कामे केली जात आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, या कामाींकि ेमहाववतरण कीं पनीच्या अधिकाऱयाींचे िलुजक्ष होत 
असल्याने ननकृष् िजाजच्या कामाींबाबत अनेक तिारी स्थाननक प्रशासनाकि े
प्राप्पत झाल्याचे माहे एवप्रल २०१९ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशजनास आल,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) असल्यास, कामाींकि े िलुजक्ष करणाऱया सींबधित अधिकाऱयाींवर कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) महाववतरण अधिक्षक अमभयींता, अमरावती 
मींिळ याींच्या कायजक्षेत्रातील िामणगाव तालकुा जजल्हा अमरावती मध्ये 
दिनियाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेअींतगजत एकूण रु.८.३३ को्ी रक्कमचेी 
कामे सरुु आहेत.  
(२) हे खरे नाही. या योजनेअींतगजत उभारण्यात येणाऱया ववद्यतु वादहनीींची 
कामे ननकृष् िजाजची होत असल्याबाबतची बातमी दिनाींक २३ एवप्रल, २०१९ 
स्थाननक वतृ्तपत्राींमध्ये प्रकामशत झालेली होती. या व्यनतररक्त 
महाववतरणच्या स्थाननक कायाजलयास कोणतीही तिार प्राप्पत झालेली नाही. 
(३) वतृ्तपत्राींमध्ये प्रकामशत बातमीची िखल घेऊन महाववतरण कीं पनीमार्ज त 
सिर तिारीची चौकशी करण्यात आली असनू, चौकशीअींती अस े ननिशजनास 
आले की, वतृ्तपत्रामध्ये प्रमसध्ि करण्यात आलेल्या वादहनीचे छायाधचत्र े हे 
दिनियाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेअींतगजत उभारण्यात आलेल्या वादहनीच े
नसनू जुन्या वादहनीचे आहेत. तसेच तिारीमध्ये उल्लेणखत सोनगाव खिाज त े
नन ींभोरा बोिखा गावालगत ११ के.व्ही ववद्यतु वादहनीचे काम दिनियाळ 
उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेअींतगजत झाले असनू सिर ववद्यतु वादहनी 
उभारण्याचे काम कीं पनीच्या प्रचमलत पध्ितीनसुार योग्य झाल्याचे दिसनू 
आले आहे.  
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही.  

----------------- 
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धचखभी (ता.आष्ट्टी, जज.बीड) ये्ीभ शतेियायाांना तूर आणण  

हरभयायाची ररिम अदा िरण्याबाबत 
  

(३४) *  १३५४६७   श्री.जयांत पाटीभ (इस्त्भामपरू), श्री.अजजत पिार 
(बारामती), श्री.ददभीप िळसे-पाटीभ (आांबेगाि), श्री.शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), 
श्रीमती समुन पाटीभ (तासगाि - ििठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचखली (ता.आष्ी, जज.बीि) येथील धचखली सवेा सोसाय्ी मल. याींनी 
शासनाच्या आिारभतू क्रकींमतीने शतेकऱयाींकिून तरू, कुळीथ व हरभरा दिनाींक 
२८ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास खरेिी केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी समुारे ५१६ शतेकऱयाींची तरू आणण हरभऱयाचे २ 
को्ी ९६ लाख रुपये अद्यापपयांत शतेकऱयाींना अिा करण्यात आलेले नाहीत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने शतेकऱयाींना त्याींच्या िान्याची रक्कम 
त्वरीत अिा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे : (१) धचखली सेवा सोसाय्ी मल. या सींस्थेने धचखली येथील 
खरेिी कें द्रावर तरू व हरभरा (चना) ची खरेिी दिनाींक १/२/२०१८ त े
१३/६/२०१८ पयांत केलेली आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) धचखली सेवा सोसाय्ी मल. या सींस्थनेे खरेिीमध्ये केलेल्या 
अननयममततबेाबत प्राप्पत झालेल्या तिारीींच्या अनषुींगाने ववशषे लेखापररक्षक 
वगज १, सहकारी सींस्था (िगु्ि), कोल्हापरू याींच्याकिून  चौकशी करण्याच े
काम सरुु होत.े तथावप, सींबींधित सींस्थेने मा.उच्च न्यायालय, खींिपीठ 
औरींगाबाि येथ े िाखल केलेल्या रर् वपद्शनच्या अनषुींगाने, मा.उच्च 
न्यायालयाने चौकशीस स्थधगती दिली असनू, शतेकऱयाींचे पसैे न्यायालयात 
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जमा करण्याचे आिेश ननगजममत केले आहेत. त्याप्रमाणे  मा.उच्च न्यायालय, 
खींिपीठ औरींगाबाि येथे रु. २.८५ को्ी जमा केलेले आहेत.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सुयममाळ (ता.मोखाडा, जज.पाभघर) ये्ीभ आददिासी आश्रमशाळेतीभ 
मुख्याध्यापिाने दारुच्या नशते विदयार्थयाांना िेभेभी मारहाण 

  

(३५) *  १३८९४२   श्रीमती ननममभा गावित (इगतपरूी), श्री.अममन पटेभ 
(मुांबादेिी), श्री.अस्त्भम शखे (माभाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिभी), 
प्रा.िपाम गायििाड (धारािी) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोखािा (जज.पालघर) येथील सयुजमाळ आदिवासी आश्रमशाळेतील 
मखु्याध्यापकाने िारुच्या नशते वगजखोलीचा िरवाजा बींि करुन समुारे २५ त े
३० ववियार्थयाांना मशवीगाळ करत   मारहाण केली असल्याचे दिनाींक १ माचज, 
२०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननिशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मारहाणीत अनेक ववियाथी जखमी झाले असनू काहीींना 
रुग्णालयात िाखल करावे लागले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िोषी मखु्याध्यापकावर 
कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१) व (२) हे खरे नाही.    
(३) मोखािा (जज.पालघर) येथील शासकीय आश्रमशाळा, सयुजमाळ येथील 
मखु्याध्यापक याींचा शालेय प्रशासकीय व्यवस्थापनात दढसाळपणा व बेमशस्त 
वतजणूक ननिशजनास आल्यामळेु अपर आयकु्त, आदिवासी ववकास, ठाणे याींचे 
स्तरावर सींबींधित मखु्याध्यापकाववरुद्ध प्रशासकीय कारवाई करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्नच उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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मभांगारा ि चाळीसटापरी (ता.जळगाि जामोद, जज.बुभडाणा) ये्ीभ 
आददिासी ग्रामस्त्् मुभभूत सोयी-सुविधाांपासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(३६) *  १३५१७४   श्री.हपमिधमन सपिाळ (बभुढाणा) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मभ ींगारा व चाळीस्ापरी (ता.जळगाव जामोि, जज.बलुिाणा) गावातील 
आदिवासी लोकाींना स्वातींत्र्यप्राप्पतीपासनू कोणत्याही स्वरुपाच्या मलुभतू 
भौनतक सोयी-सवुविा उपलब्ि होत नसल्यामळेु त्याींनी सावजबत्रक ननविणकुीवर 
बदहषकार ्ाकल्याची बाब दिनाींक १८ एवप्रल २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
ननिशजनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, मभ ींगारा व चाळीस्ापरी (ता. जळगाव जामोि, जज बलुढाणा) 
या आदिवासी गावाींना आवश्यक त्या मलुभतू भौनतक सोयी-सवुविा उपलब्ि 
करूपन िेण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१) खरे आहे. 
(२) सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली असता असे आढळून आले की, 
मभ ींगारा हे महसलूी गाव असनू येथे मलुभतू सोई-सवुविा परुववण्याचे काम 
सरुु आहे, तर चाळीस्ापरी हे महसलूी गावाचा िजाज नसलेले वन ववभागाच्या 
जममनीवर वसलेले गाव असल्यामळेु तथेे मलूभतू सवुविा परुववण्यास अिचणी 
आलेल्या आहेत. 
(३) मभ ींगारा या दठकाणी आवश्यक मलुभतू भौनतक सवुविा परुववणे सरुु 
असनू चाळीस्ापरी या गावास महसलूी िजाज प्राप्पत होण्यासाठी प्रस्ताव 
उपववभाधगय अधिकारी, जळगाव जामोि याींचकेिून जजल्हाधिकारी, बलुढाणा 
याींचेकि ेसािर करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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म जे िाताळे (ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) ये्ीभ  
ग णखननजाच्या उत्खननाबाबत 

