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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बधुिार, ददनाांि २६ जून, २०१९ / आषाढ ५, 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 
------------------------------------- 

  
िाशशम जजल््यातील िृषी उत्पन्न बाजार  

सशमतीमधील गैरव्यिहाराबाबत 
  

(१) *  १४०३४४   श्री.सनुनल िेदार (सािनेर) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाशीम जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बािार सममतीवर प्रशासक मींडळाच्या 
नेमणुकीनींतर मोठ्या प्रमाणात गरैप्रकार झाल्हयाची तक्रार जिल्हहा 
उपननबींधकाींकड े सादर करूनही अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली 
नसल्हयाचे ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी श्री.दाम ू अण्णा गो्े याींनी लेखी तक्रारीद्वारे 
ननषपक्ष चौकशीची मागणी सहाय्यक ननबींधक, अमरावती याींच्याकड ेनदनाींक २ 
एप्रप्रल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सदर लेखी तक्रारीनसुार शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम शशांदे : (१) होय. 
      वामशम जिल्हहातील कृषी उत्पन्न बािार सममतीवर प्रशासक मींडळ 
नेमणूकीनींतर झालेल्हया गरैप्रकार झाल्हयाबाबत श्री.दामोदर यशवींत गो्े याींनी 
नद.१३.११.२०१८ रोिी जिल्हहा उपननबींधक याींना पत्र पाठप्रवले असनू त्याबाबत 
जिल्हहा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, वामशम याींनी सहायक ननबींधक, सहकारी 
सींस्था, वामशम याींना चौकशी करणेबाबत कळप्रवले होत.े पींरत ु बािार 
सममतीने दप्तर उपलब्ध करून न नदल्हयामळेु बािार सममतीच्या सचचवावर 
ननलींबनाची कायशवाही करण्याबाबत बािार सममतीला नद.०९.०१.२०१८ रोिी 
ननदेश देण्यात आलेले होत.े त्यास बािार सममतीने मा.उच्च न्यायालयात 
याचचका क्र.५७५२/२०१८ अन्वये आ्हान नदलेले असनू प्रकरण सद्यजस्थतीत 
न्यायप्रप्रवषठ आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) श्री.दाम ू अण्णा गो्े याींनी लेखी ननवेदन सहाय्यक ननबींधक 
याींच्याकड े प्राप्त झाल्हयामळेु शासनाकडून त्याींच्या लेखी तक्रारीवर कारवाई 
करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. परींत,ु जिल्हहा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, 
वामशम याींच्या स्तरावर कायशवाही सरुू करण्यात आली आहे. 

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

मौजे उटांबर, उबरशते ग्रामपांचायत, पो.िेळशी (ता.दापोली, 
जज.रत्नाधगरी) येथे अनधधिृतपणे उत्खननाच ेिाम सुरु असल्याबाबत 

  

(२) *  १३६२५७   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय 
खननिमम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे उ ी्ंबर, उबरशते ग्रामपींचायत, पो.केळशी (ता.दापोली, जि.रत्नाचगरी) 
येथील १००० एकर िागेमध्ये अनचधकृतपणे उत्खननाचे काम सरुु असल्हयाच े
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर नठकाणी उत्खनन केल्हयामळेु लाल मातीचा प्रादरु्ाशव 
होऊन आींबा मोहर खराब होऊन बागायतदाराींच ेनकुसान झाले असनू, २०० त े
३०० फु् खोल उत्खनन करण्यात आल्हयाने बािुच्या गावातील पाणीही नाहीसे 
झाल्हयाने सन २०१७ मध्ये जिल्हहाचधकारी, तहमसलदार याींच्यासमोर केळशी, 
ता.दापोली, जि.रत्नाचगरी येथे झालेल्हया सनुावणीत ग्रामस्थाींनी एकमताने या 
उत्खनन्नास प्रवरोध केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, सदर िममनीवर उत्खननाचे काम कोणत्या कीं पनीस देण्यात आल े
असनू, खोल उत्खनन करण्यासाठी ककती क्षते्रफळ देण्यात आले आहे, 
(४) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने अनचधकृतपणे होत असलेले उत्खनन 
तात्काळ थाींबप्रवण्याबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देसाई : (१) हे खरे नाही.  
(२) उींबरशते खननपट्टा हा वरकस पड िममननत असनू त्या नठकाणी बॉक्साई् 
उत्खननाचे ३ त े४ मम्र खोल उत्खनन करण्यात आल्हयाचे नदसनू येत.े सदर 
खाणपट्टयात आींबा व कािू झाींडाच्या बागा नसनू तरूळक प्रमाणात झाड े
लावलेली नदसनू येतात व त्यावर धूळ उडू नये म्हणनू कीं पनीकडून खबरदारी 
घेतली िात ेअसे अप्पर जिल्हहाचधकारी, रत्नाचगरी याींनी कळप्रवले आहे. तसेच 
तहमसलदार दापोली याींचे अहवालावरुन गावात उत्खननामळेु पाणी ी्ंचाई 
उद् र्वल्हयाचे नदसनू येत नाही. सदर खाणपट्टयात र्ारतीय खाण ब्यरुो याींनी 
मींिूर केलेल्हया खाणकाम योिनेनसूार काम केले िात आहे असे अप्पर 
जिल्हहाचधकारी, रत्नाचगरी याींच्या अहवालावरुन नदसनू येत.े 
     मात्र नदनाींक ०७.१०.२०१६ रोिी मौिे केळशी येथ े पयाशवरणप्रवषय 
िनसनुावणीच्यावेळी ग्रामस्थाींनी प्रवरोध केला असल्हयाचे तहमसलदार व 
महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळ, चचपळूण याींच्या अहवालात नमदू असल्हयाच े
अप्पर जिल्हहाचधकारी, रत्नाचगरी याींनी कळप्रवले आहे. 
(३) दापोली तालकु्यातील मौिे-उींबरशते येथील ९९.८६.१९ हे. आर क्षेत्रावर २० 
वषाशसाठी मे.आशापरुा माईनकेम मल. मुींबई याींना बॉक्साई् या खननिासाठी 
नदनाींक २१.१२.२००४ च्या आदेशान्वये खाणपट्टा मींिूर करण्यात आलेला आहे. 
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तसेच सदर खननपट्टयाकररता कें द्र शासनाच्या वन व पयाशवरण मींत्रालयाने ना-
हरकत दाखला नदला आहे. 
     मौिे उ ी्ंबर येथील ४५.५४.४० हे. आर. क्षेत्रावर  ३० वषाशकरीता मे. 
आशापरुा माईनकेम मल. मुींबई याींना बॉक्साई् या खननिासाठी नदनाींक 
२१.१२.२००४ च्या आदेशान्वये खाणपट्टा  मींिूर करण्यात आलेला आहे. 
तथापी, सद्यजस्थतीमध्ये पयाशवरण प्रवषयक अनमुती नसल्हयाने खाण कामास 
परवानगी नसल्हयाने उत्खनन करण्यात येत नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

बोडी (जज.पालघर) येथील धचिू महोत्सिातील  
आयोजिाांनी िेलेला गैरव्यिहार 

  

(३) *  १४१०६०   श्री.पास्त्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोडी (जि.पालघर) येथील चचकू महोत्सवाकरीता आयोिकाींनी त्याींच्या 
फायद्याकरीता आनदवासी प्रवकास प्रवर्ागाकडून २५ लाख रुपयाींचे अनदुान 
घेऊन गरै्यवहार केल्हयाचा आरोप स्थाननक नागररकाींनी तसेच आनदवासी 
समाि सींघ्नाींनी नदनाींक ३१ माचश, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास केला 
असल्हयाचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, चचकू महोत्सव आयोजित करणाऱ्या सींस्थाीं नोंदणीकृत आहेत 
काय तसेच सींस्थेचे स्वरुप काय आहे व त्यात सदस्य म्हणून आनदवासीींचा 
समावेश करण्यात आला आहे काय, असल्हयास सदर सींस्थेत ककती आनदवासी 
सदस्य आहेत, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सदर चचकू महोत्सवाकरीता स्थाननकाींना 
स््ॉल लावण्यास ५०% राखीव िागा देण्यास व कमी दर ठेवण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात आहे, 
(४) तसेच सदर गरै्यवहारात दोषी आढळून आलेल्हया सींबींचधताींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. अशोि उईिे : (१) हे खरे आहे. 
(२) चचकू महोत्सवाचे आयोिन करणारी सींस्था नोंदणीकृत असनू सदर 
सींस्थेमध्ये आनदवासी सदस्याींचे प्रनतननचधत्व नाही. 
(३) जिल्हहाचधकारी, पालघर याींच्या प्रस्तावाच्या अनषुींगाने रुरल एन्रप्रपनसश 
वेलफेयर फाऊीं डशेन या सींस्थेने बोडी येथ े आयोजित केलेल्हया चचकू 
महोत्सवामध्ये आनदवासी समदुायाच्या सहर्ागाबाबत रु.२४.०० लक्ष ततकी 
रक्कम प्रवशषे बाब म्हणनू मींिूर करण्यात आली होती. परींत ू त्याबाबत 
वेगवेगळ्या सींघ्नाींकडून तक्रारी करण्यात आल्हयाने सदर प्रकरणाची 
एकाजत्मक आनदवासी प्रवकास प्रकल्हप, डहाणू, जि.पालघर  कायाशलयाकडून 
स्थापन करण्यात आलले्हया त्रत्रस्तरीय सममतीमाफश त चौकशी करण्यात आलेली 
आहे. त्यानसूार चचकू महोत्सवामध्ये ५८ स््ॉल प्रकल्हप कायाशलय, डहाणूकररता 
उपलब्ध करुन देण्यात आले होत.े मात्र त्यापकैी फक्त ३७ स््ॉलकररता 
आनदवासी लार्ार्थयाांची नोंदणी होऊ शकली. सबब केवळ ३७ स््ॉलच,े 
नतृ्यसादररकरणाचे व र्ोिन तसेच ननवासासाठीच े रु.५.००/- लक्ष ततकी 
रक्कम आयोिकाींना अदा करण्यात आली. सदर सींस्थेस रकमेचे अनतप्रदान 
करण्यात आलेले नाही. त्यामळेु सदर प्रकरणी गरै्यवहार झालेला नसल्हयाच े
ननदशशनास येत.े 
(४) व (५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

धायरी (ता.हिेली, जज.पुणे) येथे ग्राहिाांच्या माध्यमातून  
सांगनमताने िीज चोरी होत असल्याबाबत 

  

(४) *  १३९०७५   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.विजय िाळे 
(शशिाजीनगर) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) धायरी (ता.हवेली, जि.पणेु) येथे काल्यातनू पाणी चोरी करण्यासाठी 
वीिेचा गरैवापर केला िात असल्हयाच े माहे एप्रप्रल, २०१९ च्या दसुऱ्या 
आठवडयात वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, वीिेचा गरैवापर करुन पाणी आणण वीि चोरी करणाऱ्या ्ँकर 
माफीयाींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसनू सींबींचधत वीि मी्र 
मालकाला गत दहा वषाशपासनू मम्रत्रबल पाठप्रवण्यात आले नसल्हयाच े
ननदशशनास आले आहे, तसेच वीि देयक आकारणी सींदर्ाशतील वीि मी्र 
रजिस््र तत्यानद परुावे नष् करण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास वीि महाप्रवतरण अचधकाऱ्याींच्या व कमशचाऱ्याींच्या सींगनमताने 
वीि चोरी करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे,   
(४) असल्हयास, धायरी येथील ॅ्ंकर लॉबीला काल्यातील पाण्यासाठी 
लागणारी वीि िोडणी अपऱु्या कागदपत्राींच्या आधारे देऊन वीिचोरी मध्ये 
सींबींचधत प्रवर्ागाच े अचधकारी सहकायश करीत असल्हयाबाबत महाप्रवतरण 
कायाशलयाकड ेवाींरवार तक्रार करुनसदु्धा याबाबत कोणतीही कायशवाही करण्यात 
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी सींबचधताींप्रवरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) महाप्रवतरण कीं पनीच्या पणेु पररमींडळाींतगशत 
असलले्हया रास्तापठे मींडळामध्ये धायरी (ता.हवेली, जि.पणेु) येथील दोन 
ग्राहक अनचधकृतररत्या वीि वापर करीत असल्हयाच े माहे मे, २०१९ मध्ये 
कीं पनीच्या ननदशशनास आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. तथाप्रप सदर ग्राहकाींस महाप्रवतरण कीं पनीमाफश त ननयममत 
वीि त्रबल देण्यात आले नसल्हयाचे ननदशशनास आले आहे. 
(३) उपरोक्त वीि चोरी प्रकरणी महाप्रवतरण कीं पनीच्या र्रारी पथकाने ग्राहक 
श्री. रािार्ाऊ राघ ूरायकर याींच्यावर वीि चोरीचा गनु्हा दाखल केला असनू 
मा. न्यायालयाच्या आदेशानसुार त्याींनी रु.९,१०,८५०/- ततक्या रक्कमचेा 
र्रणा महाप्रवतरण कीं पनीकड े केला आहे.  तसेच ग्राहक   श्री. अतलु 
दत्तात्रय चाकणकर याींच्यावर प्रवद्यतु अचधननयम, २००३ च्या कलम १३५ (१) 
(ई) नसुार कायशवाही केली असता रु.४,९३,४९०/- ततक्या रकमेच्या वीि 
देयकाचा व रु.४०,०००/- ततक्या तडिोड रकमेचा र्रणा महाप्रवतरण 
कीं पनीकड ेकेला आहे. तसेच महाप्रवतरणचे सींबींचधत  शाखा अमर्यींता व तींत्रज्ञ 
याींच्याप्रवरुध्द ननयमानसुार मशस्तर्ींगाची सरुु करण्यात आली आहे. 
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(४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

पुणे जजल््यातील शशिाजीराि भोसले सहिारी  
बॅंिेतील आधथमि गैरव्यिहाराबाबत 

  

(५) *  १४११४३   श्री.बाबरुाि पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु जिल्ह्यातील मशवािीराव र्ोसले सहकारी बॅंकेचे सींचालक मींडळ 
बरखास्त करुन प्रशासकाची ननयकु्ती करण्यात यावी अशी मागणी पणेुकर 
नागरी कृती सममतीने सहकार आयकु्त, पणेु याींच्याकड े केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी धनादेश न व्ल्हयाप्रकरणी सींचालकाींवर 
फौिदारी गनु्हे दाखल करण्यात यावेत व त्याींच्याकडुन रक्कम वसलु करुन 
ती ठेवीदाराींना देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी ररझ्हश बॅंकेच्या ननणशयानसुार मशवािीराव 
र्ोसले सहकारी बॅंकेतील ठेवीदाराींना केवळ १ हिार रुपये ममळणार आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनषुींगाने 
सींचालक मींडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याबाबत तसेच बँकेतील आचथशक 
गरै्यवहारातील दोषी सींचालकाींवर िबाबदारी ननजश्चत करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) व (२) होय. 
(३) सदर बँकेस ररझवश बँकेने बँकीींग रेग्यलेूशन अकॅ््, १९४९ च्या कलम ३६ 
नसुार नदनाींक २५.०४.२०१९ च्या पत्रान्वये व कलम ३५ अ नसुार नदनाींक 
०४.०५.२०१९ च्या पत्रान्वये ननबांध लादले आहेत. सदर ननबांधानसुार प्रत्येक 
ठेवीदाराला रु.१०००/- पेक्षा िास्त रक्कम काढता येणार नाही. 