  

(३७) *  १३६७६०   श्री.भास्त्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय महसभू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे काताळे (ता. गहुागर, जज.रत्नाधगरी) येथील स.नीं. १००/३ व ५४/१९ 
मध्ये जाींभा िगि (िबर स्वरूपपात) या गौणखननजाचे बाींिकामासाठी उत्खनन 
करण्याची परवानगी दिनाींक १ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या आिेशान्वये 
शासनाकिून िेण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उत्खननाची परवानगी बाींिकामासाठी असताना 
परवानािारकाींकिून सिर गौणखननजाचा वापर मसमें् उियोग वविीकररता 
होत असल्याची तिार स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी दिनाींक २० रे्ब्रवुारी, 
२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये खननकमज अधिकारी, रत्नाधगरी जजल्हा याींचेकि ेकेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर तिारीच्या अनषुींगाने चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले आहे, 
(४) असल्यास, चौकशीमध्ये परवानािारक िोषी आढळून आला असल्यास 
महाराषट्र शासन राजपत्र, असािारण भाग चार-अ, दिनाींक ११.०५.२०१५ च्या 
अधिसचूनेचे उल्लींघन करूपन शासनाची र्सवणूक केल्याप्रकरणी त्याच्यावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटीभ : (१) हे खरे आहे. 
(२) उक्त प्रकारची तिार मा.लोकप्रनतननिी याींनी दि.२०/२/२०१९ रोजीच्या 
पत्राद्वारे जजल्हाधिकारी, रत्नाधगरी याींचेकि ेकेली होती. 
(३) व (४) सिर गौण खननजाचा वापर हा मसमें् उद्योग वविीकरीता होत 
असल्याच े ननिशजनास आल्याने परवानािारकास रुपये १६,२५,०००/- इतकी 
स्वामीत्विन र्रकाची रक्कम भरणा करण्याबाबत दि.२०/२/२०१९ रोजी 
कळववण्यात आले होत.े त्यानसुार परवानािारकाने दि.२८/२/२०१९ रोजी सिर 
रक्कम चलनाद्वारे शासनजमा केली आहे.   
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(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
----------------- 

  

सामाजजि न्याय विभागाने शासकिय मान्यता नसभेल्या  
िसतीगीहाांच ेअनुदान रोखण्याच ेददभेभे आदेश 

(३८) *  १३६०३६   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनभ िेदार 
(सािनेर), श्री.अस्त्भम शखे (माभाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.हपमिधमन सपिाळ (बभुढाणा), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), डॉ.सांतोप 
टारफे (िळमनरुी), श्री.अममन पटेभ (मुांबादेिी), श्रीमती ननममभा गावित 
(इगतपरूी), प्रा.िपाम गायििाड (धारािी), श्रीमती तीप्ती सािांत (िाांदे्र पिूम), 
श्री.नसीम खान (चाांददिभी), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (भातरू ग्रामीण), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.सांजय पोतनीस (िमभना), श्री.प्रिाश सिेु 
(मागाठाणे), डॉ.सांजय रायमभुिर (मेहिर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अनसुधूचत जातीच्या शालेय ववद्यार्थयाांसाठी असलेल्या खाजगी परींत ू
शासकीय अनिुाननत ८५० वसतीगहृाींना शासनाची मान्यता नसताना वषाजनवुषे 
अनिुान िेण्यात येत असल्याची बाब ननिशजनास येताच सामाजजक न्याय 
ववभागाने शासकीय मान्यता नसलेल्या वसतीगहृाींचे अनिुान रोखण्याचे आिेश 
सन २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी मा.मींत्री व राज्यमींत्री, सामाजजक न्याय ववभाग 
याींची सममती नेमनू उक्त सममतीस वसतीगहृाींच्या मान्यतचेे अधिकार िेण्यात 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सममतीने सिर वसतीगहेृ बींि करण्याऐवजी त्याींना मान्यता 
िशजवनू लाचलचुपत प्रनतबींिक ववभागाच्या जाळ्यात सापिलेल्या अधिकाऱयाने 
वसतीगहृ सींस्थाींशी थे् सींपकज  सािून ८०० वसतीगहृाींना मान्यता िेण्याची 
कायजवाही पणूज करुन त्याींना प्रत्येक वषी १३० को्ी रुपये अनिुान मींजूर केले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सींपणूज प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशी 
अहवालात काय आढळून आले व त्यानषुींगाने मान्यता नसलेल्या वसतीगहृाींना 
अनिुान िेण्याची कारणे काय आहेत, 
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(५) तसेच सिरचे अनिुान बींि करण्याबाबत व या प्रकरणातील िोषीींवर 
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सरेुश खाड े : (१) राज्यात काही वसतीगहृाींकि े मळु मान्यता आिेश 
नसल्याचे ननिशजनास आल्यामळेु या वसतीगहृाची तपासणी होईंपयांत 
वसतीगहृाींचे अनिुान थाींबववण्यात आले होत.े  
(२) होय. 
(३) या वसतीगहृाच्या िस्तवेजाच्या तपासणीमध्ये ननयमाप्रमाणे असल्याचे 
ननिशजनास आलेल्या ७९८ वसतीगहृाचे अनिुान ववतरणाच ेआिेश सममतीच्या 
मान्यतनेे आयकु्त, समाजकल्याण याींनी ननगजममत केललेे आहेत.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िोल्हापूर जजल्हयातीभ िसनतगीहाांना अनुदान अदा िरण्याबाबत 
  

(३९) *  १३९५९३   डॉ.सजुजत ममणचिेर (हातिणांगभे) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापरू जजल्हयातील ४५ वसनतगहृाींना जजल्हा पररषिेच्या 
समाजकल्याण ववभागाकिून अियापपयांत अनिुान िेण्यात आले नसल्याच े
माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशजनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी समुारे १५२० ववद्याथी लाभ घेत असलेली 
वसतीगहेृ अनिुानाअभावी आधथजक अिचणीत आली आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
त्यात काय आढळून आले व त्यानषुींगाने उक्त वसतीगहृाींना अनिुान अिा 
करण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सरेुश खाड े: (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही 

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

रायगड जजल््यात नाणार ररफायनरी हा महातेभ शुध्दीिरण  
प्रिल्प सुरु िरण्याचा शासनाने घेतभेभा ननणमय 

  

(४०) *  १३४९८९   श्री.नसीम खान (चाांददिभी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अममन पटेभ (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (भातरू ग्रामीण), 
प्रा.िपाम गायििाड (धारािी), श्री.सनुनभ िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.अस्त्भम शखे (माभाड पजश्चम), डॉ.सांतोप टारफे (िळमनरुी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटीभ (इस्त्भामपरू), 
श्री.छगन भजुबळ (येिभा), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोपे 
(घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागभाण), श्री.राहुभ मोटे (पराांडा), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोभी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागभ), श्री.भास्त्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.िभैि वपचड (अिोभे), श्री.राहुभ जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय 
भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि चव्हाण (फभटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटीभ 
(एरांडोभ), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्री.सरेुश भाड (िजमत), श्री.विजय 
भाांबळे (जजांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोभी), श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब 
पाटीभ (िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधि-पाटीभ (िाई), श्री.बबनराि मशांदे 
(माढा), श्री.ददभीप सोपभ (बाशी), श्रीमती समुन पाटीभ (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोकणातील रत्नाधगरी व मसींििुगूज जजल््यातील ग्रामस्थाींनी केलेल्या प्रखर 
ववरोिामळेु भसूींपािन रि करण्यात आलेला महातले शधु्िीकरण प्रकल्प 
रायगि जजल््यातील रोहा, अमलबाग, मरुुि व श्रीविजन या चार तालकु्यातील 
एकूण ४० गावात उभारण्याचा ननणजय घेऊन मसिकोची नवनगर ववकास 
प्राधिकरण म्हणून नेमणकू करुन समुारे ४८०२०.६ एकर इतकी जमीन 
सींपािनासाठी अधिसधूचत केल्याची बाब माहे माचज, २०१९ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशजनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पास गावाींतील नागररकाींचा ववरोि आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, ररर्ायनरी प्रकल्पाबाबत तथेील शतेकऱयाींच्या मागण्याींच े
थोिक्यात स्वरुप काय आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद् नषुींगाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) रायगि जज्यातील अमलबाग, मरुुि, 
रोहा व श्रीविजन या चार तालकु्यातील ४० गावातील समुारे १३४०९.५२ हे.आर 
जममनीवर एकाजत्मक औद्योधगक वसाहत ववकसीत करण्याचा मसिकोचा 
मानस आहे. मसिकोच्या प्रस्तावास अनसुरुन शासन अधिसचूना 
दि.१९.१.२०१९ अन्वये सिर क्षेत्र एकाजत्मक औद्योधगक वसाहत नवनगर क्षते्र 
म्हणून अधिसधूचत करुन, अधिसधूचत क्षेत्राच ेववकासासाठी मसिकोची नवनगर 
ववकास प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. 
     नवनगर ववकास प्राधिकरणाींतगजत अधिसधूचत जममनीचे भसूींपािन 
करण्याच्या अनषुींगाने भमूमअमभलेख जजल्हाधिकारी, रायगि याींच्या 
कायाजलयाकिून कागिपत्र े मसिकोकिून मागववण्यात आले असनु अद्याप ४० 
गावातील ग्रामस्थाींनी भसूींपािनास ववरोि केल्याची बाब ननिशजनास आलेली 
नाही. तसेच उद्योग ववभागाच्या अमभप्रायानसुार सिर प्रकल्पास ववरोि तसेच 
शतेकऱयाींच्या मागण्या याबाबत कोणतीही बाब ननिशजनास आलेली नाही.  
(४) व (५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

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



57 

म जे माळेगाि (ता.मसन्नर, जज.नामशि) ये्ीभ सांपाददत िेभेल्या 
जमीनीच ेसांपादन रद्द िरुन नुिसान भरपाई देण्याबाबत 

(४१) *  १३८२८४   श्री.योगेश (बाप)ू घोभप (देिळाभी) :  सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे माळेगाव (ता.मसन्नर, जज.नामशक) येथील १५६ हेक््र जमीन 
शासनाने औद्योधगक क्षते्रासाठी सींपादित केल्या असनू, सिर जममनीच े
अधिग्रहण केल्यामळेु शतेकऱयाींच्या ७/१२ उताऱयावर शासनाच्या नावाची नोंि 
झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सिर मोबिल्याचे शतेकऱ याींना वा्प करताींना ज्या शतेकऱ याींनी 
सहमती दिलेली आहे व ज्याींचे मोबिल्याचे पसेै शासनाने मींजूर केले आहेत 
त्याींच्यापकैी ठराववक लोकाींना मोबिला दिला गेला असनू काही शतेकऱ याींना 
मोबिला िेण्याबाबत शासनाकिून ्ाळा्ाळ होत असल्याचे ननिशजनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी ज्या शतेकऱ याींच्या जममनी सींपादित केल्या 
त्याींनाच मोबिल्यात रकमा मींजूर केल्या आहेत, परींत ु मोबिला िेण्यास 
शासनाने ताींबत्रक कारणामळेु असमथजता िशजववली असल्याने अशा 
शतेकऱ याींच्या जममनीींचे भसूींपािन रि करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी चौकशी करुन शासनाने सींपादित केलले्या 
जममनीच े सींपािन ३ वषाजनींतर रि करुन उक्त जममनी शतेकऱयाींना परत 
केल्यावर त्याींना नकुसान भरपाई िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सभुाप देसाई : (१) मौज-ेमाळेगाींव, ता.मसन्नर, जज.नामशक येथील 
१५६.५५ हे. आर क्षते्राच्या सींपािनाकररता म.औ.वव. अधिननयम १९६१ अन्वये 
प्रकरण ६ च्या तरतिुी लाग ूकरण्यासींबींिीच्या अधिसचूना दि. १०/०६/२०१६ 
रोजी शासन राजपत्रात प्रमसध्ि करण्यात आली असनू त्यानसुार सिर 
क्षेत्रासींिभाजत ७/१२ उताऱयाींवर इतर अधिकारात तशी नोंि घेण्यात आलेली 
आहे. 
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(२) मौज-ेमाळेगाींव, (ता.मसन्नर, जज.नामशक) या औद्योधगक क्षते्रासाठी 
१५६.५५ हेक््र क्षते्र अधिसधूचत करण्यात आले होत.े त्यापकैी १३.४६ हे.आर. 
बागायती क्षेत्र वगळून  उवजररत १४३.०९५ हे.आर. इतके क्षेत्र सींपादित 
करण्यात आले आहे. तसेच ज्या शतेकऱयाींनी सहमती दिलेली आहे, अशा 
एकूण ९३.९८ हे. आर क्षेत्राचा  ननवािा उपववभागीय अधिकारी, ननर्ाि याींनी 
केलेला असनु सिर ननवाियातील एकुण रक्कम रूप. १३०,८५,७१,६९४/- 
रक्कमेपकैी ३५ को्ी म.औ.वव.म. ने नकुसान भरपाई पो्ी उपववभागीय 
अधिकारी, ननर्ाि याींना उपलब्ि करुन दिलेली आहे.  
     सिर नकुसान भरपाई शतेकऱयाींना अिा करण्याची कायजवाही 
उपववभागीय अधिकारी, ननर्ाि याींचे मार्ज त सरुु आहे व मोबिला िेण्याच े
्ाळण्याचा शासनाचा हेत ूनाही. 
(३) व (४) मौज-ेमाळेगाींव, (ता.मसन्नर, जज.नामशक) येथील १५६.५५ हे. आर 
क्षेत्रापकैी १४३.०९५ हे. आर क्षते्रास महाराषट्र औद्योधगक ववकास 
अधिननयमाच्या कलम ३२ (१) नसुार भसूींपािनाची कायजवाही करण्यास 
मान्यता दिल्यानींतर सिर क्षते्र सवज भारापासनू मकु्त होऊन शासनाच्या 
सींपणूजपणे ननदहत होत.े त्यामळेु भसूींपािन रि करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
तसेच उपववभागीय अधिकारी, ननर्ाि याींच्याकिून सिर क्षेत्रासींबींिाींत 
करारनामे करूपन ननवािा करण्याबाबतची कायजवाही सरुूप असनू नकुसान 
भरपाईची रक्कम वा्प करण्याची कायजवाही सरुूप आहे.   
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात िन हरि िायदा २००६ अांतगमत िन जमीन िसणा-या 
आददिासी शतेि-याांना अद्यापपयांत पटे्ट देण्यात आभे नसल्याबाबत 