  8 

(४) पणेुकर कृती सममतीने नदलेल्हया ननवेदनाच्या अनषुींगाने सहकार 
आयकु्ताींनी बँकेच्या सन २०१२-१३ त े २०१७-१८ या आचथशक वषाशच्या 
लेखापरीक्षण अहवालाची छाननी करुन स्वयींस्पष् अहवाल सादर करण्याच्या 
सचूना नदनाींक १२.०४.२०१९ च्या पत्रान्वये नदल्हया आहेत. सन २०१६-१७ या 
कालावधीच्या चाचणी लेखापररक्षण अहवाल व त्यावरील प्रवशषे लेखापररक्षण 
अहवालामध्ये आढळून आलेल्हया आचथशक नकुसानीची िबाबदारी ननजश्चत 
करण्यासाठी अचधननयमाच्या कलम ८८ (१) अन्वये श्री.आनींद क्के, जिल्हहा 
उपननबींधक, सहकारी सींस्था, पणेु याींची नदनाींक ०४.०९.२०१८ च्या आदेशान्वये 
प्राचधकृत करण्यात आले असनू चौकशीची पढुील कायशवाही सरुु आहे. 
     वरील चाचणी लेखापररक्षणात आढळून आलेल्हया आचथशक 
अननयममततचे्या अनषुींगाने सींबींचधताींवर नदनाींक १५.०३.२०१९ रोिी 
मशवािीनगर पोलीस स््ेशन येथे गनु्हा नोंदप्रवण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

श्रीगोंदा (जज.अहमदनगर) येथील जजल्हा सहिारी बँिेत  
िजमिाटपात झालेला गैरव्यिहार 

  

(६) *  १४१८७०   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) येथील जिल्हहा सहकारी बँकेत किशवा्प 
करताींना २ को्ी ४० लाख रुपयाींचा गरै्यवहार झाल्हयाची बाब ननदशशनास 
आल्हयानींतर सहाय्यक ननबींधकाींनी २ सचचवाींना ननलींत्रबत केले असनू देखील 
जिल्हहा सहकारी बँकेच्या अचधकाऱ्याींप्रवरुद्ध अद्यापही कारवाई करण्यात आली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी उक्त अचधकाऱ्याींप्रवरुद्ध माहे फेब्रवुारी, २०१९ 
पासनू चौकशी सरुु असनू चौकशी अद्याप पणूश न होण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी चौकशी त्वरीत पणुश करुन त्याींचेप्रवरुद्ध कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देशमखु : (१) व (२) नाही. 
     अहमदनगर जिल्हहा मध्यवती सहकारी बँक मल., अहमदनगर या 
बँकेच्या अींतगशत तपासणीमध्ये श्रीगोंदा शाखेतील सींलग्न पेडगाींव, चोराचीवाडी, 
वेळू, चचखलठाणवाडी, िानाई पेडगाींव व गनहणीनाथ अींधोरेवाडी प्राथममक 
प्रवप्रवध कायशकारी सेवा सहकारी सींस्था मयाशदीत या सेवा सहकारी सींस्थाींच्या 
बँक किश वा्पामध्ये गरै्यवहार झालेला आहे. 
     बँकेचे तत्कालीन अचधकारी श्री.एस.सी.मो्े, शाखा तन्सपेक््र, श्रीगोंदा 
याींना सदर कामकािातनू मकु्त करून त्याींची बँकेची शाखा श्रीगोंदा येथून 
शाखा ्ाकळी कडवेळी येथ ेबदली करण्यात आलेली आहे. श्री. मो्े याींच्यावर 
प्रथम प्राप्त अहवालानसूार किशवा्पातील गरै्यवहाराबाबत बँकेमाफश त 
अींतगशत खातनेनहाय चौकशीकामी आरोपपत्र दाखल केलेले असनू आिअखेर 
नद.२७/०७/२०१८, नद.०४/०८/२०१८, नद.०९/०१/२०१९, नद.०३/०५/२०१९, 
नद.२७/०५/२०१९ व नद.३०/०५/२०१९ या तारखाींना सनूावणी झालेली असनू 
चौकशीची कायशवाही सरुु आहे. श्री.मो्े याींचेवरील अींतगशत खातनेनहाय चौकशी 
कामकाि पणूश झाल्हयानींतर चौकशी अहवालानसूार बँकेमाफश त उचचत कायशवाही 
केली िाईल. 
(३) व (४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

िृषी उत्पन्न बाजार सशमत्याांना ५ टक्िे खचम अपांगाांसाठी  
िरणे बांधनिारि िरण्याबाबत 

  

(७) *  १४१९२९   श्री.ओमप्रिाश ऊर्म  बच्चू िडू (अचलपरू), श्री.विनायिराि 
जाधि-पाटील (अहमदपरू), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.मोहन र्ड 
(पाथरी) :   सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन १९९५ च्या अपींग पनुवशसन कायद्यानसुार ५ ्क्के ननधी अपींगाींसाठी 
खचश करणे बींधनकारक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ५ को्ी रुपयाींपेक्षा अचधक उत्पन्न असणाऱ्या कृषी उत्पन्न 
बािार सममत्याींना ५ ्क्के खचश अपींगासाठी करणे बींधनकारक करावे अशी 
मागणी लोकप्रनतननधीींनी मा.मींत्री पणन याींचकेड ेनदनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१८ 
रोिी वा त् यासमुारास केली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) ५ को्ी पके्षा अचधक उत्पन्न असणाऱ्या कृषी उत्पन्न बािार सममत्याींना 
५ ्क्के खचश अपींगासाठी करणे बींधनकारक करावे अशा मागणीच्या अनषुींगाने 
पणन सींचालक, महाराषर राज्य, पणेु याींचेकडून अहवाल मागप्रवण्यात आलेला 
आहे.  
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

विदभामतील मुिबधीर, अांध, मनतमांद ि अजस्त्थव्यांग प्रिगामतील 
विद्यार्थयाांना माध्यशमि शशक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(८) *  १४०९४१   श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रवदर्ाशतील मकुबधीर, अींध, मनतमींद व अजस्थ्यींग प्रवगाशतील 
प्रवद्यार्थयाांना प्राथममक मशक्षणानींतर माध्यममक मशक्षणाची सोय उपलब्ध 
नसल्हयाची बाब माहे डडसेंबर २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, प्रवदर्ाशत मकुबधीर प्रवद्यार्थयाांसाठी वगश १ ली त े७ वी च्या 
िवळपास ३० शाळा असनु त्याींनतरच्या माध्यममक मशक्षणाची कोणतीही 
सपु्रवधा उपलब्ध नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मकुबधीर, अींध, मनतमींद व अजस्थ्यींग प्रवगाशतील 
प्रवद्यार्थयाांकरीता प्रवदर्ाशत माध्यममक मशक्षणाच्या परेुशा सपु्रवधा उपलब्ध 
नसल्हयामळेु त्याींचा नोकरीत असलेल्हया ५ ्क्के आरक्षणावर बोगस अपींग 
तयार होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, प्रवदर्ाशतील अपींगाना ५ ्क्के आरक्षणाला न्याय ममळण्याच्या 
दृष्ीने त्याींच्याकरीता प्राथममक मशक्षणानींतर माध्यममक मशक्षणाींची सपु्रवधा 
उपलब्ध करुन देण्याकरीता शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१), (२) व (३) नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

पारोळा (जज.जळगाि) तालुक्यातील मुख्य बाजारपठेेतील  
दिुानाांना लागलेली आग 

(९) *  १३६८५५   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पारोळा (जि.िळगाींव) तालकु्यातील मखु्य बािार पेठेत शॉ श् सककश ट्मळेु 
दकुानाींना आग लागली असल्हयाचे नदनाींक २० माचश, २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद् नषुींगाने सदर घ्नेस िबाबदार असणाऱ् याींवर कारवाई 
करुन आगीमळेु दकुानाींचे नकुसान झालेल्हया ्यापाऱ् याींना र्रपाई देण्याच्या 
दृष्ीने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) प्रवद्यतु ननरीक्षक, िळगाींव याींनी सदर प्रकरणाची चौकशी केली असनू 
“सदर घ्ना स्थळी आगीसींबींधी कोणताही प्रवद्यतु प्रवषयक ताींत्रत्रक परुावा 
आढळून न आल्हयाने आगीचे ननजश्चत कारण साींगता येत नाही” असा अहवाल 
नदला आहे. त्यामळेु नकुसान र्रपाई देण्याची कायशवाही करण्यात आलेली 
नाही.  
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही.  

----------------- 
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रेंगेपार शतेशशिारात (जज.भांडारा) उच्चदाब िादहनी जिळीळ  

िकृ्ष छाटणी िरताना िाहन चालिाचा झालेला मतृ्यू 
  

(१०) *  १३५४८०   डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्तर) :   सन्माननीय ऊजाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  रेंगेपार शतेमशवारात (जि.र्ींडारा) उच्चदाब वानहनी िवळील वकृ्ष 
तोडण्यास साींचगतल्हयाने पारेषण प्रवर्ागाच्या हलगिीपणामळेु श्री.रािेश मेश्राम 
या वाहन चालकाचा मतृ्य ु झाल्हयाची बाब माहे एप्रप्रल, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्याअनषुींगाने वकृ्ष छा्णी चे आदेश देणाऱ्या सींबींचधत 
अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, शासनाने सदर मतृ कमशचाऱ्याच्या नातवेाईकाींना नकुसानर्रपाई 
अदा करण्यासींदर्ाशत व वारसास नोकरीत सामावनू घेण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) नदनाींक १८.०४.२०१९ रोिी मौि रेंगेपार, 
ता.तमुसर, जिल्हहा र्ींडारा येथील शतेमशवारामध्ये श्री.रािेश मोनतराम मशे्राम, 
महापारेषण कीं पनीचे कीं त्रा्ी वाहन चालक हे  २२० के.्ही. कोराडी-कौलेवाडा 
अनत उच्च दाब वानहनीच्या मनोरा क्र.३४१ त े ३४३ च्या साननध्यात 
आल्हयामळेु वीिचेा शॉक लागनू त्याींचा मतृ्य ूझाला. 
(२) प्रवद्यतु ननरीक्षक, र्ींडारा याींच्या अहवालानसुार महापारेषण कीं पनीने २२० 
के.्ही. कोराडी-कौलेवाडा अनत उच्च दाब वीिवानहनी िवळील झाड े
कापण्यासाठी परमम् न घेतल्हयामळेु सदर वीि वानहनी प्रवद्यतु र्ारीत होती. 
श्री.मेश्राम हे ततर तींत्रज्ञानाना कोणतीही पवूश सचूना न देता सदर वीि 
वानहनी िवळील कडूनन ींबाच्या झाडावर चढले असता झाडा िवळील प्रवद्यतु 
र्ारीत २२० के.्ही कोराडी‘कवलेवाडा वीिवानहनीच्या सींवाहाकाशी झाडाच्या 
फाींदीचा स्पशश  होऊन त्याींना वीिेचा शॉक लागला व त्याींचा मतृ्य ू झाला. 
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सदर अपघाताबाबत अनतररक्त कायशकारी अमर्यींता, महाराषर  राज्य प्रवद्यतु 
पारेषण कीं पनी मयाश., उपप्रवर्ाग माडगी, याींनी वीिवानहनी िवळील झाड े
कापण्यासाठी परमम् न घेता कामे करुन घेतल्हयाबाबत त्याींना कारणे दाखवा 
नो्ीस प्रवद्यतु ननरीक्षक,र्ींडारा याींनी बिावली आहे. तसेच सदर 
अपघाताबाबत पोलीस स््ेशन मसहोरा येथे नदनाींक १९.०४.२०१९ रोिी  मगश 
क्र. १०/२०१९ कलम १७४ िा.फौ. ची नोंद करण्यात आली असनू चौकशी सरुु 
आहे. 
(३) महापारेषण कीं पनीकडून मतृक श्री.रािेश मोतीराम मेश्राम याींच्या 
पररवारास आचथशक मदत म्हणून रुपये २ लक्ष चा धनादेश नदनाींक 
१६.०५.२०१९ रोिी देण्यात आला आहे. महापारेषण कीं पनीच्या ननयमानसुार 
वारसास नोकरी देण्यात येत नाही. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  
मौजे घास (ता.िसई, जज.पालघर) येथील गािात िीजेच्या धक्क्याने 

महावितरण िां पनीच्या िममचाऱ्याचा झालेला मतृ्यु 
  

(११) *  १४०२७०   श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), 
श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे घास (ता.वसई, जि.पालघर) येथे वीिचेी तु् लेली तार िोडण्यासाठी 
वीिखाींबावर चढलेल्हया प्रवद्यतु प्रवर्ागातील कमशचाऱ्याचा वीिचेा तीव्र धक्का 
लागनु नदनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास मतृ्य ूझाला, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासकीय कतश् यावर असताना अपघातामध्ये मतृ्यमुखुी 
पडलेल्हया कमशचाऱ्याच्या वारसाला नकुसान र्रपाई अदा करुन त्याच्या पत्नीस 
वारसा हक्काने नोकरीत सामावनू घेण्याची मागणी राज्यसर्ा सदस्य याींनी 
नदनाींक १३ नो्हेंबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास मा.ऊिाशमींत्री याींचेकड ेकेली, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी करुन सदर मतृ 
कमशचाऱ्याच्या नातवेाईंकाना नकुसानर्रपाई अदा करण्यासींदर्ाशत तसेच 
वारसास नोकरीत सामावनू घेण्यासींदर्ाशत कोणती कायशवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. महाप्रवतरण कीं पनीच्या वसई 
मींडळाींतगशत प्रवरार प्रवर्ागातील नालासोपारा उपप्रवर्ागात कायशरत असणारे 
वरीषठ तींत्रज्ञ हे कमशचारी ्ाकीपाड, घासरोड, वसई येथे लघदुाब उपरी 
तारमागश खाींबावर चढून न्यरूलची तार दरुुस्त करताना वीिेचा धक्का बसनू 
त ेखाींबावरुन खाली पडल्हयाने प्राणाींनतक अपघात झाला. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणाची प्रवद्यतु ननरीक्षक, ननररक्षण प्रवर्ाग क्र.१, ठाणे याींनी 
चौकशी केली असनू, सदर अपघातास महाप्रवतरण कीं पनी िबाबदार असल्हयाच े
आढळून आल्हयाने मतृ कमशचाऱ्याच्या वारसास नकुसान र्रपाई देण्याबाबत 
महाप्रवतरण कीं पनीस नदनाींक १.१.२०१९ च्या पत्रान्वये कळप्रवण्यात आले. 
त्यास अनसुरुन महाप्रवतरण कीं पनीने सदर कमशचाऱ्याच्या वारसास कामगार 
नकुसान र्रपाई व ततर अनजु्ञेय लार् ममळून एकूण रु. २७,५९,४०४/- अदा 
केले  असनू र्प्रवषय ननवाशह ननधी अदा करण्याबाबतची कायशवाही सरुु आहे. 
तसेच त्याींच्या वारसास महाप्रवतरण पररमींडळ कायाशलय, कल्हयाण याींच्या 
िेष ठता यादीनसुार अनकुीं पा तत्वावर कीं पनीच्या सेवेत सामावनू घेण्याच्या 
प्रस्तावावर कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही 

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

मौजे धचखलोली (ता.अांबरनाथ, जज.ठाणे) येथे शासिीय 
ननिासी शाळा उभारण्याबाबत 

(१२) *  १३९१८४   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पिूम) :  सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) मौिे चचखलोली (ता.अींबरनाथ, जि.ठाणे) येथील सवे नीं.६८ मधील 
िागेवर अनसूचचत िाती व नवबौद्ध घ्कातील २०० मलुाींसाठी शासकीय 
ननवासी शाळा उर्ारण्याच्या प्रस्तावास शासनाने मींिरूी नदली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर ननवासी शाळेच्या तमारतीकरीता आवश्यक असलेले २०० 
प्रवद्याथी क्षमतसेाठी नकाश े व अींदािपत्रके तयार करुन फेरसादर 
करण्याबाबत सामाजिक न्याय प्रवर्ाग याींनी नदनाींक १३ नो्हेंबर, २०१८ रोिी 
वा त्यासमुारास समाि कल्हयाण आयकु्त याींना सचूना नदल्हया आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी ६ मनहन्याींचा कालावधी उल्ून देखील 
अद्यापपयांत उक्त नठकाणी तमारत उर्ारण्याबाबत समाि कल्हयाण 
प्रवर्ागामाफश त कायशवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने सत्वर चौकशी करुन उक्त नठकाणी 
अनसुचूचत िाती व नवबौद्ध घ्कातील २०० मलुाींसाठी शासकीय ननवासी 
शाळा उर्ारण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात आली आहे, 
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) व (२) होय, हे खरे आहे 
(३) व (४) मौिे चचखलोली (ता.अींबरनाथ, जि.ठाणे) येथील सवे नीं.६८ मधील 
िागेवर अनसुचूचत िाती व नवबौध्द घ्कातील २०० प्रवद्याथी क्षमता 
असलेले बाींधकामाचे नकाश े प्राप्त झाले असनू त े सावशिननक बाींधकाम 
प्रवर्ागाकड ेताींत्रत्रक बाबीींची छाननीकरीता सादर करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

तळोजा (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील औद्योधगि िसाहत 
पररसरातील अनतक्रमणे ननष्ट्िाशसत िरण्याबाबत 

(१३) *  १३५०५९   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूम), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) तळोिा (ता.पनवेल, जि.रायगड) येथील औद्योचगक प्रवकास महामींडळाकड े
अनतक्रमण प्रवरोधात स्वतींत्र यींत्रणाच नसल्हयामळेु उक्त औद्योचगक 
वसाहतीमध्ये अनतक्रमणाच्या सींख्येत मोठया प्रमाणात वाढ होत असल्हयाच े
माहे एप्रप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, गत २० वषाशमध्ये अनतक्रमणाप्रवरोधात तात्परुत्या स्वरूपात 
धडक मोनहम हाती घेवनूही सधु्दा ठोस धोरणा अर्ावी अनतक्रमण दरू 
करण्यास अपयश आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी गत तीन वषाशत १५ त े२० वेळा िेसीबी, मिूर 
आणण पोलीस बींदोबस्तात कारवाई करूनसधु्दा अनतक्रमणे न ह्ल्हयामळेु 
औद्योचगक प्रवकास महामींडळाचे लाखो रुपयाींच े नकुसान झाले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करून उक्त औद्योचगक 
वसाहतीतील अनतक्रमण प्रवरोधात स्वतींत्र यींत्रणा उर्ारुन अनतक्रमणे 
ह्प्रवण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१), (२), (३) व (४) महाराषर औद्योचगक प्रवकास 
महामींडळा माफश त तळोिा औद्योचगक क्षते्रात होणारे अनतक्रमण ननषकासीत 
करण्याची मोनहम वेळोवेळी हाती घेतल्हयामळेु मोकळ्या िागेवरील रस्त्याच्या 
बािूस झालेले अनतक्रमण तसेच तळोिा कफडर रोड वरील रस्त्याच्या बािसू 
झालेले अनतक्रमण ननषकासीत करण्यात आले आहे. त्यामळेु अनतक्रमणाच्या 
सींख्येत वाढ झालेली नाही. तसेच महाराषर औद्योचगक प्रवकास महामींडळाकड े
अनतक्रमण प्रवरोधी पथक ननमाशण करण्यासींबींधीचा प्रस्ताव प्रवचाराधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील ७ औजष्ट्णि िीज प्रिल्पाांच ेआयुममान  
सांपुष्ट्टात आल्याबाबत 

  

(१४) *  १३८६३०   श्री.सनुनल प्रभ ू(ददांडोशी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभस े
(लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टाररे् 
(िळमनरुी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :  
सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १४७० मेगावॅ् च्या ७ औजषणक वीि प्रकल्हप सींचाींची आणण 
४३२ मेगावॅ् च्या चार वीि सींचाींचे आयुशमान सींपषु्ात आले असल्हयाने, सदरहू 
वीि प्रकल्हप कोणत्याही क्षणी बींद होण्याचा धोका ननमाशण झाल्हयाचे 
महाननममशती कीं पनीने नदनाींक १५ एप्रप्रल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशशनास आणले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अचानक वीि प्रकल्हप बींद होऊन िनतचेी गरैसोय होऊ नये 
म्हणून सदरहू वीि प्रकल्हप त्वरीत बींद करुन वीि मागणीची पतूशता 
करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती पयाशयी योिना आखली आहे, 
(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

िरमाळा (जज.सोलापुर) तालुक्यातील श्री आददनाथ ि श्री मिाई 
सहिारी साखर िारखान्याने शतेिऱ् याांच्या ऊसाची देयिे 

एर्.आर.पी.प्रमाणे अदा िरण्याबाबत 
  

(१५) *  १४००३९   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) करमाळा (जि.सोलापरु) तालकु्यातील श्री आनदनाथ व श्री मकाई सहकारी 
साखर कारखान्याने ऊस उत्पादक शतेकऱ् याींची ऊस देयके एफ.आर.पी.प्रमाणे 
तसेच वाहन मालक व गाव ्ोळी याींची सन २०१५-१६ पासनूची देयके 
वारींवार मागणी करुन देखील अदा केली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त दोन्ही कारखान्यातील कामगार, ऊस उत्पादक शतेकरी 
व वाहन मालक याींनी त्याींच्या शतेी ७/१२ व वाहनावर आय.सी.आय.सी.आय. 
बँकेतनू किश काढलेली असल्हयाने ततर बँका किश देत नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने दोन्ही कारखान्याींनी शतेकरी, वाहन 
मालक व कामगार याींची देयके अदा करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) अींशत: खरे आहे. 
     श्री आदीनाथ कारखान्याने हींगाम २०१८-१९ मधील देय FRP 
रु.५८०४.४२ लाख पकैी रू.५५९०.३१ लाख रक्कम शतेकऱ्याींना अदा केली 
असनू नद.१५/०६/२०१९ अखरे कारखान्याकड े रु.२१४.११ लाख थकीत आहेत. 
तसेच हींगाम २०१५-१६ पासनू वाहन मालक व गाव ्ोळी ऊस तोडणी 
वाहतकुीचे रु.११९५ लाख थकीत आहेत.  
     श्री मकाई कारखान्याने हींगाम २०१८-१९ मधील देय FRP रु.३३१८.६४ 
लाख पकैी रू.१९१५.५२ लाख रक्कम शतेकऱ्याींना अदा केली असनू 
नद.१५/०६/२०१९ अखेर कारखान्याकड ेरु.१४०३.१२ लाख थकीत आहेत. तसेच 
हींगाम २०१७-१८ व २०१८-१९ मधील वाहन मालक व गाव ्ोळी ऊस तोडणी 
वाहतकुीच े रु.१४४१.६६ लाख थककत आहेत. 
(२) अींशत:  खरे आहे. 
     श्री आनदनाथ कारखान्याने आयसीआयसीआय बँकेकडून रु.५४७.२९ लाख 
किश कारखान्याच्या हमीवर व सींचालक मींडळाच्या ठरावानसुार घेतलेले आहे. 
सदर किाशपकैी रु.३६२.२९ लाख किाशची परतफेड केली असनू उवशररत 
किशबाकी रक्कम उपलब्धतनेसुार र्रणा करीत आहे. 
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     श्री मकाई कारखान्याने कामगार, ऊस उत्पादक शतेकरी व वाहन 
मालक याींच्या शतेी ७/१२ व वाहनावर आयसीआयसीआय बँकेकडून किश 
काढलेली नाहीत. 
(३) श्री मकाई कारखान्याकड े हींगाम २०१८-१९ मधील शतेकऱ्याींच े थकीत 
FRP सींदर्ाशत कारखान्याप्रवरुध्द ऊस (ननयींत्रण) आदेश, १९६६ अनसुार 
रक्कम वसलुीकरीता नद.१४/०२/२०१९ चे RRC आदेशान्वये कारवाई करण्यात 
आली आहे. 
      श्री आनदनाथ कारखान्याने हींगाम २०१८-१९ मधील ऊसाचे देय FRP 
च्या ९६% ततकी रक्कम ऊस परुवठादाराींना अदा केली आहे. श्री आनदनाथ 
कारखान्यासह ततर सवशच थकबाकीदार कारखान्याींना FRP चे पेमें् आठ 
नदवसात करावे अन्यथा कोणतीही पवूशसचूना न देता कारखान्याप्रवरुध्द RRC 
कारवाई करण्यात येईल अशी नद.१८/०६/२०१९ चे पत्रान्वये  साखर आयकु्त 
याींनी अींनतम सचूना नदलेली आहे. 
      उक्त दोन्ही कारखाने कें द्र शासनाकडून प्राप्त सॉफ््लोन किश मींिूर 
रक्कमेतनू शतेकऱ्याींची FRP अदा करीत आहेत. तसेच साखर प्रवक्रीतनू ननधी 
उपलब्धतनेसुार कामगार, वाहन मालक व गाव ्ोळी याींची थकीत देयके 
अदा करीत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

िारे खरैपाडा (ता.िजमत, जज.रायगड) येथील सबस्त्टेशन  
िायामजन्ित िरण्याबाबत 

(१६) *  १३८५०४   श्री.सरेुश लाड (िजमत) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वारे खैरपाडा (ता.किशत, जि.रायगड) येथ े महाप्रवतरण कीं पनीकडून २२ 
के.्ही. सबस््ेशन उर्ारण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्हयास, शासनाने करोडो रुपये खचश करुन उर्ारण्यात आलेले 
सबस््ेशन महाप्रवतरण कीं पनीने कायाशजन्वत न केल्हयामळेु वारींवार प्रविपरुवठा 
खींडीत होत असल्हयामळेु ग्रामस्थाींच ेमोठ्या प्रमाणावर नकुसान होत आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 



  20 

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, 
(४) असल्हयास, चौकशीच्या अनषुींगाने सदर सबस््ेशन कायाशजन्वत 
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. नद.२८.०२.२०१९ रोिी वारे खैरपाडा येथे २२/२२ के्ही 
जस्वचचींग स््ेशन कायाशजन्वत करण्यात आले आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

नाशशि जजल््यातील जात पडताळणीची प्रिरणी  
ननिाली िाढण्याबाबत 

  

(१७) *  १३९३९१   श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक प्रवर्ागातील िात पडताळणीची हिारो प्रकरणे दक्षता पथक 
आणण चौकशी सममतीकड े वषाशनवुष े प्रलींत्रबत असल्हयाचे माहे एप्रप्रल, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी कमशचाऱ्याींची सींख्या अपरुी असल्हयामळेु सवश 
प्रकरणे प्रलींत्रबत असनू सींथगतीने ननकाली काढली िात असल्हयाचेही 
ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशी 
अहवालात काय आढळून आले व त्यानषुींगाने उपरोक्त सवश प्रकरणे तातडीने 
ननकाली काढण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) दक्षता पथकाकडून चौकशी पणुश झालेली प्रकरणे ननकाली काढण्यात 
आलेली आहेत व उवशरीत प्रलींत्रबत प्रकरणे तातडीने ननकाली काढण्याची 
कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  
मौजे लोटे, घाणेखुांट ि िोतिली (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) या गािातील 

जशमनी औद्योधगि वििास महामांडळाच्या नािे िेल्याबाबत 
  

(१८) *  १३७७२३   श्री.भास्त्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य औदयोचगक प्रवकास महामींडळाने लो्े (ता.खेड, 
जि.रत्नाचगरी) येथील औदयोचगक क्षते्रात सीई्ीपीचे साींडपाणी वाहून 
नेण्यासाठी सन १९८१ मध्ये मौिे लो्े, घाणेखुीं् व कोतवली या गावातनू 
पाईपलाईन ्ाकली असनू या पाईपलाईनचा वापर काही वषाशपासनू होत 
नसल्हयाचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर पाईपलाईन उक्त गावातनू ्ाकल्हयानींतर तथेील बाधीत 
शतेकऱ्याींना कोणताही मोबदला अथवा र्रू्ाड े नदलेले नसताना शासनाने 
परस्पर पाईपलाईनखालील िागा औदयोचगक प्रवकास महामींडळाच्या नावे 
७/१२ वर करून घेतली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी ७/१२ वर करण्यात आलेली नोंद रद्द करण्यात 
यावी, अशी मागणी सींबींचधत गावच्या ग्रामपींचायती आणण ग्रामस्थाींनी 
शासनाकड ेवारींवार केली असनू त्यासाठी आींदोलने देखील केली आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर सींपणूश प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने ७/१२ वर परस्पर नोंद करणाऱ्या 
सींबींचधत अचधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे.    
(२) हे खरे नाही. 
     लो्े परशरुाम औद्योचगक क्षेत्रातील िल:ननसारण योिनेकामी 
महामींडळाने र्रू्ाड्याने घेतलेल्हया  िममनीच ेनद. ०१/०५/१९८४ त े३१/०३/१९९७ 
या कालावधीतील र्-ूर्ाडयाची रु. ५७,७७६.७५/- ततकी रक्कम कायशकारी 
अमर्यींता, मऔप्रव महामींडळ चचपळूण याींच्यामाफश त वा्प करण्यात आली 
आहे. तसेच सदर क्षेत्रासाठी अचधसचूीत केलेल्हया क्षते्राच्या सींदर्ाशत ७/१२ च्या 
उताऱ्यावर ततर अचधकारात नोंद आहे. 
(३) व (४) मौिे कोतवली, घाणेखुीं् व लो्े या गावाच्या हद्दीमधून 
िलनन:सारण वानहनी ्ाकण्यात आली होती. सदर वानहनी ज्या िागेमधून 
्ाकण्यात आली होती. त्या िागेच े र्सूींपादन प्रस्ताप्रवत होत.े तथाप्रप, 
साींडपाणी नन:सारण वानहनी महामींडळाने सन-२००३ मध्ये काढून नप्रवन 
वानहनी सानपात्रा या नदीपात्राच्या कडलेा ्ाकण्यात आल्हयाने िुन्या 
वानहनीच्या र्सूींपादनाचे प्रयोिन रानहलेले नाही. त्यामळेु िलनन:सारण 
वानहनीखालील िममनीच्या ७/१२ उताऱ्यावरील नोंदी कमी करणे आवश्यक 
असल्हयामळेु मौिे घाणेखुीं्, कोतवली व लो्े या गावातील सदर 
िलनन:सारण वानहनीखालील अचधसचूचत केलेले क्षेत्र प्रवना अचधसचूचत 
करण्यासींबींधीचा प्रस्ताव शासनाकड े पाठप्रवण्यासींबींधीची कायशवाही 
महामींडळामाफश त करण्यात येत आहे.  
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही.  

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

मालेगाांि (ता.जज.नाशशि) येथील सांिदगाांि गािठाणातील  
रोदहत्र दरुुस्त्त िरण्याबाबत 

  

(१९) *  १३७३८७   श्री.आशसर् शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली) :   
सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (ता. जि.नामशक) येथे गत सहा मनहन्याींपासनू सींवदगाींव 
गावठाणातील रोनहत्र चार वेळा नादरुुस्त झाले असनू काही नदवसाींपासनू वीि 
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परुवठाही वारींवार खींडडत होत असल्हयाने तथेील ग्रामस्थाींनी शासनास ननवेदन 
देऊनही कायशवाही होत नसल्हयाचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त ननवेदनाच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, त्यात काय आढळून आले, तद् नसुार रोनहत्र दरुुस्त करण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) व (२) मालेगाींव (ता.जि. नामशक) येथील 
सींवदगाींव गावठाणातील तानािी मोतीराम हे रोनहत्र अनतर्ाररत झाल्हयाने माहे 
डडसेंबर, २०१८ या मनहन्यात नदनाींक १८.१२.२०१८ व नदनाींक २१.१२.२०१८ 
रोिी नादरुुस्त झाले होत.े तद् नींतर सदर नठकाणच्या ६३ के.्ही.ए. रोनहत्राची 
क्षमतावाढ करुन १०० के.्ही.चे रोनहत्र नदनाींक २५.१२.२०१८ रोिी बसप्रवण्यात 
आल्हयानींतर सींवदगाींव गावठाणातील वीि परुवठा सरुळीत सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

राज्यातील मॅदरिोत्तर शशष्ट्यितृी िाटपात झालेला गैरव्यिहार 
  

(२०) *  १३९२२२   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनरुी), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मॅनरकोत्तर मशषयवतृ्ती वा्पात झालेल्हया गरै्यवहारातील २७.३२ को्ी 
रूपये वसलू करण्याचा तसेच मशषयवतृ्तीची थकीत रक्कम माहे मे २०१९ 
रोिीपयांत िमा न करणाऱ्या सींस्था व महाप्रवद्यालयाींप्रवरूध्द फौिदारी गनु्हे 
नोंदवाव,े असे आदेश सींबचधत महाप्रवद्यालयासह नामशक, ठाणे, अमरावती, व 
नागपरू येथील अप्पर आयकु्ताींना माहे मे, २०१९ रोिी वा त्यादरम्यान 
आनदवासी प्रवकास आयकु्ताींनी नदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सन २००१ त े २०१० या कालावधीत राज्यातील शकै्षणणक 
सींस्था, महाप्रवद्यालयाींनी २,१७४ को्ी रूपयाींचा गरै्यवहार केल्हयाचे प्रवशषे 
चौकशी पथकाने उघडकीस आणल ेआहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्ह यास, सदर प्रकरणी मशषयवतृ्ती वा्पात झालेल्हया गरै्यवहाराची 
शासनाने सखोल चौकशी करुन दोषी ्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. अशोि उईिे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रवर्ागीय चौकशी पथकाच्या अींनतम अहवालामध्ये आनदवासी प्रवकास 
प्रवर्ागाींतगशत सन २००१ त े२०१० या कालावधीत राज्यातील शकै्षणणक सींस्था, 
महाप्रवद्यालयाींनी १९१ को्ी रुपयाींचा गरै्यवहार झाल्हयाचे नमदू केले आहे. 
(३) प्रवशषे चौकशी पथकाने अींनतम अहवालामध्ये आनदवासी प्रवकास 
प्रवर्ागाींतगशत रु.१९१.०८ को्ी ततक्या गरै्यवहाराच्या रकमेपकैी चौकशी 
पथक स्थापनेपवूी व स्थापन झाल्हयानींतर रु.२.६३ को्ीची वसलूी शकै्षणणक 
सींस्थाींकडून झाली असनू उवशररत रु.१८८.४५ को्ीची गरै्यवहाराची रक्कम 
दशशप्रवली आहे. 
     प्रकल्हपननहाय सप्रवस्तर अहवालाींमध्ये मात्र रु.१५७.१७ को्ी रकमेचा 
गरै्यवहार झाल्हयाच ेनमदू केलेले आहे. सदर अहवालातील सवश सींस्थाींचे लेखे 
व कागदपत्राींची पनु्हा पडताळणी केली असता त्यातील काही सींस्थाींनी 
कागदपत्र े उपलब्ध करुन नदल्हयाने, आगाव ू ननधीच्या रकमाचे ताळमेळ 
घातल्हयाने, तसेच वसलूपात्र नसलेल्हया अशा एकूण रु.१२०.३२ को्ी ननधीींच े
समायोिन करण्यात आल े आहे. यामध्ये दोषी आढळलेल्हया १२ सींस्थाींवर 
गनु्हे दाखल केलेले आहेत. वसलुपात्र रकमेपकैी रु.९.७८ को्ीची वसलुी 
करण्यात आली असनू रु.२७.०७ को्ी वसलुपात्र रकमेची वसलुी सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

 
----------------- 
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उमरगा-लोहारा (जज.उस्त्मानाबाद) तालुक्यातील दषु्ट्िाळग्रस्त्त  
भागातील शतेिऱ्याांची िीजदेयिे मार् िरण्याबाबत 

  