  

(४२) *  १३७१३१   डॉ.सांतोप टारफे (िळमनरुी), श्रीमती ननममभा गावित 
(इगतपरूी), श्री.अममन पटेभ (मुांबादेिी), श्री.अस्त्भम शखे (माभाड पजश्चम), 
प्रा.िपाम गायििाड (धारािी) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात वन हक्क कायिा २००६ अींतगजत वनाींची जमीन कसणा-या 
आदिवासी शतेक-याींना अद्यापपयांत मोठया प्रमाणावर पटे्ट िेण्यात आल े
नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशजनास आले आहे हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वन हक्क कायियाअींतगजत अपात्र िाव्याबाबत पेशा भमूी 
अधिग्रहण ट्रायबल सब प्पलॅनच्या अनषुींगाने समुारे २२०० िावे प्रलींबबत 
असल्याने आदिवासी समाजाला न्याय िेण्यासाठी दिनाींक २७ रे्ब्रवुारी, २०१९ 
रोजी वा त्यासमुारास दहींगोली जजल्हयातील लोकप्रनतननिी व आदिवासी एकता 
पररषिेच्या सींघ्नेने आदिवासी ववकास मींत्री व मा.मखु्यमींत्री महोियाींना 
ननवेिन दिल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्याअनषुींगाने राज्यातील आदिवासी समाजाला न्याय 
ममळावा यासाठी शासनाने कोणता िोरणात्मक ननणजय घेतला आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१) अनसुधूचत जमाती व इतर पारींपाररक वनननवासी (वन 
हक्काींची मान्यता) अधिननयम, २००६ अींतगजत दिनाींक ३१ मे, २०१९ 
अखेरपयांत ३,७५,२८१ इतके वयैजक्तक व सामदुहक िावे ग्रामसभेकि े प्राप्पत 
झाले आहेत.  
     त्यापकैी एकूण १,९०,७१८ इतके िाव ेव अवपले जजल्हास्तरीय सममतीने 
अींनतमररत्या मान्य केले असनू एकूण ३३,७२,२२५.४३ एकर वनक्षते्र मींजूर 
केलेले आहे. 
     त्यानसुार मान्य िावे, अवपल  व वनक्षेत्र याींचा सववस्तर तपमशल 
खालीलप्रमाणे आहे.:- 

बाब ग्रामसभे कि े
प्राप्पत िाव े

अींनतमररत्या मान्य केलेले 
एकूण िाव,े अवपल 

मींजूर वनक्षेत्र 
(एकरमध्ये ) 

मुळ िाव े अवपल िाव े एकूण  
वैयजक्तक 
िावे 

२६३२४४ १२१६८६ ६१२८३ १८२९६९ ४१६३७१.५६ 
 

सामुदहक १२०३७ ७७४० ९ ७७४९ २९१०८५३.८७ 
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िावे 
एकूण ३७५२८१ १२९४२६ ६१२९२ १९०७१८ ३३२७२२५.४३ 

(२)  हे खरे नाही. 
(३) व (४) आदिवासी ववकास ववभाग, शासन पररपत्रक ि. वहका-
२०१८/प्र.ि.४३/का.१४, दि. ११ मे, २०१८ अन्वये राबववण्याींत येत असलेल्या 
ववशषे “वनममत्र मोदहम” अींतगजत प्रलींबबत िाव ेव अवपले याींचा 
ननप्ारा करण्यासींिभाजत कालबध्ि कायजिम ननजश्चत केलेला आहे. सिर 
कालबध्ि कायजिमाप्रमाणे सींबींधित जजल्हाधिकारी याींनी मोदहम स्वरुपात 
वनहक्काींचे ननणजय घेण्याबाबत आवश्यक त े ननयोजन करण्याबाबत सधूचत 
करण्यात आले आहे. 
     प्रस्ततु वनममत्र मोदहमेच्या प्रगतीबाबत मा. मखु्य सधचव याींच्या 
अध्यक्षतखेाली जजल्हाननहाय आढावा घेण्यात येत आहे. 

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

पेण अबमन सहिारी बँिेतीभ (जज.रायगड) ठेिीदाराांना  
देय ररिम अदा िरण्याबाबत 

(४३) *  १३५९२७   श्री.सनुनभ प्रभ ू (ददांडोशी) :  सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगि जजल्हयातील पेण अबजन सहकारी बाँकेत माहे सप्प े्ंबर, २०१० मध्ये 
वा त्यािरम्यान झालेल्या साि ेनऊश ेको्ी रुपयाींच्या गरैव्यवहार प्रकरणात 
मा.उच्च न्यायालय मुींबई याींनी दिलेल्या ननणजयानसुार गरैव्यवहाराशी सींबींधित 
ववववि १२५ बेनामी जममनी व मालमत्ता जजल्हाधिकारी याींनी जप्पत केल्या 
असनू सिर मालमत्तचे े मलु्य थकीत ठेवीिाराींच्या रकमेच्या अधिकप्ीने 
असतानाही शासनाने १,९८,००० ठेवीिार ग्राहकाींना अद्यापही िेय रक्कम अिा 
केली नसल्याचे ननिशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, ग्राहकाींना रक्कम अिा करण्यासाठी, शासनाने माहे माचज, 
२०१४ मध्ये सिरहू बाँक अवसायनात पाठवण्याच्या जादहर केलेल्या 
आिेशानसुार, ग्राहकाींना क्रकमान १ लाख रुपये त्वरीत मित ममळणे शक्य 
असतानाही माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये बाँक अवसायनात पाठववण्याचा सिरहू 
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आिेश परस्पर रि केला असल्याचे ननिशजनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय,   
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळुन आले व तद् नषुींगाने उपरोक्त बकेकेतील 
ठेवीिाराींना िेय रक्कम अिा करण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सभुाप देशमखु : (१) बाँकेच्या लेखापररक्षण अहवालानसुार बाँकेच्या 
प्रशासक मींिळाने बाँकेच ेअध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सींचालक मींिळ, लेखापररक्षक, बाँकेचे 
अधिकारी /कमजचारी अशा एकूण ४१ व्यक्तीींवर पणे पोमलस स््ेशन येथ े
र्ौजिारी गनु्हा ि.३४/२०११ िाखल केला असनू सिर गरैव्यवहारातील रक्कम 
समुारे ७४८ को्ी एवढी आहे.  
      वरील आधथजक गरैव्यवहारामध्ये बाँकेच्या ठेवीतनू खरेिी केलेल्या ४७ 
मालमत्ता व तत्कालीन सींचालकाींच्या ९६ मालमत्ता अशा एकूण १४३ 
मालमत्ता एम.पी.आय.िी. कायिा, १९९९ मिील तरतिूीन्वये अधिसचूीत 
करण्यात आलेल्या आहेत.    
(२) सहकार आयकु्ताींनी महाराषट्र सहकारी सींस्था अधिननयम, १९६० मिील 
तरतिूीनसुार दिनाींक २९.४.२०१४ रोजीच्या आिेशान्वये पेण अबजन बाँकेवर 
अवसायक मींिळाची ननयकु्ती केली होती. सिर आिेशाववरुद्ध बाँकेच्या प्रशासक 
मींिळाने तत्कालीन मा. मींत्री (सहकार) याींचेकि े अपील िाखल केले. सिर 
अपीलावरील सनुावणी िरम्यान  तत्कालीन मा. मींत्री (सहकार) याींनी त्याींच्या 
दिनाींक ३०.१.२०१५ रोजीच्या आिेशान्वये सहकार आयकु्ताींचा आिेश रि केला 
आहे. सद्यजस्थतीत दिनाींक २.२.२०१८ पासनू ववभागीय सहननबींिक, सहकारी 
सींस्था, कोकण ववभाग याींच ेअध्यक्षतखेाली प्रशासक मींिळ कायजरत आहे. 
(३) बाँकेने दिनाींक २७.६.२०१७ पयांत १३,७२३ ठेवीिाराींना रु. ४.९५ को्ीींच्या 
ठेवी अिा केलेल्या आहेत. तसेच दिनाींक २८.६.२०१७ पासनू रु. १०,००० त ेरु. 
२५,००० पयांत ठेवी असणाऱया ९,२९५ ठेवीिाराींना रु. ११.९० को्ीींच्या ठेवी 
अिा करण्यात आलेल्या आहेत.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यात महावितरणने िीज दरिाढ िरण्याच्या घेतभेल्या ननणमयाबाबत 
  