(२१) *  १४१४५६   श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उमरगा-लोहारा (जि.उस्मानाबाद) तालकु्यातील दषुकाळग्रस्त र्ागातील 
शतेकऱ्याींच े १००% वीि देयक माफ करण्याबाबत लोकप्रनतननधी याींनी 
मा.ऊिाशमींत्री व मा.पालक सचचव, उस्मानाबाद याींच्याकड े नदनाींक १७ मे, 
२०१९ मध्ये वा त्यासमुारास लेखी ननवेदनाद्वारे प्रवनींती केली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच राज्यातील शतेकऱ्याींकडून महाप्रवतरण कीं पनीद्वारा सक्तीने वीि 
देयके वसलु केली िात असल्हयाचेही ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाकडून दषुकाळग्रस्त र्ागातील शतेकऱ्याींच े
१००% वीि देयक माफ करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच शतेकऱ्याींकडून सक्तीने वीि देयके वसलु करणाऱ्या सींबचधताींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
     ननवेदन प्राप्त झाल्हयाचे आढळून येत नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
   उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये कृषीपींपाच ेएकूण १,४६,१२३ ग्राहक असनू माहे 
माचश, २०१९ अखेर वीि देयकाींची रु.१२६७ को्ी ततकी थकबाकी आहे. सदर 
थकबाकीसाठी महाप्रवतरणने कोणत्याही शतेकऱ्याच्या कृषीपींपाचा वीि परुवठा 
खींडीत केलेला नाही व सक्तीने वीि त्रबल वसलू केलेले नाही. 
(३) राज्यातील दषुकाळग्रस्त १५१ तालकु्याींमध्ये व २६८ महसलूी मींडळामध्ये 
शासन ननणशय नदनाींक ०६.११.२०१८ व नदनाींक २१.०२.२०१९ अन्वये सन २०१८ 
च्या खरीप हींगामातील अींनतम पसैेवारी ५० पशैाींपेक्षा कमी असलेल्हया व 
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अद्यापही दषुकाळ सदृषय पररजस्थती घोप्रषत न केलेल्हया प्रवप्रवध जिल्ह्यातील 
एकूण ४५१८ गावाींमध्ये दषुकाळ सदृषय पररजस्थती घोप्रषत करुन त्या 
र्ागातील कृषी ग्राहकाींना प्रचमलत सवलतीच्या ३३.५% सू्  व ी्ंचाई सदृषय 
गावातील कृषीपींपाची वीििोडणी खींडीत न करण्याची सवलत देण्यात येत 
आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

नाशशि जजल््यातील आददिासी मुला-मुलीांसाठीच्या  
स्त्ितांत्र ननिासी आश्रमशाळाांबाबत 

  

(२२) *  १३५५१४   श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूम), श्री.मांगेश िुडाळिर 
(िुलाम), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.अजजत पिार (बारामती), 
श्री.जयांत पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन 
भजुबळ (येिला), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.भास्त्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.दत्तात्रय 
भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि चव्हाण (र्लटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांडोल), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्री.सरेुश लाड (िजमत), श्री.विजय 
भाांबळे (जजांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.शामराि ऊर्म  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.बबनराि शशांदे 
(माढा), श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक जिल्ह्यातील आनदवासी अपर आयकु्ताींनी आनदवासी मलुा-
मलुीींसाठी स्वतींत्र ननवासी आश्रमशाळा ठेवण्याचा प्रस्ताव शासनाकड े माहे 
माचश, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान पाठप्रवला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रस्तावाचे स्वरुप काय आहे, 
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(३) असल्हयास, त्यानषुींगाने सदर प्रस्तावाची अींमलबिावणी करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रस्ताव पाठप्रवलेला नसल्हयाने प्रश्न उद् र्वत नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

शशरुर ि दौंड (जज.पुणे) तालुक्यातील गािाांचा उपसा शसांचन  
योजनाांचा विद्युत पुरिठा िायामजन्ित िरण्याबाबत 

  

(२३) *  १४०३७१   श्री.ददलीप िळस-ेपाटील (आांबगेाि) :   सन्माननीय 
ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मशरुर व दौंड (जि.पणेु) तालकु्यातील राींिणगाींव, साींडस, नागरगाव या 
गावाींचा मर्मानदी काठावरील उपसा मस ींचन योिनाींचा प्रवद्यतु परूवठा नदनाींक 
४ मे, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास पा्बींधारे प्रवर्ाग व महाप्रवतरण कीं पनीने 
खींडीत केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पणेु जिल्ह्यातील ततर गावाींप्रमाणे राींझणगाींव, साींडस व 
नागरगावाचा मर्मा नदी काठावरील उपसा िलमसींचन योिनाींचा प्रवद्यतू 
परूवठा पवुशवत कायाशजन्वत करुन ककमान ८ तास प्रवद्यतू परूवठा सरुु 
करण्यात यावा, अशी मागणी स्थाननक ग्रामस्थाींनी शासनाकड ेकेली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, चौकशीत काय 
आढळून आले व चौकशीच्या अनषुींगाने सदरहू उपसा मस ींचन योिनेला 
सरुळीत वीि परुवठा करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायशवाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) मर्मा नदीमधून बींधारे र्रण्यासाठी चाल ू
असलेल्हया पाणी प्रवसगाशतनू मोठया प्रमाणावर उपसा होत असल्हयामळेु 
दषुकाळी पररजस्थतीत प्रपण्याच्या पाण्याचा पाणी परुवठा गरि असलेल्हया 
नठकाणी तात्काळ होणे आवश्यक असल्हयाने, पा्बींधारे प्रवर्ाग व तहमसलदार, 
मशरुर याींनी नदलेल्हया आदेशानसुार नदनाींक ४.५.२०१९ रोिी मर्मा व र्ामा 
नदीवरील उपसा िलमसींचन योिनाींचा व शतेीपींपाचा प्रवद्यतु परुवठा 
महाप्रवतरण कीं पनीकडून खींडीत करण्यात आला होता.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) तहमसलदार, तालकुा मशरुर, जिल्हहा पणेु याींनी नदनाींक ०८.५.२०१९ रोिी 
नदलेल्हया सचूनेनसुार मर्मा नदीवरील िलमसींचन योिनाींचा व शतेीपींपाचा 
प्रवद्यतु परुवठा सरुु करण्यात आला. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

राज्यात स्त्ितांत्र पणन सांचालनालयाची स्त्थापना  
िरण्याच्या प्रस्त्तािाबाबत 

  

(२४) *  १३५७२७   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाम), श्री.सांदीपानराि भमुरे 
(पठैण), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.सभुाष 
साबणे (देगलरू), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), 
श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय 
पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील साखर आयकु्तालयाच्या धतीवर स्वतींत्र पणन सींचालनालयाची 
स्थापना करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या प्रवचाराधीन असल्हयाचे माहे माचश, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रस्तावासींदर्ाशत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे तसेच तद्सींबींधी सद्यःजस्थती काय आहे, 
(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) यासींदर्ाशत पणन सींचालक याींनी सादर केलेल्हया प्रस् तावाप्रमाणे, सहकार 
आयकु्त व ननबींधक, सहकारी सींस्था याींच्या आस्थापनेवरील पदे, पणन 
सींचालनालयास द्यावयाची पदे व न्याने ननमाशण करावयाची पदे हे लक्षात 
घेऊन सधुाररत आकृतीबींध सादर करण्याचे शासन पत्र नद.२३.०१.२०१९ व 
नद.०७.०३.२०१९ नसुार सहकार आयकु्त व ननबींधक, सहकारी सींस्था, महाराषर 
राज्य, पणेु याींना कळप्रवण्यात आले आहे. 
     सधुाररत प्रस्ताव प्राप्त झाल्हयानींतर, प्रवत्त प्रवर्ागाच्या मान्यतनेे 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग प्रवर्ागाच्या ननयींत्रणाखालील सवश क्षेत्रीय 
कायाशलयाींसाठी सधुाररत आकृतीबींध ननजश्चत करता येईल. 
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

गोिुां दा (ता किनिट, जज.नाांदेड) येथील आददिासी िसनतगहृात 
विदयार्थयामचा झालेला मतृ्यू 

  

(२५) *  १४१६५३   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टाररे् 
(िळमनरुी) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) गोकुीं दा (ता.ककनव्, जि.नाींदेड) येथील आनदवासी वसतीगहृातील एका 
प्रवद्यार्थयाशचा मतृ्य ू झाल्हयाची घ्ना नदनाींक २८ एप्रप्रल, २०२९ रोिी वा 
त्यासमुारास घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबचधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे ? 
(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) श्री.उध्दव रामिी मलकुलवाड सन २०१८-१९ या शकै्षणणक वषाशमध्ये बी.ए. 
द्प्रवतीय वषाशमध्ये सरस्वती महाप्रवद्यालयात मशक्षण घेत होता. परीक्षा 
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सींपल्हयावर तो नदनाींक १५.४.२०१९ रोिी स्वगावी गलेा होता.  वसतीगहृात 
हिर असलेल्हया श्री.परमेश्वर गायकवाड या प्रवद्यार्थयाशच्या साींगण्यावरुन 
रप्रववार नदनाींक २८.०४.२०१९ रोिी दपुारी ३.३० वा. श्री.उध्दव मलकुलवाड 
वसतीगहृात परत आला होता व त्याला अस्वस्थ वा्त होत.े 
     नदनाींक २८.४.२०१९ रोिी सायींकाळी ६.३० वा. श्री.परमेश्वर गायकवाड 
शौचालयाकड े गेला असता शाैचालयाचा दरवािा बींद होता व दरवािाच्या 
फ्ीतनू केस नदसत असल्हयाचे त्याचे ननदशशनास आले.  वसतीगहृातील 
मशपायाच्या मदतीने शौचालयाचा दरवािा तोडण्यात आला असता 
श्री.मलकुलवाड पालथा पडलेला नदसनू आला. श्री.मलकुलवाड याला ग्रामीण 
रुग्णालय, गोकुीं दा, ता.ककनव् येथे हलप्रवण्यात आले असता त्याला रात्री 
११.३० वा.  डॉक््राींनी तपासणी करुन मतृ घोषीत करण्यात आले आहे. 
मयत प्रवद्यार्थयाशचे शव प्रवच्छेदन करण्यात आले असनू प्रवसेरा पढुील 
तपासणीकरीता पाठप्रवण्यात आला असनू अींनतम अहवाल अप्राप्त आहे. 
     गहृपाल व पहारेकरी हे नदनाींक २८.४.२०१९ रोिी वसतीगहृात उपजस्थत 
नसल्हयामळेु त्याींना ननलींत्रबत करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पराांडा (जज.उस्त्मानाबाद) तालुक्यातील शतेिऱ्याांना  
िाांदा अनुदानाची रक्िम शमळण्याबाबत 

  

(२६) *  १३७५९३   श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा) :   सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पराींडा (जि.उस्मानाबाद) तालकु्यातील शतेकऱ्याींनी अल्हपदराने बािार 
सममतीत काींदा प्रवक्री केली असनू, सदर काींद्याचे अनदुान १२८३ शतेकऱ्याींना 
अद्यापही देण्यात आलेले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी या शतेकऱ्याींनी नदनाींक १ नो्हेंबर, २०१८ त े
२८ फेब्रवुारी, २०१९ पयांत ४ ्प्प्यात अिश करुन देखील अनदुानाची रक्कम 
ममळाली नसल्हयामळेु त्याींच्यात असींतोष ननमाशण झाल्हयाचे ननदशशनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले व त्यानषुींगाने उक्त 
शतेकऱ्याींना अनदुानाची रक्कम त्वरीत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

प्रा. राम शशांदे : (१), (२), (३) व (४) हींगाम २०१८-२०१९ मध्ये राज्यात 
नदनाींक १ नो्हेंबर, २०१८ त े नदनाींक १५ डडसेंबर, २०१८ या कालावधीत 
राज्यातील कृप्रष उत्पन्न बािार सममती व खािगी बािार सममत्यामध्ये काींदा 
प्रवक्री केलेल्हया शतेकऱ्याींना रुपये २००/-प्रनत जक्वी्ं ल अनदुान व २०० जक्वी्ं ल 
प्रनत शतेकरी या प्रमाणात अनदुान  देण्याचा ननणशय घेण्यात आला आहे. 
सदर काींदा अनदुानाच्या कालावधीत वेळोवेळी वाढ करण्यात आली 
असनू,सधुाररत कालावधी नदनाींक १ नो्हेंबर, २०१८ त े नदनाींक २८ फेब्रवुारी, 
२०१९ असा ननजश्चत करण्यात आला आहे.  
     नदनाींक १ नो्हेंबर, २०१८ त े नदनाींक १५ डडसेंबर, २०१८ या 
कालावधीतील प्रवक्री केलेल्हया १,६०,६९८ पात्र लार्ाथी शतेकऱ्यासाठी रुपये 
११४.८० को्ी ननधी आकजस्मकता ननधीद्वारे उपलब्ध करुन प्रवतररत 
करण्यात आला आहे. त्यानसुार उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कृप्रष उत्पन्न 
बािार सममती पराींडाकडून प्राप्त झालेल्हया ६०८ शतेकऱ्याींना रुपये ५२,१९,१३८ 
ततके अनदुान प्रवतररत करण्यात आले आहे. 
     उवशररत कालावधीसाठी राज्यातील १८ जिल्ह्यातील प्रस्तावासाठी रुपये 
३८७ को्ीची मागणी करण्यात आली असनू, ननधी उपलब्ध झाल्हयानींतर 
प्रवतररत करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

मौजे शशिडाि (ता.िणििली, जज.शसांधदुगुम) येथील िीज  
जोडणीचा होत असलेला ननयमबाहय िापर 

  

(२७) *  १४१२४७   श्री.ननतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौि े मशवडाव (ता.कणकवली, जि.मस ींधुदगुश) येथील श्रीमती उषा र्ास्कर 
पारकर याींच्या नावे स्हे क्र.३०३/१ मध्ये असलेल्हया ममळकतीत सौ.समधृ्दी 
सींदेश पारकर याींच्या नावे ग्रा.क्र.२३०१६०००८८५२ ची प्रवद्यतु िोडणी माहे 
िानेवारी, २०१७ मध्ये स््ोन क्रशरसाठी घेण्यात आली आहे. तसेच सवे 
क्र.३०२/२ मधील दसुरी प्रवद्यतु िोडणी श्री.सींदेश र्ास्कर पारकर 
ग्रा.क्र.२३०१६०००९०५१ याींच्या वाळू प्लाीं्साठी माहे एप्रप्रल २०१८ मध्ये 
घेण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू स्हे क्र. ३०२/२ असलेल्हया ग्रा.क्र. २३०१६०००९०५१ या 
प्रवद्यतु िोडणीचा वापर हा वाळू प्लाीं्साठी न होता, सवे क्र.३०३/१ मध्ये 
ग्रा.क्र.२३०१६०००८८५२ या प्रवद्यतु िोडणीवर असलेल्हया स््ोन क्रशरसाठी होत 
आहे, असे उप कायशकारी अमर्यींता, म.रा.प्रव.प्रव.कीं .मयाश. उपप्रवर्ाग, कणकवली 
याींनी नद. ३० माचश २०१९ रोिी सदर नठकाणचे स्थळ पररक्षण केले असता, 
ननदशशनास आले आहे व ही बाब कीं पनीची नदशार्लू करणारी असनू कीं पनी 
ननयमानसुार ती बेकायदेशीर व दींडात्मक कारवाईस पात्र आहे, असे कायशकारी 
अमर्यींता, महाराषर राज्य प्रवद्यतु प्रवतरण कीं पनी, मयाश. कणकवली, याींना 
पत्र क्र.५४८ नद.२० एप्रप्रल २०१९ रोिी अन्वये कळवनू सदर बाबतीत कोणती 
कारवाई कशा स्वरुपात करावी याचे मागशदशशन माचगतले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, या सींपणूश प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार सींबींचधत दोषीीं 
प्रवरोधात शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी महाप्रवतरण कीं पनीमाफश त चौकशी करण्यात आली आहे. 
(४) श्री.सींदेश र्ास्कर पारकर याींना प्रवद्यतु अचधननयम, २००३ मधील कलम 
१२६ नसुार रु.२४,५१,१४९.९८ ततक्या रकमेच े परुवणी वीि देयक देण्यात 
आले आहे. उप कायशकारी अमर्यींता, उप प्रवर्ाग, कणकवली याींच्या नदनाींक 
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०१.०६.२०१९ रोिीच्या पत्रानसुार सदर रक्कम तीन नदवसाच्या आत र्रणा 
करणेबाबत त्याींना सचूना देण्यात आली आहे. सदर ग्राहकाचा 
(ग्रा.क्र.२३०१६०००९०५१) प्रवद्यतु परुवठा खींडीत करण्यात आलेला असनू 
त्याींना उच्चदाब प्रवद्यतु कनेक्शन घेण्यास कळप्रवले आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

नाशशि जजल्हयातील आददिासी वििास विभागातील अधधिारी ि 
ठेिेदाराांनी र्ननमचर खरेदीमध्ये िेलेला गैरव्यिहार 

  

(२८) *  १३८९७२   श्री.रुपशे म् हात्र े(शभिांडी पिूम) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक जिल्हहयातील आनदवासी प्रवकास प्रवर्ागाने राज्यातील शासकीय 
आश्रमशाळा आणण वसनतगहृाींसाठी सरुु केलेल्हया कायापाल् अमर्यानातनू 
ठेकेदार व सींबींचधत अचधकारी याींनी जिल्हहयातील ५०२ सींस्थाींतील 
प्रवद्याथाांसाठी असलेल्हया योिनेतनू फननशचर खरेदीचा ११२ को्ीींचा प्रस्ताव 
ननयम डावलनू ३२५ को्ी रुपयाींना फननशचर खरेदी करुन गरै्यवहार केल्हयाच े
माहे माचश, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणाची शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार सींबींचधत अचधकारी 
व ठेकेदाराींप्रवरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
डॉ. अशोि उईिे : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) सदर ननप्रवदा प्रकक्रया GeM पो श्लद्वारे (ऑनलाईन) प्रवनहत 
प्रकक्रयेनसुार पार पाडण्यात आलेली आहे. ननप्रवदा पारदशशकपणे व खरेदी 
धोरणातील तरतदुीस अनसुरुन पार पाडण्यात आलेल्हया असनू सदर खरेदी 
प्रकक्रयेसींदर्ाशत उद्योग प्रवर्ागानेही सहमती दशशप्रवलेली आहे. सदर प्रकक्रयेत 
कोणत्याही प्रकारची अननयममतता झालेली नाही. तसेच या प्रकक्रयेबाबत काही 
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लोकाींनी मा.उच्च न्यायालयात याचचका दाखल केली असता न्यायालयाने 
कोणत्याही प्रकारची स्थचगती देण्यास नकार देऊन रर् याचचका 
क्र.२४३६/२०१९ यावर नद. ११.०४.२०१९ रोिीच्या आदेशान्वये मा.उच्च 
न्यायालयाने ननप्रवदा प्रकक्रया पढेु चाल ूठेवण्याचा ननणशय नदलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

राज्यातील मागासिगीय विद्याथी शशष्ट्यितृ्तीपासून  
िांधचत असल्याबाबत 

  

(२९) *  १३६६३०   श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.ददलीप िळस-ेपाटील 
(आांबेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभस े
(लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टाररे् 
(िळमनरुी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्रीमती 
ननममला गावित (इगतपरूी) :  ददनाांि - रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात 
आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि मधील प्रश्न क्रमाांि 
११७५५१ ला ददलले्या उत्तराच्या सांदभामत:    सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील लाखो मागासवगीय प्रवद्यार्थयाांना मशषयवतृ्तीपासनू वींचचत 
ठेवणाऱ्या महाडीबी्ी प्रणालीचे लखेापररक्षण माहे माचश २०१९ पयांत प्रलींत्रबत 
असनू मागासवगीय प्रवद्यार्थयाांना महाप्रवद्यालयीन मशक्षणासाठी शासनाकडून 
नदल्हया िाणाऱ्या फ्री-शीप / मशषयवतृ्ती योिनेंतगशत महाप्रवद्यालयीन फी ची 
रक्कम देण्यात येत असली तरी ही रक्कम मदुतीत ममळत नसल्हयाच्या 
अनेक तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्हया आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील ३० हिार शालेय व महाप्रवद्यालयीन प्रवद्याथाांना 
मॅरीकोत्तर व ्यावयानयक अ्यासक्रमाच्या मशषयवतृीचे ऑनलाईन अिश 
शकै्षणीक सींस्थाींनी अडवनु ठेवले असनू याबाबत वारींवार सचुना देऊनही 
अनेक अिश शकै्षणणक सींस्था स्तरावर प्रलींत्रबत असल्हयाने मशषयवतृ्ती ममळाली 
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नसल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच मशषयवतृ्ती कररता नोंदणी करावयाच्या महाडीबी्ी सींकेत स्थळावर 
नमसांगच्या पद्यतु्तर पदवी अ्यासक्रमाची नोंद नसल्हयामळेु या प्रवद्यार्थयाांचा 
मशषयवतृ्तीचा अिश स्वीकारला िात नसल्हयाची बाब नदनाींक २८ फेब्रवुारी, 
२०१९ रोिी वा त्या समुारास ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, त्यामळेु राज्यातील प्रवषशेतः साप्रवत्रीबाई फुले पणेु प्रवद्यापीठ 
अींतगशत वसनतगहृातील राहणाऱ्या प्रवद्यार्थयाांना व पणु्यातील अनेक शके्षणणक 
सींस्थेतील प्रवद्यार्थयाांना मशषयवतृ्तीच्या रकमेपासनू वींचचत राहावे लागत आहे, 
हे ही हे खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीमध्ये काय आढळून आले व चौकशी अहवालानसुार महाडीबी्ी 
प्रणालीचे लेखापररक्षण करुन सींकेतस्थळावर नमसशगच्या पद्यतु्तर पदवी 
अ्यासक्रमाची नोंद करुन मागासवगीय प्रवद्यार्थयाांना तात्काळ मशषयवतृ्ती 
ममळण्याच्या दृष्ीने शालेय व महाप्रवद्यालय प्रवद्यार्थयाांना मशषयवतृ्तीपासनु 
वींचीत ठेवणाऱ् या अचधकारी व कमशचाऱ् याींच्या कामकािाची सखोल चौकशी 
करून कायदेशीर कारवाई करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय ? 
  
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) अींशत: होय, 
     महाडडबी्ी प्रणालीवर मशषयवतृ्तीच्या योिनाींची अींमलबिावणी 
करण्याचे २०१८-१९ हे पनहले वषश असनू, सदर प्रणालीमाफश त पात्र 
प्रवद्यार्थयाांना शकै्षणणक लार् देण्यास प्रवलींब झाला असला तरी त्या-त्या 
योिनाींतगांत अनसुचूचत िाती प्रवगाशतील पात्र प्रवद्याथी वींचचत राहणार 
नाहीत, याची दक्षता घेण्यात आलेली आहे. 
     महाडीबी्ी प्रणाली मानहती व तींत्रज्ञान प्रवर्ागाकडून प्रवकमसत करण्यात 
आली असनू, सदर महाडडबी्ी प्रणालीच्या लेखापररक्षणाचा प्रस्ताव मानहती व 
तींत्रज्ञान प्रवर्ागाकड ेप्रवचाराधीन वा प्रलींत्रबत नाही. 
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(२) नाही, मानहती व तींत्रज्ञान प्रवर्ागाने नदलेल्हया मानहतीनसुार अद्यापपयांत 
राज्यातील एकूण १३ लाख ६१ हिार ७३८ पात्र प्रवद्यार्थयाांना शकै्षणणक 
लार्ापो्ी अींदाजित रुपये २ हिार ४०७ को्ी ततक्या रक्कमचेे वा्प 
महाडडबी्ी प्रणालीद्वारे करण्यात आलेले आहे. 
(३) नाही, अनसुचूचत िाती प्रवगाशतील प्रवद्यार्थयाांकरीता महाडीबी्ी सींकेत 
स्थळावर नमसांगच्या पद्यतु्तर पदवी अ्यासक्रमाची नोंद सींबींचधत 
प्रशासकीय प्रवर्ागामाफश त करण्यात आलेली असनू, सदर अ्यासक्रमाच्या 
एकूण ७५० प्रवद्यार्थयाांनी प्रणालीवर नोंद केलेली असनू, त्यापकैी ४२८ अिश 
मान्य करण्यात आले आहेत. तसेच ३१३ पात्र प्रवद्यार्थयाांना शकै्षणणक लार्ाची 
रक्कम प्रणालीद्वारे प्रवतरीत करण्यात आली असनू, उवशरीत प्रवद्यार्थयाशच्या 
लार्ाची रक्कम प्रणालीद्वारे प्रवतरीत करण्यात येत आहे. 
(४) नाही, साप्रवत्रत्रबाई फुले पणेु प्रवद्यापीठासह पणेु जिल्ह्यातील 
महाप्रवद्यालयाींतील प्रणालीवरील एकूण ३४ हिार ४११ अिश पात्र आढळुन 
आले. त्यापकैी महाप्रवद्यालयाींनी ३२ हिार ४१९ अिश मींिूर केलेले असनू, 
त्यामधील ३१ हिार ०६९ अिश जिल्हहा कायाशलयाने मींिूर केलेले आहेत. 
त्यापकैी १५ हिार ९२७ प्रवद्यार्थयाांना रुपये ५५ को्ी ३२ लाख ततकी 
शकै्षणणक लार्ाची रक्कम प्रवतरीत करण्यात आली आहे. उवशरीत प्रवद्यार्थयाांना 
शकै्षणणक लार्ाची रक्कम महाडीबी्ी प्रणालीद्वारे प्रवतरीत करण्यात येत 
आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

ठाणे जजल््यातील िळिा, मुांब्रा, ददिा पररसरामध्ये महावितरणने  
िीज वितरणाच ेखाजगीिरण िरण्याचा घेतलेला ननणमय 

  

(३०) *  १३६०६६   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील 
(इस्त्लामपरू), श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.भास्त्िर जाधि (गहुागर), श्री.ददपि चव्हाण (र्लटण), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू),  
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श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.सरेुश लाड (िजमत), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जिल्ह्यातील कळवा, मुींब्रा, नदवा पररसरामध्ये महाप्रवतरणने वीि 
प्रवतरणाच े खािगीकरण करण्याच्या घेतलेल्हया ननणशया प्रवरोधात तथेील 
नागरीकाींनी नदनाींक ३ डडसेंबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास आींदोलन करुन 
मा.ऊिाश मींत्री तसेच महाप्रवतरण प्रशासनाकड ेवारींवार तक्रारी केलेल्हया आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) तसेच, चौकशीच्या अनषुींगाने उक्त पररसरातील वीि ग्राहकाींना येणाऱ्या 
समस्या सोडप्रवण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) अशा आशयाचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे.  
(२) व (३) महाप्रवतरणच्या ज्या प्रवर्ागाींत वीिेच्या गळतीच े प्रमाण िास्त 
आहे, वीि त्रबल वसलुीच े प्रमाण कमी आहे, तसेच प्रवतरण प्रणालीमध्ये 
सधुारणा करण्याची आवश्यकता आहे अशा व ततर सवश समावेशक बाबीींचा 
प्रवचार करुन असे प्रवर्ाग फॅ्रन्चातझी तत्वावर खािगी कीं पनीस ठराप्रवक 
कालावधीकररता देण्याचा धोरणात्मक ननणशय महाप्रवतरणने घेतलेला आहे. 
     कळवा, मुींब्रा व नदवा पररसरातील वीि प्रवतरण यींत्रणा व वीि हानी 
सधुारण्यासाठी महाप्रवतरणमाफश त प्रवप्रवध योिनेअींतगशत उपक्रम राबप्रवण्यात 
आले. परींत ुसदर पररसरात वीि चोरी मध्ये झाललेी वाढ, प्रवतरण हानी कमी 
न झाल्हयामळेु प्रवद्यतु अचधननयम, २००३ मधील तरतदुीनसुार फ्रें चाईझीकरण 
करण्यात आले. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

 
----------------- 
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शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील महाराष्ट्र राज्य सहिारी आददिासी 
वििास महामांडळाच्या गोदामात धानाची घट झाल्याबाबत 

  

(३१) *  १३६४८१   श्री.महेश चौघलेु (शभिांडी पजश्चम) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शहापरू (जि.ठाणे) तालकु्यातील महाराषर राज्य सहकारी आनदवासी 
प्रवकास महामींडळाच्या ७ गोदामातील समुारे २ को्ी ७९ लक्ष रुपयाींचे १८ 
हिार जक्वी्ं ल धानाची घ् झाल्हयाने उक्त प्रकरणाची चौकशी करण्याची 
मागणी उप प्रादेमशक ्यवस्थापक याींनी ि्हार प्रादेमशक ्यवस्थापक 
कायाशलयाकड े केली असल्हयाचे माहे, िानेवारी २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्हयास सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास सदर चौकशी दरम्यान काय आढळून आले व चौकशीच्या 
अनषुींगाने सींबचधत दोषीींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. अशोि उईिे : (१) होय. 
(२) सदर प्रकरणी नदनाींक ३१.०३.२०१७ अखेर हींगाम सन २०१६-१७ च्या साठा 
पडताळणी मध्ये उप प्रादेमशक कायाशलय, शहापरू अींतगशत पळमशन व 
मढअींबि े आनदवासी प्रवप्रवध कायशकारी सींस्थेच्या गोदामाींमध्ये अवास्तव 
स्वरुपात घ् आल्हयाने उप प्रादेमशक ्यवस्थापक, ि्हार याींची चौकशीसाठी 
ननयकु्ती करण्याींत आली. 
(३) प्रस्ततु प्रकरणी हींगाम सन २०१३-१४ मध्ये ५४७२.३० जक्वी्ं ल रक्कम 
रु.८२,६३,१७३/- व हींगाम सन २०१६-१७ मध्ये ६१८७.७८ जक्वी्ं ल रक्कम 
रु.१,०३,३३,५९२/- असे एकूण रक्कम रु.१,८५,९६,७६५/- ततक्या रकमेच्या 
धानाची अफरातफर केल्हयाचे ननदशशनास आल्हयाने, पळमशन व मढअींबिे 
आनदवासी प्रवप्रवध कायशकारी सहकारी सींस्थाींचे सचचव श्री.र्रत घनघाव 
याींचेप्रवरुध्द वामश ींद पोमलस स््ेशन येथे FIR क्र.००५८, नद.०८.०५.२०१९ दाखल 
करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
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िोल्हापूर जजल््यात शतेिऱ्याांच ेशतेीपांप िीज जोडणीच े 

अजम प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(३२) *  १३४९१५   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.चांद्रदीप 
नरिे (िरिीर), श्री.हसन मशु्रीर् (िागल), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), 
डॉ.सजुजत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.विश्िजजत िदम (पलसू िडगेाि), 
श्री.सरेुश हाळिणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्रवशषेत: कोल्हहापरू जिल्ह्यातील प्रलींत्रबत कृषीपींपाना वीि 
िोडण्या देण्यासाठी कालबद्ध कायशक्रम राबवनू माहे िलु,ै २०१८ पयांत प्रलींत्रबत 
वीि िोडण्या देण्याच े आश्वासन मा.ऊिाश मींत्री याींनी माहे डडसेंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान नागपरू येथे झालेल्हया बठैकीत नदले होत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, शाहुवाडी व पन्हाळा (जि.कोल्हहापरू) तालकु्यातील शतेकऱ्याींनी 
सन २०१४ पासनू कृप्रषपींपासाठी वीि िोडणी ममळण्याबाबत महाप्रवतरणकड े
पसेै र्रुनही अद्यापही शतेकऱ्याींना कृप्रषपींपासाठी वीि िोडणी देण्यात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरची प्रलींत्रबत वीि िोडणी एच.्ही.डी.एस. योिनेतनू 
देण्याबाबत महाप्रवतरणाने ननजश्चत केले असनू त्यासाठी ननप्रवदा प्रकक्रया पणूश 
केलेली असताना आवश्यक असणारी रोनहत्र ेमबुलक प्रमाणात उपलब्ध होत 
नसल्हयामळेु कृप्रषपींपासाठी वीि िोडणीचे काम सींथगतीने सरुु असल्हयाचे माहे 
फेब्रवुारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, पाणी असनूही केवळ वीि परुवठा नसल्हयाने शतेीचे नकुसान 
होत असल्हयाचे ही ननदशशनास आले असनू शतेकरी ग्राहकास महाप्रवतरणकडून 
सौर कृषी पींप योिना शतेकऱ्याींची तच्छा नसतानाही त्याींच्यावर घेण्यास 
सक्ती करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्याअनषुगाींने शतेकऱ् याींना कृप्रषपींप वीि िोडणीच ेकाम 
पणुश होण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) कोल्हहापरू जिल्हहयातील शाहूवाडी व पन्हाळा तालकू्यात सन २०१४-१५ 
पासनू माहे मे २०१९ अखरे अनकु्रमे १३०२ व २८५७ वीि िोडण्या देण्यात 
आल्हया आहेत.  तसेच अनकु्रमे  ३५४ व २९२ कृषीपींप अिशदार पसेै र्रुन 
वीि िोडणीकररता  प्रलींत्रबत आहेत.  
(३) उच्च दाब प्रवतरण प्रणाली योिना राज्यात नदनाींक ०५.०५.२०१८ च्या 
शासन ननणशयान्वये अींमलात आली आहे. तद् नींतर रोनहत्र व मम्र 
परुवठयाकररता ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये महाप्रवतरणद्वारे ननप्रवदा प्रकक्रया 
राबप्रवण्यात आली.  नो्हेंबर, २०१८ मध्ये पात्र परुवठादारास कायाशदेश देण्यात 
आले आहेत. डडसेंबर, २०१८ पासनू रोनहत्राचा परुवठा सरुु झाला परींत ुफेब्रवुारी 
२०१९ पयांत परुवठा कमी प्रमाणात होता. तथाप्रप आता रोनहत्र परुवठ्याचा वेग 
वाढला असनू, पन्हाळा तालकु्यासाठी एकूण १८ रोनहत्र व शाहुवाडी 
तालकु्यासाठी एकूण २५ रोनहत्र देण्यात आले असनू पन्हाळा तालकु्याअींतगशत 
२५ वीि िोडण्या व शाहुवाडी तालकु्याअींतगशत ०८ वीि िोडण्या देण्यात 
आल्हया आहेत. 
(४) हे खरे नाही. शाहूवाडी व पन्हाळा तालकु्यामधील उच्चदाब प्रवतरण 
प्रणाली योिनेअींतगशत पात्र अिशदाराींना उच्चदाब प्रवतरण प्रणाली योिनेतनू 
वीि िोडणी देण्यात येत आहे. ज्या अिशदाराींना कृप्रषपींप वीि िोडणी 
देण्याकररता प्रवद्यतु पायार्तू सपु्रवधा उर्ारणीचा खचश रु. २.५० लाखापके्षा 
िास्त येत आहे. अशा कृषीपींप ग्राहकास सोलार पींप कनेक्शन घेण्याकरीता 
प्रोत्साहीत करण्यात येत आहे. 
(५) उच्चदाब प्रवतरण प्रणाली योिनेअींतगशत शाहुवाडी व पन्हाळा 
तालकु्याअींतगशत वीि िोडण्या देण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.  
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    तसेच, एप्रप्रल-२०१८ नींतर मखु्यमींत्री सौर कृषीपींप योिनेअींतगशत एकूण 
२५९५ अिश प्राप्त झाले आहेत. यापकैी ८९३ कृषीपींपाना मींिूरी देणेत आली 
असनू त्यापकैी ३५० ग्राहकाींना आवश्यक रक्कम र्रणेकरीता को्ेशन देण्यात 
आले आहे.  
(६) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