(४४) *  १३४८८४   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटीभ 
(इस्त्भामपरू), श्री.ददभीप िळसे-पाटीभ (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिभा), 
श्री.शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागभाण), श्री.राहुभ मोटे (पराांडा), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोभी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागभ), श्री.भास्त्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.िभैि वपचड (अिोभ)े, श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.दत्तात्रय 
भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि चव्हाण (फभटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटीभ 
(एरांडोभ), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्री.सरेुश भाड (िजमत), श्री.विजय 
भाांबळे (जजांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोभी), श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब 
पाटीभ (िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधि-पाटीभ (िाई), श्री.बबनराि मशांदे 
(माढा), श्री.ददभीप सोपभ (बाशी), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), 
श्रीमती समुन पाटीभ (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), 
श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), अॅड.पराग अळिणी (विभेपाभे), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेभ), िॅप्टन आर.तममभ सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), 
श्री.सांजय पोतनीस (िमभना), श्री.सनुनभ मशांदे (िरळी), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.अतभु भातखळिर (िाांददिभी पिूम), श्रीमती मननपा च धरी 
(ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुभाम), 
श्री.अममत विभासराि देशमखु (भातरू शहर), श्री.अममन पटेभ (मुांबादेिी), 
श्री.अस्त्भम शखे (माभाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिभी), प्रा.िपाम 
गायििाड (धारािी), श्री.िुणाभ पाटीभ (धुळे ग्रामीण), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (भातरू ग्रामीण), 
डॉ.सांतोप टारफे (िळमनरुी), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), डॉ.राहूभ पाटीभ 
(परभणी), श्री.सभुाप भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.मांगभप्रभात भोढा (मभबार 
दहभ), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.सरेुश 
गोरे (खेड आळांदी), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), डॉ.बाभाजी 
किणीिर (अांबरना्), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूम), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), श्री.रुपेश म् हात्र े (मभिांडी पिूम), श्री.तिुाराम िात े (अणुशरती नगर), 
श्री.सांतोप दानिे (भोिरदन), श्री.राहूभ िुभ (दौंड), श्री.सांग्राम ्ोपटे (भोर), 



63 

श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर), श्री.ज्ञानराज च गभेु (उमरगा), श्री.किशोर 
पाटीभ (पाचोरा), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), 
डॉ.सांजय रायमभुिर (मेहिर) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात महाववतरणच्या वीज ग्राहकाींसाठी दिनाींक १ एवप्रल २०१९ रोजी 
वा त्यासमुारास ३ ्क्के िरवाढ लाग ू करण्याचा ननणजय घेतलेला असताना 
राज्य वीज ननयामक आयोगाने एकूण ६ ्क्के वीज िरवाढ मींजूर केली 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशजनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वीज ग्राहकाींना गत ७ मदहन्याींपासनू तीन ्क्के वीज िरवाढ 
महाववतरणने स्पष् केली असली तरी प्रत्यक्ष वीज िेयकात मात्र ६ ्क्के 
इींिन समायोजन आकारले जात असनू (एर्एसी) लोकाींची दिशाभलू करुन 
महाववतरणने अींिाज े२५०० को्ी रुपयाींची वसलुी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, वीज िरवाढीनींतर इींिन समायोजन (एर्एसी) शनु्य होणे 
आवश्यक असतानाही ग्राहकाींना भिुांि सोसावा लागत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सिर िरवाढीमळेु राज्यातील सवजसामान्य वीज ग्राहकाींमध्ये 
ववशषेतः ग्रामीण भागात तीव्र असींतोष ननमाजण झाल्यामळेु ही िरवाढ रि 
करण्यात यावी, अशी मागणी लोकप्रनतननिीींनी महाववतरण वीज कीं पनीकि ेव 
ऊजाज मींत्री याींच्याकि ेवारींवार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सिरहू वीज िरवाढ कमी करण्याबाबत शासनाने काय 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. महाराषट्र ववद्यतु ननयामक 
आयोगाच्या दिनाींक १२ सप्प े्ंबर, २०१८ रोजीच्या वीजिर आिेशानसुार 
महाववतरणमार्ज त सिुाररत वीजिर दिनाींक १ सप्प े्ंबर, २०१८ पासनू लाग ू
करण्यात आले आहेत. सिर आिेशानसुार आधथजक वषज २०१९-२० साठी दिनाींक 
१ एवप्रल, २०१९ पासनू लाग ू झालेल्या िरात आधथजक वषज २०१८-१९ च्या 
तलुनेत सािारणत: ३ ्क्के वीज िरवाढ झाली आहे. 
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(२) व (३) हे खरे नाही. मा. आयोगाने वीज िर आिेशात मींजूर केलेल्या 
वीज खरेिी िरापके्षा प्रत्यक्षातील वीज खरेिी िर हा जास्त झाल्यास अशा 
अधिकच्या/वाढीव खचाजची वसलुी बहुवषीय वीजिर ववननयमातील तरतिुीनसुार 
इींिन समायोजन आकाराच्या (FAC) माध्यमातनू करण्यात येत.े िर 
मदहन्यात प्रत्यक्षात वीज खरेिी खचज पररजस्थतीनसुार वेगवेगळा असल्यामळेु 
मींजूर वीज खरेिी खचज व प्रत्यक्षात झालेला वीज खरेिी खचज यामिील 
र्रकाची रक्कम वेगवेगळी असत,े पररणामी िर मदहन्यात ननिाजररत होणार 
इींिन समायोजन आकारही वेगवेगळा असतो. 
(४) अशा आशयाच े पत्र महाववतरण कीं पनीकि े क्रकीं वा शासनाकि े प्राप्पत 
झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर ये्ीभ स्त्पॅन्िो िां पनी आणण मे.एस्त्सेभ समूहािड े 
असभेभी ्िबािी िसुभ िरण्याबाबत 

(४५) *  १३७३७३   श्री.सनुनभ िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अस्त्भम शखे (माभाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी) :   
सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शहरातील वीज ववतरण व्यवस्था करण्याचे कीं त्रा् महाववतरणने 
सन २०१० मध्ये स्पॅन्को कीं पनीला दिले असता सिर कीं पनीकि ेमहाववतरणची 
समुारे २०० को्ी रुपयाींची थकबाकी असल्याची बाब दिनाींक ३० एवप्रल, २०१९ 
रोजी वा त्यासमुारास ननिशजनास आली आहे, हे खरे आहे काय 