लोहोनेर (ता.देिळा, जज.नाशशि) येथील ऊस उत्पादि  
शतेिऱ्याांची देय रक्िम अदा िरण्याबाबत 

  

(३३) *  १३६१४८   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) लोहोनेर (ता.देवळा, जि.नामशक) येथील वसींतदादा पा्ील सहकारी साखर 
कारखान्याची सन २०१८-१९ च्या गळीत हींगामासाठी परुवठा केलेल्हया 
बहुसींख्य ऊस उत्पादक शतेकऱ्याींची देय रक्कम अदा केली नसल्हयाचे नदनाींक 
७ फेब्रवुारी, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी माहे िानेवारी, २०१९ नींतर परुवठा केलेल्हया 
ऊसाची देय रक्कम शतेकऱ्याींच्या खात्यावर वगश झाली नसनू, कारखान्याने 
अदा केलेले धनादेश व्त नसल्हयाची तक्रारही साक्री तालकु्यातील ऊस 
उत्पादक शतेकऱ्याींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने ऊस उत्पादक शतेकऱ्याींची देय रक्कम 
त्वरीत देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देशमखु : (१) होय. 
     वसींतराव दादा पा्ील सहकारी साखर कारखाना म., प्रवठेवाडी, 
ता.देवळा, जि.नामशक या कारखान्याकड े नद.१५/०२/२०१९ अखेर ऊस 
परुवठादार शतेकऱ्याींच े हींगाम २०१८-१९ मध्ये गाळप केलेल्हया ऊसाचे देय 
FRP प्रमाणे रू.९७५.८८ लाख थककत होत.े 
(२) व (३) सदर कारखान्याने ऊस त्रबलाची रक्कम अदा केली नसल्हयाबाबत 
तक्रार अिश प्राप्त झाले आहेत. थककत FRP सींदर्ाशत कारखान्याप्रवरूद्ध ऊस 
(ननयींत्रण) आदेश, १९६६ अन्वये नद.२५/०३/२०१९ च े RRC आदेशानसुार 
रू.९७५.८८ लाख रक्कम वसलुीकररता जिल्हहाचधकारी, नामशक याींना प्राचधकृत 
करण्यात आलेले आहे. त्यानषुींगाने तहमसलदार, देवळा याींनी सदर 
कारखान्याची साखर िप्त करून साखरेच्या प्रवक्रीतनू प्राप्त रक्कम रु.९२२.७८ 
लाख रकमेतनू ऊस परुवठादाराींना FRP ची रक्कम अदा करण्याची कायशवाही 
सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

आददिासी वििास विभागाच्या आश्रमशाळेमध्ये  
ताांबत्रि शशक्षण सुरु िरण्याबाबत 

  

(३४) *  १४०४१२   श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आनदवासी प्रवकास प्रवर्ागाच्या आश्रमशाळेमध्ये औद्योचगक प्रमशक्षण 
सींस्थेच्या धतीवर ताींत्रत्रक मशक्षण सरुु करण्याची शासनाने घोषणा केलेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त अ्यासक्रम सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. अशोि उईिे : (१) हे खरे नाही. 
(२) राज्यात ताींत्रत्रक मशक्षणाचे ननयींत्रण व अींमलबिावणी कौशल्हय प्रवकास व 
उद्योिकता प्रवर्ागाच्या अचधनस्त आहे. सदर प्रवर्ागाकडून आनदवासी 
प्रवद्यार्थयाांच्या ताींत्रत्रक मशक्षणासाठी आनदवासी उपयोिनेअींतगशत ६१ नठकाणी 
औद्योचगक प्रमशक्षण सींस्था सरुु आहेत. त्यात सन २०१८-१९ मध्ये ११५५१ 
प्रवद्याथी मशक्षण घेत होत.े तर आनदवासी ्यवसाय मशक्षणाच ेसावशत्रत्रकरण 
या योिनेअींतगशत २८ नठकाणी आनदवासी आश्रमशाळाींचे रुपाींतर ननवासी 
औद्योचगक प्रमशक्षण सींस्थाींमध्ये करण्यात आलेले असनू त्यामध्ये २०१८-१९ 
मध्ये १२५४ प्रवद्याथी प्रवेमशत होत.े सदर योिनाबाबतची आचथशक तरतदू 
आनदवासी प्रवकास प्रवर्ागाकडून करण्यात येत.े              
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

रायगड जजल््यातील प्राथशमि शाळाांना िीज देयिे  
अदा िरण्यासाठी ननधी शमळण्याबाबत 

  

(३५) *  १३६६००   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :  
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जिल्ह्यातील जिल्हहापररषदेच्या समुारे ४०६ प्राथममक शाळाींनी 
वीि देयके न र्रल्हयामळेु महाप्रवतरण कीं पनीकडून गत एक वषशर्रापासनू 
वीि परुवठा बींद असल्हयाचे माहे माचश, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या शाळाींना वीि देयके र्रण्यासाठी शासनाकडून परेुसा ननधी 
ममळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, व त्याअनषुींगाने वीि देयके अदा करण्यासाठी 
शासनाकडून ननधी ममळण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. आशशष शलेार : (१) रायगड जिल्हहा पररषदेच्या ४०६ प्राथममक शाळाींच े
वीि देयक अदा न केल्हयाने वीि परुवठा खींडीत करण्यात आला. 
(२) व (३) समग्र मशक्षा अमर्यान, जिल्हहा पररषद सेस फीं ड तत्यादी 
ननधीमधून जिल्हहा पररषद शाळाींची वीि देयके अदा करण्याची कायशवाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

आददिासी वििास विभागाांतगमत असलेल्या एिाजत्मि आददिासी 
प्रिल्प िायामलयात झालेला गैरव्यिहार 

  

(३६) *  १४०१८६   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.बसिराज 
पाटील (औसा), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.आशसर् शखे (मालेगाांि मध्य), श्रीमती ननममला गावित (इगतपरूी), 
प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.हषमिधमन 
सपिाळ (बलुढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अशमत विलासराि 
देशमखु (लातरू शहर), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आनदवासी प्रवकास प्रवर्ागाींतगशत असलेल्हया एकाजत्मक आनदवासी प्रकल्हप 
कायाशलयात समुारे एक को्ीहून अचधक रकमेचा गरै्यवहार झाल्हयाचे माहे 
माचश, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार सींबचधत दोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. अशोि उईिे : (१) होय. 
   आनदवासी प्रवकास प्रवर्ागाअींतगशत असलेल्हया एकाजत्मक आनदवासी प्रकल्हप 
कायाशलयात १ को्ीहून अचधक रकमेचा अपहार झाल्हयाचे माचश २०१९ च्या 
पवूीच ननदशशनास आले आहे. 
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(२) प्रस्ततु प्रकरणी सेवाननवतृ्त न्यायमतूी श्री.एम.िी.गायकवाड याींच्या 
अध्यक्षतखेाली ननयकु्त सममतीने सखोल चौकशी केली आहे. 
(३) न्या.गायकवाड सममतीने सादर केलेल्हया चौकशी अहवालामध्ये नमदू दोषी 
अचधकारी/कमशचारी आणण सींस्थाींप्रवरुध्द प्रवप्रवध पोलीस स््ेशनमध्ये तक्रारी 
दाखल करण्यात आल्हया असनू, दोषी अचधकारी/कमशचाऱ्याींप्रवरुध्द 
मशस्तर्ींगप्रवषयक कायशवाही प्रस्ताप्रवत करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

ददघा (निी मुांबई) येथील एमआयडीसीच्या जागेिर बाांधण्यात  
आलेल्या इमारतीांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(३७) *  १३८१११   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नदघा (नवी मुींबई) येथील एमआयडीसीच्या िागेवर बाींधण्यात आलेल्हया 
९९ बेकायदा तमारती पाडण्याचे आदेश मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी 
नदल्हयानींतर एमआयडीसीने आतापयांत ४ तमारतीींवर कारवाई केली असल्हयाचे 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, असे असतानाही बेकायदा तमारतीींमधील घराींची प्रवक्री सध्या 
सरुू असनू १० लाख रुपयाींमध्ये तीन खोल्हयाींच्या सदननकाींचा ्यवहार होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरहू प्रकरणी चौकशी करून बेकायदेशीर बाींधकामाींवर 
कारवाई करून नागररकाींची होणारी फसवणकू थाींबप्रवण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे, 
     म.औ.प्रव.महामींडळाने मा.उच्च न्यायालय,मुींबई याींच्या आदेशानसुार 
ऑक््ोंबर, २०१५ मध्ये नदघा पवुश र्ागातील केरु प्लाझा, मशवराम अपा श्में् 
व पावशती या ३ तमारती तसेच माचश, २०१९ मध्ये नदघा येथील पाींडुरींग 
अपा श्में् ही १ तमारत अशा एकूण ४ तमारती ननषकासनाची कायशवाही केली 
आहे. 
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(२) अशाप्रकारे ्यवहार होत असल्हयाची बाब महामींडळाच्या ननदशशनास 
आलेली नाही. 
(३) मा.उच्च न्यायालय, मबुई याींच्या ननदेशानसुार घ्यावयाच्या दक्षतअेींतगशत 
म.औ.प्रव. महामींडळामाफश त बेकायदेशीर अनचधकृत बाींधकामाच्या खरेदी-प्रवक्री 
्यवहारात सहर्ागी न होण्याबाबत नद.१६/०२/२०१९ रोिी ्ाईम्स ऑफ 
तींडडया, नवर्ारत ्ाईम्स आणण लोकमत या वतशमानपत्रात  तींग्रिी, नहींदी व 
मराठी र्ाषते  िानहर सचूना प्रकामशत केल्हया आहेत. तसेच उवशरीत बेकायदा 
तमारती पाडण्याची कायशवाही सरुू आहे. 
(४) लाग ूनाही. 

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

चांद्रपूर येथील महाऔष्ट्णीि विद्यूत िें द्रातील सांच बांद असल्याबाबत 
  

(३८) *  १३५००६   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील 
(इस्त्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.भास्त्िर जाधि (गहुागर), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि चव्हाण (र्लटण), डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्री.सरेुश लाड 
(िजमत), श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.शामराि 
ऊर्म  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.बबनराि शशांदे (माढा), श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्रीमती समुन पाटील 
(तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती सांध् यादेिी 
देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.हसन मशु्रीर् 
(िागल) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपरू जिल्ह्यातील महाऔजषणक प्रवद्यतु कें द्रातील ५०० मेगावॅ् च े६ व 
७ क्रमाींकाच े २ सींच माहे माचश, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान बींद असल्हयाने 
१००० मेगावॅ् ची ननममशती होत नसल्हयाचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी वीि तु् वड्यामळेु र्ारननयमात मोठ्या 
प्रमाणात वाढ झाली असनू प्रपण्याच्या पाण्याची व शतेीसाठी लागणाऱ्या 
पाण्याची तीव्र ी्ंचाई ननमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर वीि सींच बींद असल्हयाने त्याबाबत चौकशी केली आहे 
काय,  
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सींच दरुुस्ती 
करुन र्ारननयमन रद्द करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) अींशत: खरे आहे. 
     चींद्रपरू येथील महाऔजषणक प्रवद्यतु कें द्रातील ५०० मे.व.ॅ सींच क्र. ६ हा 
नदनाींक २०.०२.२०१९ त े२९.०४.२०१९ या कालावधीमध्ये व ५०० मे.व.ॅ चा सींच 
क्र. ७ हा नदनाींक ०३.०३.२०१९ त े२०.०३.२०१९ या मध्ये ताींत्रत्रक कारणास्तव 
बींद होत.े  
(२) हे खरे नाही. 
      राज्यात वीिेच्या मागणीएवढी वीिचेी उपलब्धता असल्हयाने राज्यात 
कोठेही र्ारननयमन करण्यात आलेले नाही. 
(३) (अ) चींद्रपरू महाऔजषणक प्रवद्यतु कें द्र येथील सींच क्र.६ नद. २०.०२.२०१९ 
त े २९.०४.२०१९ या दरम्यान “Generator Rotor Earth Fault”  त्रबघाड 
झाल्हयामळेु  बींद करावा लागला. सदर सींचासाठी नवीन Rotor  मे.रे्ल कडून 
उपलब्ध होण्यासाठी एक वषाशचा कालावधी लागणार होता. 
     तथाप्रप, तात्काळ ततर औजषणक प्रवद्यतु कें द्रात चौकशी केली असता 
NTPC, तालचेर, ओडडशा येथे त्यासारखा Generator Rotor असल्हयाची 
खात्री झाल्हयानींतर ताींत्रत्रक व प्रशासकीय बाबीींची पतूशता केली. नद.३०.०३.१९ 
रोिी Generator Rotor ओडडशा येथून ननघनू नद. ०७.०४.१९ रोिी चींद्रपरू 
म.औ.प्रव.कें द्र येथे प्राप्त झाला, त्यानींतर ताींत्रत्रकररत्या सदर Rotor स्थाप्रपत 
करुन योग्य त्या चाचण्या केल्हयानींतर नद. २९.०४.१९ रोिी सींच क्र.६ 
कायाशजन्वत करण्यात आला. NTPC कडून Generator Rotor आणून तीस 
नदवसात सींच सरुु करण्यात आला.  
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(ब) सींच क्र ७ बाषपक नमलका गळती व ्बाशतनसींबींधीच्या काही ताींत्रत्रक 
अडचणीमळेु कमी कालावधीसाठी बींद होता. मात्र ननयोजित काम ेतत्परतनेे 
पणूश करुन सदर सींच ननयममतपणे सरुु ठेवण्यात आला आहे.  
(क) सबब, सींच क्र ६ व सींच ७ ची वीिननममशती ननयममतपणे सरुु आहे. 
(४) सींचाच्या देखर्ाल दरुुस्तीचे काम ननयोिनानसुार करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

सिोच्च न्यायालयाने िनहक्ि िायदयानुसार दािे नािारल्यामुळे 
आददिासी िुटुांबे बेघर झाल्याबाबत 

(३९) *  १३६९३६   श्रीमती ननममला गावित (इगतपरूी), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली) :  
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सवोच्च न्यायालयाने वनहक्क कायदयानसुार दावे नाकारलेल्हया कु्ूींबाींची 
िमीन काढून घेण्याचे आदेश नदल्हयाने राज्यातील १ लाख ७५ हिार 
आनदवासी कु्ूींबे बेघर होणार असल्हयाचे नदनाींक २३ फेब्रवुारी, २०१९ रोिी वा 
त्या समुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यासींदर्ाशत सवोच्च न्यायालयात बािू माींडण्यात शासन 
अपयशी ठरले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, शासनाने या सींदर्ाशत पनु्हा एकदा सवोच्च न्यायालयात दाद 
मागनू या बाचधत आनदवासीींना त्याींच्या िममनीचे ७/१२ उतारे देण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्हयास प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. अशोि उईिे : (१) हे खरे नाही, 
      मा.सवोच्च न्यायालयाने रर् प्रप्ीशन क्रमाींक १०९/२००८ च्या 
अनषुींगाने वनहक्क कायदा, २००६ अींतगशत वनहक्क दावे अमान्य करण्यात 
आलेल्हया दावेदाराींना ननषकामसत करण्यात याव,े असा आदेश नदनाींक 
१३/०२/२१९ रोिी केला असला तरी, सदर आदेशास मा. सवोच्च न्यायालयाने 
नद.२८/०२/२०१९ रोिी स्थचगती नदलेली आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) मा.सवोच्च न्यायालयाने नदनाींक २८ फेब्रवुारी, २०१९ रोिी नदलेल्हया 
आदेशानसुार नदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१७ पयांत जिल्हहास्तरीय सममतीने अमान्य 
केलेले दावे व अप्रपले याींची आयकु्त, आनदवासी सींशोधन व प्रमशक्षण सींस्था 
पणेु याींच्यामाफश त तपासणी करण्यात येत आहे.         
     प्रस्ततु प्रकरणी नद.१२/७/२०१९ पवुी मा.सवोच्च न्यायालयामध्ये 
शपथपत्र दाखल करावयाचे असनू त्यानषुींगाने कायशवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

गडधचरोली जजल््यातील आददिासी बाांबू प्रकक्रया  
सहिारी सांस्त्थेत झालेला गैरव्यिहार 

  

(४०) *  १३९४७७   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडचचरोली जिल्ह्यातील आनदवासी बाींब ू प्रकक्रया सहकारी सींस्था येथील 
आनदवासी लोकाींना बाींब ूप्रकक्रया प्रकल्हपाच्या माध्यमातनू रोिगार प्राप्त करून 
देण्याच्या खोट्या उद्देशाने प्रकल्हप कायाशलय गडचचरोलीच्या प्रस्तावाप्रवनाच १९ 
को्ी ४० लक्ष ९४ हिार रुपयाचा बाींब ू प्रकल्हप मींिूर करुन घेतला, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास गडचचरोली प्रकल्हप कायाशलयाींतगशत या प्रकल्हपासाठी ७ को्ी ३१ 
लक्ष रुपयाचे प्रवतरणही सदर सींस्थेला देण्यात आलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास या प्रकल्हपात अननयममतता असल्हयाची तक्रार सचचव स्तरावर 
करण्यात आली असनू देखील ५ को्ी १७ लक्ष रुपयाचा रोखुन ठेवलेला ननधी 
श्री.्ी एस.के. रेड्डी, ्यवस्थापकीय सींचालक, बाींब ू प्रवकास मींडळ, नागपरू 
याींच्या मशफारशीनसुार मींिूर करण्यात आला हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास श्री.्ी.एस के. रेड्डी याींचा गडचचरोलीतील वादग्रस्त  कायशकाळ 
बघता त्याींची मशफारस आचथशक लार्ातनू झाली असण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही, हे ही खरे आहे काय,  
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(५) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. अशोि उईिे : (१) व (२) नाही. 
(३) प्रवशषे कें द्रीय सहाय योिने अींतगशत बाींब ुप्रकक्रया प्रकल्हप, गडचचरोलीसाठी 
सन २०१५-१६ साठी रु.५१७.०० लक्ष ननधी व सन २०१६-१७ साठी रु.५१७.०० 
लक्ष असा एकूण रु.१०३४.०० लक्ष ननधी मींिूर करण्याींत आला आहे. 
श्री.्ी.एस के रेड्डी, ्यवस्थापकीय सींचालक, बाींब ू प्रवकास मींडळ याींच्या 
अध्यक्षतखेालील सममतीच्या मशफारशीनसुार ननधी प्रवतरण करण्यास मींिूरी 
प्राप्त झाली आहे. परींत ु सद्य:जस्थतीत सामींिस्य करार (MOU) करण्याची 
कायशवाही सरुु असल्हयाने, सदर ननधीपकैी कोणतीही रक्कम अद्याप सींबींचधत 
सींस्थेस अदा करण्याींत आललेी नाही. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

िोल्हापूरच्या पररसरातील औद्योधगि िसाहतीिर िीज  
दर िाढीमुळे मांदीच ेसािट ननमामण झाल्याबाबत 

  

(४१) *  १३४९८७   श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनरुी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सन २०१८ नींतर वीिदरात २५ त े३० ्क्के दरवाढ झाल्हयानींतर 
आता पनु्हा नदनाींक १ एप्रप्रल, २०१९ पासनू १२ ्क्के दरवाढ करण्यात 
आल्हयाने ही दरवाढ आता सरासरी ४० ्क्के ततकी झाली असनू त्याचा 
फ्का उद्योग, ्यापार व ्यवसाय याींना बसला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, कोल्हहापरू जिल्ह्यातील वीिेवर चालणाऱ्या फौंड्री ्यवसायाला 
सवाशचधक फ्का बसला असल्हयाने तथेील रकसारख्या अविड वाहनाींचे माके् 
मींदावले असनू फौंड्री उद्योगाला ममळणारे काम कमी झाले असल्हयाचे माहे 
एप्रप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, यामळेु कोल्हहापरू जिल्ह्यातील चारही एमआयडीसीतील अनेक 
फौंड्री कारखान्यातील दोन मशफ्् बींद करा्या लागल्हया असनू रात्रपाळीत 
अचधक उत्पादन होत असतानाही रात्रपाळी देखील अनेक कारखान्यात बींद 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, कोल्हहापरू जिल्ह्यातील उद्मनगर, मशरोली, गोकूळ मशरगाींव या 
नतन्ही एमआयडीसीतील फौंड्री आणण मशीन शाफ्् या दोन्ही उद्योगातील 
समुारे ७० त े ७५ हिार कामगार कामाप्रवना बसनू आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
     महाराषर प्रवद्यतु ननयामक आयोगाने नदनाींक १२ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी 
महाप्रवतरण कीं पनीच्या ग्राहकाींकररता सधुाररत वीि दर आदेश लाग ू केले. 
सदर वीि दर आदेशानसुार सन २०१९-२० कररता लाग ूअसलेल्हया वीि दरात 
सन २०१८-१९ च्या तलुनेत समुारे ३ ्क्के वीि दर वाढ झाली आहे.  तसेच 
उच्चदाब औद्योचगक ग्राहकाींकररता केवळ २ ्क्के ततकी वीि दर वाढ झाली 
आहे. 
(२), (३), (४), (५) व (६) कोल्हहापरू जिल्ह्यातील जस््ल व फौंड्री उद्योगाींची 
सींख्या सन २०१७-१८ या वषी २२७ ततकी होती व त्याींचा वाप्रषशक वीि वापर 
६५० द.ल.य.ु ततका होता. सन २०१८-१९ या वषी या उद्योगाींच्या सींख्येत 
वाढ होऊन ती २६२ झाली आहे व त्याींच्या वीि वापरात वाढ होऊन तो ६८७ 
द.ल.य.ु ततका झाला आहे.   
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     फौंड्री उद्योगासाठी कें द्र शासनाच्या तींडस्रीयल तींफ्रास्रक्चर अपग्रेडशेन 
स्कीम योिनेअींतगशत महाराषर औद्योचगक प्रवकास महामींडळाच्या मशरोली व 
गोकूळ मशरगाव औद्योचगक क्षेत्र तसेच ल.क. आककवा्े सहकारी औद्योचगक 
वसाहत, ियमसींगपरू, शाहू सहकारी औद्योचगक वसाहत, आगर तालकुा 
मशरोळ व कोल्हहापरू तींजिननअरीींग असोमसएशन या सींस्थाना लार् देण्यात 
आलेला आहे. 
     त्यामध्ये सहकारी औद्योचगक क्षेत्रातील अींतगशत रस्त,े पथनदव,े 
पाणीपरुवठा, कॅडकॅम से्ं र व एमआयडीसी औद्योचगक क्षते्रामध्ये २ सँड 
ररक्लेममनेशन प्रकल्हपाकररता कें द्र शासनाकडून अनदुान रु. ३१.६१ को्ी व 
राज्य शासनाकडून रु.४.२० को्ी ततके अनदुान उपलब्ध करुन देण्यात आल े
आहे. तसेच एमआयडीसी क्षेत्रामशवाय सहकारी औद्योचगक वसाहतीमध्ये 
स्थाप्रपत झालेल्हया फौंड्री उद्योिकाींना सँड ररक्लेममनेशन सपु्रवधा उपलब्ध 
होण्यासाठी राज्य शासनाच्या औद्योचगक समहू प्रवकास योिनेअींतगशत 
सामनूहक सपु्रवधा कें द्र प्रस्ताप्रवत केले आहे ज्यामध्ये फौंड्री उद्योगासाठी सँड 
ररक्लेममनेशन सपु्रवधेचा समावेश आहे.  

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

राज्यातील िृषी उत्पन्न बाजार सशमती िममचाऱ्याांच े 
प्रश् न िायमस्त्िूपपी ननिाली िाढण्याबाबत 

  

(४२) *  १३५४५३   श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कृषी उत्पन्न बािार सममती कमशचाऱ्याींचे प्रश् न कायमस्वरूपी 
ननकाली काढण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी नदनाींक ५ फेब्रवुारी, 
२०१९ रोिी वा त्या समुारास मा.मखु्यमींत्री याींना ननवेदन नदले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, कृषी उत्पन्न बािार सममतीमधील सवश कमशचारी बाींधवाींना 
शासकीय सेवेत सामावनू घेण्याबाबतच्या व ततर मागण्याींसाठी नदनाींक १५ 
फेब्रवुारी, २०१९ रोिी कमशचाऱ्याींच्या वतीने आझाद मदैान, मुींबई येथे बेमदुत 
उपोषण करण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी ननवेदनाच्या अनषुींगाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले व त्यानषुींगाने राज्यातील कृषी 
उत्पन्न बािार सममती कमशचाऱ्याींचे प्रश् न कायमस्वरूपी ननकाली 
काढण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) राज्यातील कृप्रष उत्पन्न बािार सममतीच्या कमशचाऱ्याींना शासनाच्या 
सेवेत सामावनू घेण्यासींदर्ाशतील शासनास प्राप्त झालेल्हया ननवेदने तपासनू 
शासनास त्याबाबत सप्रवस्तर अहवाल सादर करण्याकरीता नद.१४.०६.२०१७ 
रोिीच्या शासन ननणशयानसुार कायशकारी सींचालक, महाराषर राज्य कृप्रष पणन 
मींडळ, पणेु याींच्या अध्यक्षतखेाली अ्यास सममती गठीत करण्यात आली 
होती. अ्यास सममतीच्या मशफारशी नद.२०.११.२०१७ रोिी शासनास प्राप्त 
झाल्हया आहेत. सदर मशफारशीींबाबत प्रवधी व न्याय प्रवर्ाग, प्रवत्त प्रवर्ाग व 
सामान्य प्रशासन प्रवर्ागाशी सल्हला मसलत करुन पढुील कायशवाही करण्यात 
येईल. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

पारोळा (जज.जळगाांि) तालुक्यातील बोरी धरणािरील १२ गािाांतील 
पाणीपुरिठा योजनेचा विद्युत पुरिठा पुिमित सुरु िरण्याबाबत 

(४३) *  १३६८६२   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :  सन्माननीय 
ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पारोळा (जि.िळगाींव) तालकु्यातील बोरी धरणावरील १२ गावाींना पाणी 
परुवठा योिनेंतगशत केला िाणारा पाणी परुवठा थकीत वीि देयका अर्ावी 
वीि प्रवतरण कीं पनीच्या कायाशलयाने खींडीत केल्हयाने सदरहू गावाींतील 
नागरीकाींना पाण्यापासनू वींचचत राहावे लागत असल्हयाचे नदनाींक २५ नो्हेंबर, 
२०१८ रोिी वा त्या समुारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, पारोळा मतदार सींघात दषुकाळ सदृषय पररजस्थती ननमाशण 
झालेली असल्हयाने उक्त प्रवर्ागातील ग्रामपींचायतीची पाणी परुवठा 
योिनेंतगशत करण्यात येणाऱ् या पाणी परुवठ्याची वीि देयके प्रलींत्रबत आहेत, 
तद् नषुींगाने प्रवद्यतु परुवठा पवुशवत करुन पाणी परुवठा करण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा.उिाश मींत्री याींचेकड े ननवेदनाद् वारे मागणी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळुन आले, तद् नषुींगाने नागररकाींना पाणी परुवठा योिनेंतगशत पाणी 
परुवठा करण्यासाठी प्रवद्यतु परुवठा पवुशवत सरुु करण्याच्या दृष्ीने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. महाप्रवतरण कीं पनीने मौिे 
पारोळा, जिल्हहा िळगाींव तालकु्यातील बोरी धरणावरील १२ गावाींच्या पाणी 
परुवठा योिनेच्या वीि िोडणीचा वीि परुवठा थकीत वीि देयकाअर्ावी 
नदनाींक २३ नो्हेंबर,२०१८ रोिी खींडीत करण्यात आला. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) मखु्याचधकारी, पारोळा याींनी पारोळा (जि.िळगाींव) तालकु्यातील बोरी 
धरणावरील १२ गावाींच्या पाणी परुवठा योिनेच्या पाणी परुवठ्याची वीि 
देयके अींशत: र्रल्हयाने नदनाींक ०६ डडसेंबर, २०१८ रोिी प्रवद्यतु परुवठा 
पवूशवत करण्यात आलेला आहे. तसेच शासन ननणशय नदनाींक ११ डडसेंबर, 
२०१८ नसुार राज्यात दषुकाळ घोप्रषत केलेल्हया १५१ तालकेु व २६८ महसलुी 
मींडळात ग्रामीण नळ पाणी परुवठा योिनाींची प्रलींत्रबत असलेल्हया थकीत 
प्रवद्यतु देयकाींच्या मदु्दल रक्कमेपकैी ५% रक्कमेची र्रपाई झाल्हयावर अशा 
योिनाींचा खींडीत वीि परुवठा सरुु करण्यात यावा, तसेच राज्यातील गींर्ीर 
दषुकाळी पररजस्थती, पाणीसाठे याींचा प्रवचार करता नो्हेंबर २०१८ त े िून 
२०१९ या ८ मनहन्याींच्या कालावधीतील दषुकाळ घोप्रषत केलेल्हया १५१ तालकेु 
व २६८ महसलूी मींडळातील ग्रामीण नळ पाणी परुवठा योिनाींची चाल ू
प्रवद्यतु देयके मदत व पनुवशसन प्रवर्ागाच्या ी्ंचाई ननधीमधून उपलब्ध 
करण्याचा ननणशय घेण्यात आला आहे.  
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही.  

---------------- 
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सामाजजि न्याय विभागाांतगमत राज्यातील २३ विना अनुदानीत 

िदृ्धाश्रमाांना अनुदान देण्याबाबत 
  

(४४) *  १३९५०५   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सामाजिक न्याय प्रवर्ागाींतगशत राज्यातील २३ प्रवनाअनदुानीत वदृ्धाश्रमाींना 
अनदुान देणाचा ननणशय माहे माचश, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनामाफश त 
घेण्यात आल्हयाचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, वॄद्धाश्रमातील वदृ्धाींसाठी पररपोषण अनदुान म्हणून रु.१५०० 
तसेच कमशचाऱ् याींच्या मानधनापो्ी होणाऱ् या खचाशस मान्यता देण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाच्या ननणशयानसुार वदृ्धाश्रमाींना 
अनदुान वा्प करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) होय, राज्यातील एकूण २३ मातोश्री वधृ्दाश्रमाना 
अनदुान तत्वावर आणण्याचा शासन ननणशय नदनाींक ६ माचश, २०१९ च्या 
शासन ननणशयान्वये घेण्यात आलेला आहे. 
(२) होय, 
(३) मातोश्री वधृ्दाश्रमाना अनदुान देण्याची कायशवाही शासन स्तरावर सरुु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

 
----------------- 
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मौजे आांबेरे खदुम (ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) येथील शाळेतील 
विद्यार्थयामचा िीज िादहनीच्या स्त्पशामने झालेला मतृ्यू 

  

(४५) *  १३८७९५   श्री.भास्त्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौि े आींबेरे (ता.गहुागर, जि.रत्नाचगरी) येथील जिल्हहा पररषद मराठी 
शाळेच्या साींस्कृनतक कायशक्रमासाठी लोखींडी पाईप आणत असताना त्याचा 
स्पशश शाळेतील आवारात असलेल्हया वीि वानहन्याींना झाल्हयाने सातवीमध्ये 
मशकणाऱ्या एका प्रवद्यार्थयाशचा मतृ्य ूतर दसुरा प्रवदयाथी गींर्ीरररत्या िखमी 
झाल्हयाची घ्ना नदनाींक २२ माचश, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास घडली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, शाळेलगत असलेले वीि खाींब धोकादायक असल्हयाची तक्रार 
तसेच सदर वीि खाींब अन्यत्र स्थलाींतररत करण्याची मागणी स्थाननक 
ग्रामस्थाींनी महाप्रवतरण कीं पनीकड े केली होती, परींत,ु या तक्रारीची दखल न 
घेतल्हयामळेु ही ददैुवी घ्ना घडली हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, र्प्रवषयात पनु्हा अशी घ्ना घडु नये त्या अनषुींगाने 
धोकादायक वीि खाींब अन्य नठकाणी स्थलाींतररत करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्हयास, याप्रकरणी चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुींगाने सींबचधत 
दोषीवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) तसेच सदर घ्नेत मतृ्य ू झालेल्हया व गींर्ीरररत्या िखमी झालेल्हया 
प्रवद्यार्थयाांच्या कु्ुबाींना शासनाकडून आचथशक नकुसान र्रपाई देण्यात आली 
आहे काय, 
(६) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर जिल्हहा पररषद मराठी शाळेच्या आवारात असणारी ११ के.्ही. 
वानहनी स्थलाींतरीत करण्यासाठीच ेअींदािपत्रक डी.पी.डी.सी. (जिल्हहा ननयोिन 
प्रवकास सममती) योिनेअींतगशत जिल्हहाचधकारी, रत्नाचगरी याींच्याकड े सादर 
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केला असनू त्याच्या मींिुरीनींतर सदर वानहनी त्वरीत स्थलाींतरीत केली 
िाईल. 
(४) व (५) प्रवद्यतु ननरीक्षक, रत्नाचगरी याींनी सदर अपघाताची चौकशी केली 
असनू चौकशीत मखु्याध्यापक, जिल्हहा पररषद शाळा, आींबेरे, ता.गहुागर, 
जि.रत्नाचगरी हे सदर घ्नसे िबाबदार आढळललेे असल्हयाने त्याींना नदनाींक 
१२.४.२०१९ रोिी “कारणे दाखवा नो्ीस” बिाप्रवण्यात आली आहे.  तसेच 
मतृ ्यक्तीच्या कायदेशीर वारसास व िखमी प्रवद्यार्थयाांना नकुसान र्रपाई 
देण्याबाबत मखु्याध्यापक, जिल्हहा पररषद शाळा, आींबेरे, ता.गहुागर, 
जि.रत्नाचगरी याींना प्रवद्यतु ननरीक्षक, रत्नाचगरी याींनी नदनाींक २४.५.२०१९ 
रोिीच्या पत्रान्वये कळप्रवण्यात आले आहे. 
(६) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

धचांचगव्हाण (ता.िरुड, जज.अमरािती) येथील शतेिरी दाम्पत्याने  
अिैध साििारीच्या जाचाला िां टाळून िेलेली आत्महत्या 