(२) असल्यास, महाववतरणने स्पॅन्को कीं पनीकिील थकबाकी रक्कम वसलू न 
करताच दिनाींक १ सप्प े्ंबर, २०१२ रोजी वा त्यासमुारास एस्सेल समहूाला 
नागपरू शहरातील वीज ववतरण व्यवस्था करण्याच े कीं त्रा् दिले असता 
मे.एस्सेल समहूाकि े िेखील महाववतरणची अींिाज े १०० को्ी रुपयाींची 
थकबाकी असल्याची बाब ननिशजनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, सिर थकीत रक्कम सींबधित कीं पन्याींकिून वसलू करण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायजवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) दिनाींक ३१.०५.२०१९ रोजी महाववतरणची 
मे.एस.एन.िी.एल. कीं पनी या फ्रें चायजी कीं पनीकि ेसमुारे रु.९३.२१ को्ी इतकी 
थकबाकी मशल्लक आहे.  
(२) हे खरे नाही. सन २०१२ मध्ये स्पॅन्को कीं पनीकि े असलेल्या 
महाववतरणच्या सींपणूज रु.२३० को्ी रकमेच्या थकबाकीचा मे. एस्सेल समहूाने 
भरणा केला व तद् नींतर सरुक्षेच्या पो्ी समहूाकिून रु.१०० को्ीींच े बाँक 
हमीपत्र घेण्यात आले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नामशि जजल््यातीभ अांबड औद्योधगि िसाहतीत  
अजग्नशमन िें द्र सुरु िरण्याबाबत 

  

(४६) *  १३६७४४   श्रीमती सीमाताई दहरे (नामशि पजश्चम), श्री.योगेश 
(बाप)ू घोभप (देिळाभी) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नामशक जजल््यात अींबि औद्योधगक वसाहतीमध्ये कोट्यविी रुपये खचज 
करुन अजग्नशमन कें द्राची इमारत बाींिण्यात आली असनू कमजचाऱयाींअभावी 
अद्याप इमारत कायाजजन्वत करण्यात आलेली नसल्याची बाब माहे एवप्रल, 
२०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशजनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त औद्योधगक वसाहतीमध्ये अजग्नशमन कें द्राअभावी गत 
५ वषाजत पींिरा उद्योगाींना आगीच्या िघुज् नेस सामोरे जावे लागले असनू 
तथेील उद्योगाींचे मोा या प्रमाणात नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी अजग्नशमन कें द्रास कमजचारी उपलब्ि करुन 
िेवनू कायाजजन्वत करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतनीिी याींनी दिनाींक १० 
सप्प े्ंबर, २०१८ रोजी लखेी ननवेिनान्वये मा.उद्योग मींत्री याींना केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अींबि औद्योधगक वसाहतीमध्ये कमजचारी उपलब्ि करुन िेऊन 
अजग्नशमन कें द्र त्वरीत सरुु करण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सभुाप देसाई : (१) हे खरे आहे. 
(२) गत ५ वषाजत अींबि औद्योधगक क्षेत्रात छोट्या-मोा या ५४ आगीच्या 
िघुज् ना घिलेल्या असनू, त्यामध्ये जवळपास ५ को्ी रुपयाींचे नकुसान 
झाल्याचे ननिशजनास आल ेआहे.   
(३) हे खरे आहे. 
(४) महामींिळामार्ज त महापररक्षा या सींस्थेमार्ज त भरती प्रक्रियासींबींिीची 
कायजवाही करण्यात येत आहे. िरम्यानच्या कालाविीत राज्याच्या 
अजग्नप्रमशक्षण कें द्रामध्ये प्रमशक्षक्षत झालले्या प्रमशक्षणाथींच्या सेवा करार 
तत्वावर तात्परुत्या स्वरुपात उपलब्ि करुन अजग्नशमन कें द्र सरुु करण्याची 
कायजवाही करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पेण (जज.रायगड) ये्ीभ आददिासी वििास प्रिल्प  
विभागात झाभेभा गैरव्यिहार 

  

(४७) *  १३८९७३   श्री.रुपशे म् हात्र े(मभिांडी पिूम) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पेण (जज.रायगि) येथील आदिवासी ववकास प्रकल्प ववभागाला 
शासनाकिून प्राप्पत झालेल्या ननिीमिून ववववि योजनाींवर खचज करताना 
समुारे २० लाख रुपयाींचा गरैव्यवहार झाल्याची बाब दिनाींक २ मे, २०१९ रोजी 
वा त्यासमुारास ननिशजनास आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींधित अधिका-याींववरुध्ि पेण पोलीस ठाण्यात 
गनु्हे िाखल करण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त तिारीच्या अनषुींगाने सींबधित अधिकाऱयाींववरुध्ि कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१) होय. 
      न्या.गायकवाि सममतीने सािर केलेल्या चौकशी अहवालानसुार 
गरैव्यवहार झाल्याचे ननिशजनास आले आहे. 
(२) होय. 
(३) न्या.गायकवाि सममतीने सािर केलेल्या चौकशी अहवालामध्ये नमिू िोषी 
अधिकारी/कमजचारी आणण सींस्थाींववरुध्ि सींबींधित पोमलस स््ेशनमध्ये तिारी 
िाखल करण्यात आल्या असनू, त्याचबरोबर अधिकारी/कमजचाऱयाींववरुध्ि 
मशस्तभींगववषयक कायजवाहीस सरुूपवात करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
िसमत (जज.दहांगोभी) ताभुरयातीभ शतेियायाांना तरुीच ेपैसे देण्याबाबत 

  

(४८) *  १३५४६८   श्री.जयांत पाटीभ (इस्त्भामपरू), श्री.अजजत पिार 
(बारामती), श्री.ददभीप िळसे-पाटीभ (आांबेगाि), श्री.शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), 
श्रीमती समुन पाटीभ (तासगाि - ििठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसमत (जज.दहींगोली) तालकु्यातील शतेकऱयाींची तरू माहे माचज, एवप्रल व 
मे, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान नारे्िने खरेिी केली असनू, सिर वविी 
केलेल्या तरुीचे पसेै अद्यापपयांत िेण्यात आले नसल्याचे ननिशजनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी तरुीचे पसेै ममळण्याबाबत सींबींिीत शतेकऱयाींनी 
मा.कृषी मींत्री, उपववभागीय अधिकारी, व तहमसलिार, वसमत याींना दिनाींक 
२७ डिसेंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास लेखी ननवेिन दिले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने शतेकऱयाींना त्याींच्या तरुीचे पसेै त्वरीत िेण्याबाबत कोणती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) हींगाम २०१७-२०१८ मध्ये दहींगोली जजल््यात ५ खरेिी कें द्रावर तरू व 
हरभरा (चना) ची खरेिी करण्यात आली आहे. वसमत खरेिी कें द्रावर ९२७ 
शतेकऱयाींची ८१०८.५० जक्वी्ं ल तरू खरेिी करण्यात आली असनू, त्यापकैी २४ 
शतेकऱयाींकिून उत्पािकतपेेक्षा जास्त खरेिी केल्यामळेु व त्याींची ववहीत 
मिुतीत लॉ् एन््ी न केल्यामळेु,त्या शतेकऱयाींना चुकारे अिा करण्यात आले 
नाहीत. 
     यासींिभाजत सवज शतेकऱयाींच्या याींद्या जजल्हा उपननबींिक, सहकारी 
सींस्था, याींच्याकिून पिताळणी करुन घेतल्या असनू चुकारे अिा करण्याची 
कायजवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मभांगळोभी (ता.मांडणगड, जज.रत्नाधगरी) ये्ीभ आशापुरा माईनिेम 
िां पनीिडून विनापरिाना बॉरसाईटच ेहोत असभेभे उत् खनन 

  

(४९) *  १३७६५३   श्री.भास्त्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय खननिमम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मभ ींगळोली (ता.मींिणगि, जज.रत्नाधगरी) येथील आशापरुा माईनकेम 
कीं पनीच्या माध्यमातनू शतेकऱयाींच्या जममनीत ववना परवाना बॉक्साई् 
उत्खनन व साठा केल्याची बाब माहे डिसेंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशजनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी स्थाननक ग्रामस्थाींनी सिर कीं पनीने 
शतेकऱयाींच्या जममनीचे केलेले नकुसान व स्वाममत्विन चुकवनू शासनाची 
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र्सवणूक झाल्याच्या लेखी तिारी शासनाकि ेकेल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिर तिारीच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई 
िेण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच आशापरुा माईनकेम कीं पनीने स्वाममत्विन चुकवनू ववनापरवानगी 
बॉक्साई् उत्खनन केल्याबाबत शासनाने सिर कीं पनीवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सभुाप देसाई : (१) मौजे मभ ींगळोली ता. मींिणगि या दठकाणी कुठल्याही 
प्रकारचे बॉक्साई् उत्खनन करण्यात येत नाही. 
मौजे मभ ींगळोली ता.मींिणगि येथील सव्हे न./ दह.न. ९/२/२ व ९/३ मध्ये 
साठा करण्यासाठी श्री.बाळकृषण सिामशव जािव आणण दिगींबर सिकोजी 
जािव, रा.  मौजे मभ ींगळोली ता. मींिणगि याींनी ५ वषाजच्या भािपेट्टयाने मे. 
आशापरुा माईन केम मल. कीं पनीला भाड्याने िेण्यात आलेला आहे. 
     मे. आशापरुा माईन केम मल. याींना उपसींचालक, भवूवज्ञान व खननकमज 
सींचालनालय, कोल्हापरू याींसकिून त्याींच्या दिनाींक २८.०५.२०१८ अन्वये ३ 
वषाजकरता  मौजे मभ ींगळोली ता. मींिणगि येथील सव्हे न./ दह.न. ९/२/२ व 
९/३ मध्ये साठा करण्यासाठी खननज वविेता परवानगी मींजूर करण्यात आली 
आहे. बॉक्साई् साठा हा आशापरुा माईन केम मल. याींना मींजूर असलेल्या 
िापोली तालकु्यातील उींबरशते येथील ९९.८६.१९ हे.आर क्षते्रामध्ये व मौज े
रोवले येथील २१८.२८.५९ हे. आर क्षेत्रामध्ये केलले्या बॉक्साई् उत्खननापकैी 
आहे. 
(२) मौजे मभ ींगळोली ता. मींिणगि, जज. रत्नाधगरी या दठकाणी कुठल्याही 
प्रकारचे बॉक्साई् उत्खनन करण्यात येत नसनू सिर प्रकरणी स्थाननक 
ग्रामस्थाींनी केलेल्या तिारीच्या अनषुींगाने तहमसलिार, मींिणगि याींनी दिनाींक 
२४.१२.२०१८ रोजी तिारिार ग्रामस्थ याींसोबत समािानकारक चचाज झाल्याने 
सिर अजज ननकाली काढण्यात आला. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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ठाणेगाि (ता.आरमोरी, जज.गडधचरोभी) ये्ीभ ३३ िेव्ही विजेच्या 
धररयाने एिा युििाचा झाभेभा मीत्यू 

  

(५०) *  १३७१७४   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनभ िेदार 
(सािनेर), श्री.अस्त्भम शखे (माभाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.हपमिधमन सपिाळ (बभुढाणा), डॉ.सांतोप टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय 
ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणेगाव (ता.आरमोरी, जज.गिधचरोली) येथील आरमोरी-गिधचरोली 
िरम्यान ३३ केव्ही ववद्यतु वादहनी जोिणीचे काम सरुु असताना खाींबाचा 
ववद्यतु ताराींना स्पशज झाल्याने शॉक लागनू श्री.सनुील िािाजी मेश्राम या 
मजुराचा मतृ्य ूझाला असनू तीन मजूर गींभीर जखमी झाल्याचे दिनाींक २८ 
एवप्रल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननिशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने मतृ व्यक्तीींच्या कु्ुींबास तसेच जखमी झालेल्या 
मजुराींना आधथजक मित िेण्याबाबत काय कायजवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) असल्यास, सिर कामाच्या दठकाणी कायजरत असलेल्या मजूराींच्या 
सरुक्षेच्या दृष्ीने कोणतीही उपाययोजना करण्यात आली नसनू काम सरुूप 
असताींना सींबधित ववभागाचा एकही अमभयींता उपजस्थत नसल्याचे ननिशजनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करूपन सींबधित अधिकाऱयाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. दिनाींक २७.०४.२०१९ रोजी ३३ 
के.व्ही. गिधचरोली-आरमोरी ववद्यतु वादहनीचे काम करताना खाजगी 
कीं त्रा्िाराच्या एका मजूरास प्राणाींनतक व इतर नतघाींना अप्राणाींनतक अपघात 
झालेला आहे. 
(२) महाववतरणचे उपववभागीय कायाजलय, आरमोरी याींच्याकिून मतृ 
व्यक्तीच्या कु्ुींबास रु.२०,०००/- तातिीची आधथजक मित िेण्यात आलेली 
आहे. तसेच ववद्यतु ननरीक्षक, गिधचरोली याींनी मतृाच्या वारसास व 
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अपघातग्रस्तास नकुसान भरपाई िेण्याबाबत कीं त्रा्िारास दिनाींक २३.५.२०१९ 
च्या पत्रान्वये कळववले आहे.  
(३) ववद्यतु ननरीक्षक, गिधचरोली याींनी सिर ववद्यतु अपघाताची चौकशी 
केली असनू त्यानसुार सिर कामाच्या दठकाणी कीं त्रा्िाराने महाववतरण 
कीं पनीस कोणतीही पवूजसचूना न िेता ३३ के.व्ही. जजवींत ववद्यतु वादहनीमध्ये 
कोणत्याही सरुक्षा सािनाींचा वापर न करता परस्पर पोल उभा करीत 
असताना सिर अपघात घिला असल्याच ेननिशजनास आले आहे. 
(४) कीं त्रा्िार कीं पनीच्या मालकास ववद्यतु ननररक्षक, गिधचरोली याींच्यामार्ज त 
दि. २३.५.२०१९ नसुार नो्ीस बजाववण्यात आलेली आहे. तसेच याप्रकरणी 
महाववतरण कीं पनीतरे् पोलीस स््ेशन, आरमोरी येथे गनु्हा िाखल करण्यात 
आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

आददिासी वििास आयुरत नामशि याांच ेतफे सुगांधी दधु खरेदी 
ऑनभाईन ननविदा प्रकक्रयेत झाभेभा गैरव्यिहार 

  

(५१) *  १३६०६५   श्री.सनुनभ प्रभ ू (ददांडोशी) :  सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ५२८ आश्रमशाळाींसाठी िररोज ४५ हजार मल्र प्रमाणे सगुींिी 
ििु खरेिी करण्यासाठी आदिवासी ववकास आयकु्त नामशक याींच े तरे् 
मागववण्यात आलले्या ऑनलाईन ननवविा प्रक्रियेत ननवविा भरण्यासाठी 
दिनाींक २८ जानेवारी, २०१९ हा अींनतम दिनाींक असताना सिर प्रक्रियेत 
ताींबत्रक व व्यापारी मलर्ार्ा िोन दिवस उमशरा बींि केल्याने महानींि िअेरीने 
भरलेल्या ििुाच्या िराची मादहती ननवविा प्रक्रिया पणूज होण्यापवूीच उघिकीस 
आली असल्याचे ननिजशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवविा प्रक्रित झालेला गरैप्रकार व गरैव्यवहाराची बाब 
दिनाींक १२ रे्ब्रवुारी, २०१९ रोजी वा त्या समुारास ननिशजनास आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिरहू सींपणूज ननवविा प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी 
‘महानींि िअेरी’ व्यवस्थापनाने, शासन तथा आदिवासी ववकास आयकु्ताींकि े
केली आहे , हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
ननषपन्न झाले तसेच तद् नसुार सींबधित िोषीींववरुध्ि कोणती कायजवाही 
करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोि उईि : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही.       
(३), (४) व (५) याबाबत चौकशी करण्याची मागणी महानींि िअेरी याींनी केली 
होती. परींत,ु सिर ननवविा प्रक्रिया ऑनलाईन स्वरुपाची असल्याने यामध्ये 
मानवी हस्तक्षेपास वाव नसल्याने चौकशी करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
     चारही ननवविाकाराींनी इतर स्पिजक ननवविाकाराींववषयी आक्षेप नसल्याच े
लेखी कळववल्यानींतर दिनाींक ०६/०६/२०१९ रोजी सिर ननवविा प्रक्रियेचा 
व्यापारी मलर्ार्ा उघिण्यात आलेला आहे व त्यानसुार न्यनुतम िराने परुवठा 
आिेश िेणेबाबतची कायजवाही सरुु आहे. 

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

राज्यातीभ तूर खरेदी िें दे्र सुरु िरण्याबाबत 
  

(५२) *  १३४९६६   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटीभ 
(इस्त्भामपरू), श्री.ददभीप िळसे-पाटीभ (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिभा), 
श्री.शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागभाण), श्री.राहुभ मोटे (पराांडा), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोभी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागभ), श्री.भास्त्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.िभैि वपचड (अिोभ)े, श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि 
चव्हाण (फभटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटीभ (एरांडोभ), श्री.पांिज 
भजुबळ (नाांदगाि), श्री.सरेुश भाड (िजमत), श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), 
श्री.सांजय िदम (दापोभी), श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटीभ (िराड उत्तर), 
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श्री.मिरांद जाधि-पाटीभ (िाई), श्री.बबनराि मशांदे (माढा), श्री.ददभीप सोपभ 
(बाशी), श्रीमती समुन पाटीभ (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि 
(किनिट), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.किसन ि्ोरे 
(मरुबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), अॅड.पराग 
अळिणी (विभेपाभे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेभ), िॅप्टन आर.तममभ सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), श्री.भारत भाभिे (पांढरपरू), श्री.अममन पटेभ (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिभी), प्रा.िपाम गायििाड (धारािी), श्री.िाभीदास 
िोळांबिर (िडाळा), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (भातरू ग्रामीण), श्री.डी.पी.सािांत 
(नाांदेड उत्तर), श्रीमती ननममभा गावित (इगतपरूी), श्री.हपमिधमन सपिाळ 
(बभुढाणा), श्री.िुणाभ पाटीभ (धुळे ग्रामीण), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), 
श्री.अममत विभासराि देशमखु (भातरू शहर) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने शतेकऱयाींकिून तरू खरेिी करण्याचा ननणजय घेऊन तरूीला प्रनत 
जक्वी्ं ल ५,६७५/- रुपये इतका हमी भाव जादहर केला असल्याचे दिनाींक ७ 
माचज, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननिशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी नारे्ि मार्ज त तरू वविी करता यावी, याकररता 
शतेकऱयाींनी हींगामाचे पेरीव पत्र, बाँक पास बकू व आिार कािज िेऊन नोंिणी 
केली, परींत ूराज्यातील सवजच बाजार सममतीमध्ये स्थायी, अस्थायी व हींगामी 
कमजचाऱयाींनी आींिोलन पकूारल्यामळेु तरू खरेिी बींि आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, यासींिभाजत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने तरू खरेिी कें दे्र 
सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशदे : (१) होय. 
(२), (३) व (४) राज्यातील ३०७ कृवष उत्पन्न बाजार सममत्यामिील 
कमजचाऱयाींना शासकीय सेवेत सामावनू घेण्याबाबत बाजार सममत्याींनी दिनाींक 
२८/२/२०१९ पासनू बींि पकुारलेला होता.सिर बींि दिनाींक १/३/२०१९ रोजी मागे 
घेण्यात आलेला आहे. 
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     राज्यात हमीभावाने तरूखरेिी करण्यासाठी दिनाींक १७/१/२०१९ पासनू 
ऑनलाईन नोंिणी सरुु करण्यात आली होती आणण प्रत्यक्ष खरेिी दिनाींक 
७/२/२०१९ पासनू सरुु करण्यात आलेली होती. खरेिीच्या एकूण कालाविीत 
एकूण ५४६२७ शतेकऱयाींकिून ५३९८९९.४१ जक्वी्ं ल तरूीची खरेिी करण्यात 
आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात महावितरणने िाढीि िीज शुल्ि ग्राहिाांिडुन  
िसूभ िरण्याचा घेतभेभा ननणमय 

(५३) *  १३७२८९   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.अस्त्भम शखे (माभाड पजश्चम), डॉ.सांतोप टारफे (िळमनरुी), श्री.अममन 
पटेभ (मुांबादेिी), श्री.सनुनभ िेदार (सािनेर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा), श्री.राजु तोडसाम (अणी), श्री.अममत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), श्री.भारत भाभिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गत वषी ववजचे्या जािा मागणीच्या कालाविीत बाहेरुन खरेिी 
केलेल्या ववजचेा मोबिला म्हणून ३५० को्ी रुपयाींचा अधिक भार वीज 
ग्राहकाींवर लािण्याचा ननणजय महाववतरणने घेतला असनू त्यानसुार माहे 
एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्या िरम्यान प्रत्येक ववज ग्राहकाींकिून १५० रुपयाींच े
वाढीव शलु्क आकारण्यात येत असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्या 
िरम्यान ननिशजनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, ग्राहकाींकिून वाढीव वीज शलु्क वसलू न करता महाववतरणने 
स्वत: त्याींची जबाबिारी उचलावी अशी मागणी महाराषट्र राज्य वीजग्राहक 
सींघ्नेकिून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी महाववतरणने कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. सप्प े्ंबर, २०१८ व ऑक््ोबर, 
२०१८या मदहन्याींमध्ये पवुाजनमुाननत वीज मागणीपेक्षाही वीजेच्या मागणीत 
झालेली अधिकची वाढ व कोळशाच्या आत्यींनतक तु् वियामळेु करारीत 
स्त्रोताींमिील वीज उपलब्ितते अधिकची तू्  ननमाजण झाली होती.   
      माहे सप्प े्ंबर, २०१८ व ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये जािा िराने खरेिी 
केलेल्या वीजिराच्या र्रकातील आकारणी ग्राहकाींच्या डिसेंबर, २०१८ व 
जानेवारी, २०१९ च्या वीज िेयकातनू इींिन समायोजन आकराच्या 
माध्यमातनू करण्यात आलेली आहे. सिर आकारणी महाराषट्र ववद्यतु 
ननयामक आयोगाच्या मान्यतनेसुार करण्यात आलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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