(४६) *  १३६७९६   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनरुी), श्री.गणपतराि 
देशमखु (साांगोले) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) चचींचग्हाण (ता.वरुड, जि.अमरावती) येथील शतेकरी श्री.सोपान गींगाधर 
शलेो्े व त्याींची पत्नी श्रीमती वींदना सोपान शलेो्े याींनी सरुळी या गावी 
अवधै सावकाराच्या िाचाला कीं ्ाळून प्रवष प्राशन केल्हयाने श्री.सोपान गींगाधर 
शलेो्े याींचा मतृ्य ूझाला असनू त्याींच्या पत्नीची प्रकृती अत्यवस्थ असल्हयाचे 
नदनाींक १ मे, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, शतेकरी श्री. सोपान शलेो्े याींनी तीन हिार रुपयाींचे किश 
घेतले असता त्या मोबदल्हयात दहा हिार रुपयाींसाठी सावकाराने वारींवार 
धमकी विा मागणी केल्हयाने त्याींनी प्रवष प्राशन करुन आत्महत्या केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने खािगी सावकारावर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देशमखु : (१), (२) व (३) दैननक देशोन्नती या वतृ्तपत्रामध्ये 
नदनाींक २९.४.२०१९ रोिी प्रमसद्ध झालेल्हया मतृक सोपान शलेो्े याींच्या 
आत्महत्येच्या बातमीच्या अनषुींगाने सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था, वरुड 
याींनी महाराषर सावकारी (ननयमन) अचधननयम, २०१४ मधील तरतदूीन्वये 
चौकशी केली. त्यानसुार मतृक सोपान शलेो्े याींनी बिाि फायनान्स कीं पनी 
या खािगी प्रवत्त परुवठा कीं पनीकडून दरुचचत्रवाणी सींच (न््ही) तसेच 
मोबाईल खरेदीसाठी घेतलेल्हया किाशच्या वसलूीसाठी सींबींधीत कीं पनीच े
प्रनतननधी मतृकाींच्या घरी गेल्हयाचे अहवालामध्ये नमदू केले आहे. त्यामळेु 
सोपान शलेो्े याींनी केलेली आत्महत्या सावकारी किश वसलूीचा तगादा 
लावल्हयामळेु झाल्हयाचे सकृतदशशनी नदसनू येत नाही. 
     मतृक सोपान शलेो्े याींच्या आत्महत्या प्रकरणी पोमलस स््ेशन, वरुड 
येथे गनु्हा क्र. २०८/२०१९ नदनाींक ३०.४.२०१९ रोिी दाखल करण्यात आला 
असनू पोमलसाींमाफश त पढुील तपास सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

राज्यातील अनुसूधचत जाती-जमातीच्या विदयार्थयाांच्या 
शशष्ट्यितृ्तीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(४७) *  १३७६००   श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील ७२ सींस्थाींमध्ये अनसुचूचत िाती-िमातीच्या प्रवदयार्थयाांच्या 
नावावर आलेल्हया मशषयवतृ्तीमध्ये २८ को्ी रुपये पके्षा िास्त गरै्यवहार 
झाल्हयाची बाब ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, याबाबत चौकशी करण्याऱ्या प्रवशषे चौकशी पथकाने या 
सींस्थाींवर फौिदारी गनु्हे दाखल करावेत अशी मशफारस प्रधान सचचव, 
सामाजिक न्याय व आनदवासी प्रवकास याींच्याकड ेकेली होती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी सींबींचधताींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी 
मागणी लोकप्रनतननधीनी मा.मखु्यमींत्री व सामाजिक न्याय मींत्री याींचेकड ेमाहे 
मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदनाद्वारे केली होती, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) होय.  
(४) प्रवशषे चौकशी पथकाने गनु्हे दाखल करण्याबाबत मशफारस केलेल्हया ६८ 
सींस्थाींपकैी ४ सींस्थाप्रवरोधात पोमलसात गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत, 
४० सींस्था ्या वसलूी प्रकरणी न्यायालयात गेल्हया असनू, उच्च न्यायालयाने 
काही प्रकरणात “No coercive steps to be taken” असे आदेश पारीत 
केलेले आहेत. तर उवशरीत २४ सींस्थाींवर गनु्हे दाखल करण्याच्या सचूना 
सींबींचधत सहायक आयकु्त, समाि कल्हयाण याींना देण्यात आलेल्हया आहेत. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  
औजष्ट्णि विद्युत प्रिल्प एिलहरा (ता.जज.नाशशि) येथील ६६० मे.िटॅ 

विद्युत प्रिल्पाच ेिाम सुरु िरण्याबाबत 
  

(४८) *  १३६७२५   श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औजषणक प्रवद्यतु प्रकल्हप एकलहरा (ता.जि.नामशक) येथे मींिूर असलेल्हया 
६६० मे.वॅ्  प्रवद्यतु प्रकल्हपाचे काम सरुु करण्याची स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
नदनाींक २२ मे, २०१८, नदनाींक १० ऑक््ोबर, २०१८ व नदनाींक २० फेब्रवुारी, 
२०१९ रोिी वा त्यासमुारास मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास,नामशक औजषणक प्रवद्यतु प्रकल्हपातील नतन्ही सींचाींचे आयमुाशन 
सींपत आल्हयामळेु या नठकाणी सन २०११  मध्ये ६६० मे.वॅ्  च्या प्रकल्हपाला 
मींिुरी देण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकल्हपासाठी आवश्यक असलेली िमीन, मबुलक पाणी, 
अॅश डॅम, स्वतींत्र रेल्हवे लाईन, प्रशस्त कामगार वसाहत त. पायार्तू सपु्रवधा 
उपलब्ध असनूही प्रकल्हपास प्रवलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, नामशक औजषणक प्रवद्यतु प्रकल्हपामध्ये ६६० मे.वॅ् च्या 
प्रवद्यतु प्रकल्हपाचे काम हाती घेण्यासाठी शासनामाफश त कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) अींशत: खरे आहे. 
     औजषणक प्रवद्यतु प्रकल्हप एकलहरा (ता.जि.नामशक) येथे ६६० मे.व.ॅ 
प्रवद्यतु प्रकल्हपाचे काम सरुु करण्यासींदर्ाशत लोकप्रनतननधीींचे नदनाींक 
२२.०५.२०१८ व नदनाींक १०.१०.२०१८ चे मागणीपत्र महाननममशती कीं पनीस प्राप्त 
झाले आहे. परींत,ु नदनाींक २०.०२.२०१९ चे पत्र अप्राप्त आहे.  
(२) नदनाींक २९.१२.२०११ च्या शासन ननणशयान्वये ६६० मे.व.ॅ प्रकल्हपाला 
मींिूरी देण्यात आली आहे.  
(३) हे खरे आहे. 
(४) प्रकल्हप ततुाशस स्थचगत ठेवण्यात आला आहे.  
(५) प्रकल्हप स्थचगत ठेवण्याची कारणे पढुील प्रमाणे आहेत :- 
     सदर प्रस्ताप्रवत प्रकल्हप हा कोळसा स्त्रोताींपासनू दरू अींतरावर आहे. 
र्ारत सरकारचे कोळशावर आधाररत वीि कें द्रासींदर्ाशतील नवीन प्रस्ताप्रवत 
धोरणे (िस ेकी National Merit Order Despatch (M.O.D.), खाणीिवळ 
असलेल्हया परींत ु रखडलेल्हया (Stranded Pit Head Projects) प्रकल्हपाींना 
कोळसा परुवठा सींबींचधत धोरण (Flexible Utiliazation of Coal) ही 
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कोळसा स्त्रोताींपासनू दरू अींतरावर असलेल्हया प्रकल्हपाींना कोळसा 
परुवठयासींबींधी परूक नसल्हयाने प्रस्ताप्रवत नामशक प्रकल्हपातील सींचामधून 
वषाशचे बारा मनहने वीि ननगशममत होण्याबद्दल साशींकता आहे. पररणामी कमी 
वीि ननममशतीमळेु वीि ग्राहकाींवर जस्थर आकाराचा र्ार वाढण्याची शक्यता 
आहे. करीता सदर प्रकल्हप स्थचगत ठेवला आहे. 

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

उल्हासनगर (जज.ठाणे) पररसरामध्ये दशलत िस्त्ती सुधार  
योजनेंतगमत ननिृष्ट्ट दजामच ेिाम झाल्याबाबत 

  

(४९) *  १३६०६८   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील 
(इस्त्लामपरू), श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.भास्त्िर जाधि (गहुागर), श्री.ददपि चव्हाण (र्लटण), श्री.अस्त्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, 
श्री.सरेुश लाड (िजमत), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण) :   सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उल्हहासनगर (जि.ठाणे) पररसरामध्ये दमलत वस्ती सधुार योिनेंतगशत 
ननकृष् दिाशच्या झालेल्हया कामाींमध्ये मोठ्या प्रमाणात गरै्यवहार 
झाल्हयाप्रकरणी सखोल चौकशी करुन कारवाई करण्याची मागणी 
लोकप्रनतननधीींनी नदनाींक ५ िानेवारी, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास 
जिल्हहाचधकारी, ठाणे याींचेकड ेवारींवार ननवेदना्दारे केलेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार ननकृष् दिाशच े
काम करणाऱ्या सींबींचधताींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच दमलत वस्ती सधुार 
योिनेतींगशत सोयी-सपु्रवधा परुप्रवण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१), (२) व (३) • उल्हहासनगर महानगरपामलकेतील 
मा.सौ.कप्रवता बागलु व मा.सौ.अींिली साळवे या नगरसेप्रवकाींनी नदनाींक  
०४.०१.२०१९ व नद.०३.०१.२०१९ रोिीच्या स्वतींत्र ननवेदनान्वये उल्हहासनगर 
महानगरपामलका क्षते्रात दमलतवस्ती सधुार योिनेंतगशत ननकृष् दिाशच्या 
कामाबाबत चौकशी करण्याची तक्रार जिल्हहाचधकारी, ठाणे याींचेकड ेकेली आहे, 
हे खरे आहे. 
• सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने उप आयकु्त (मखु्यालय), उल्हहासनगर 
महानगरपामलका याींचसे्तरावर चौकशी सरुु आहे. 
• यासींदर्ाशत एका मनहन्यात चौकशी करुन घेऊन कारवाई करण्याच्या सचूना 
जिल्हहाचधकारी, ठाणे याींना देण्यात आलेल्हया आहेत.  
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

मुरबाड (ता.शहापूर, जज.पालघर) येथील शासिीय िसतीगहृातील 
जेिणात पाल आढळून आल्याबाबत 

(५०) *  १४०१९७   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती ननममला गावित 
(इगतपरूी), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.बसिराज पाटील (औसा), 
श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.हषमिधमन 
सपिाळ (बलुढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अशमत विलासराि 
देशमखु (लातरू शहर), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टाररे् 
(िळमनरुी) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मरुबाड (ता.शहापरू, जि.पालघर) येथील आनदवासी प्रवकास प्रवर्ागाअींतगशत 
असलले्हया आनदवासी मलुाींच्या शासकीय वसतीगहृात नदनाींक ११ मे, २०१९ 
रोिी वा त्यासमुारास रात्रीच्या र्ोिनात पाल आढळून आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले त्याअनषुींगाने दोषीींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. अशोि उईिे : (१) आनदवासी मलुाींचे शासकीय वसतीगहृ, मरुबाड येथे 
नद.१०.०५.२०१९ रोिी सींध्याकाळच्या िेवणाच्या वेळेस कुमार श्रावण वामन 
दरोडा, प्रथम वषश बी.ए. हा िेवणाचे ता् घेऊन रुम मध्ये िेवण करण्यासाठी 
गेला असता त्याच्या िेवणात पाल आढळून आल्हयाचे त्याने ननदशशनास 
आणले. 
(२) व (३) शहापरू प्रकल्हप कायाशलयातील प्रर्ारी आनदवासी प्रवकास ननरीक्षक, 
गहृपाल, आनदवासी मलुाींच े शासकीय वसतीगहृ, खडी व प्रर्ारी मशक्षण 
प्रवस्तार अचधकारी याींनी चौकशी केली. 
     गहृपाल व रक्षक याींनी कतश् यात कसरू केल्हयामळेु त्याींना ननलींबीत 
करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

िोलिड (ता.जज. बुलढाणा) येथील आददिासी मुला-मुलीांच्या 
िसनतगहृाच्या बाांधिामाबाबत 

  

(५१) *  १३५४५०   श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोलवड (ता.जि.बलुढाणा) येथील आनदवासी मलुा-मलुीींच्या नवीन 
वसनतगहृाला नदनाींक ११ व १९ सप् े्ंबर २०१८ रोिी वा त्यासमुारास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मान्यता प्रदान करण्यात येऊनही वसनतगहृाच्या बाींधकामास 
सरुुवात करण्यात आलेली नसल्हयाने बलुढाणा जिल्ह्यातील आनदवासी मलुा-
मलुीींच्या उच्च मशक्षणाचा प्रश्न ननमाशण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, काय चौकशीत 
काय ननषपन्न झाल,े व तद् नषुींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) तसेच, आनदवासी मलुा-मलुीींच्या वसनतगहृाच्या बाींधकामास तात्काळ 
सरुुवात करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. अशोि उईिे : (१) हे खरे आहे. कोलवड (ता.जि.बलुढाणा) येथील 
आनदवासी मलुी व मलुाींच्या वसनतगहृाच्या तमारत बाींधकामाच्या 
अींदािपत्रकास अनकु्रमे नदनाींक ११ व १९ सप् े्ंबर २०१८ रोिी प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. 
(२), (३) व (४) कोलवड (ता.जि.बलुढाणा) आनदवासी शासकीय मलुीींचे व 
मलुाींचे दोन्ही वसनतगहृाच्या बाींधकाम करावयाच्या िागेवर मातीची र्ारवाहक 
क्षमता चाचणी करण्यात आली असनू पढुील ननप्रवदा प्रककया सरुु 
करणेबाबतची कायशवाही सावशिननक बाींधकाम (आनदवासी) प्रवर्ाग, अमरावती 
याींच्याकडून सरुु आहे. 
     सद्यःजस्थतीत आनदवासी शासकीय मलुा-मलुीींचे दोन्ही वसनतगहेृ 
र्ाडयाच्या तमारतीत कायशरत असनू कोणत्याही पात्र प्रवद्यार्थयाशला 
प्रवेशापासनू वींचचत ठेवण्यात आलेले नाही.    
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

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

शसांदेिाही (जज.चांद्रपूर) तालुक्यातील आददिासी क्षेत्रातील  
मोठ्या पुलाच्या बाांधिामाबाबत 

  

(५२) *  १३९२१३   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मस ींदेवाही (जि.चींद्रपरु) तालकु्यातील आनदवासी पररक्षेत्रातील कुकूडहे्ी-
कळमगाव-कोठा-मरुमाडी रस्त्यावरील तजिमा ४१ उमानदीवर मोठ्या पलुाच े
बाींधकाम करणे आणण मसींदेवाही-रामाळा-गडबोरी रस्त्यावर बोकारडोह नाल्हयावर 
मोठ्या पलुाचे बाींधकाम करण्यासाठी लोकप्रनतननधीनी मा.आनदवासी मींत्री 
याींना वारींवार लेखी ननवदेन नदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या आनदवासी पररक्षेत्रातील गावे, तालकुा, मखु्यालय व जिल्हहा 
मखु्यालयासोबत िोडण्यासाठी या दोन्ही पलुाींचे बाींधकाम करणे गरिेच ेआहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी या दोन्ही पलुाींच े बाींधकाम करण्यासाठी 
आवश्यक ननधी प्राप्त होण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे 
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१), (२), (३) व (४) मस ींदेवाही (जि.चींद्रपरू) तालकु्यातील 
आनदवासी पररक्षेत्रातील कुकूडहे्ी-कळमगाव-को्ा-मरुमाडी रस्त्यावरील तजिमा 
४१ उमानदीवर मोठ्या पलुाचे बाींधकाम करणेबाबत मा. लोकप्रनतननधीींची 
ननवदने प्राप्त झालेले आहे.  
     चींद्रपरू जिल्ह्यातील मसींदेवाही तालकु्यातील  मस ींदेवाही रामाळा गडबोरी 
रस्त्यावर बोकारडोह नाल्हयावर मोठया पलुाचे बाींधकाम तजिमा १३० तसेच 
कळमगाींव कोठा मरुमाडी रस्त्यावर उमा नदीवर मोठ्या पलुाचे बाींधकाम 
करणे तजिमा ४१ या कामाींना नद.१५.०३.२०१६ च्या शासन ननणशयान्वये 
अधीक्षक अमर्यींता, सावशिननक बाींधकाम मींडळ, चींद्रपरू याींनी मशफारस 
केल्हयानसुार अनकु्रमे रु.७.५० लक्ष व रु.९.०० लक्ष च्या कामास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली होती. परींत ूअचधक्षक अमर्यींता, सावशिननक बाींधकाम 
मींडळ, चींद्रपरू याींनी ही कामे मींिूर केलेल्हया अनकु्रमे रु.७.५० लक्ष व रु.९.०० 
लक्ष ककमतीमध्ये करणे शक्य नसल्हयाचे कळवनू सदर कामे वगळण्यासाठी 
प्रस्ताप्रवत केली होती. त्यानसुार सदर दोन्ही कामे वगळण्यात आलेली 
आहेत.  
    मसींदेवाही (जि.चींद्रपरू) तालकु्यातील मसींदेवाही-रामाळा-गडबोरी रस्त्यावरील 
बोकारडोह नाल्हयावर मोठया पलुाच ेबाींधकाम करणे, तजिमा ४१ हे काम माहे 
नो्हेंबर, २०१८ च्या नहवाळी अचधवेशनामध्ये परुवणी मागणी्दारा 
अथशसींकल्हपात समाप्रवष् करण्यासाठी प्रस्ताप्रवत करण्यात आले होत.े परींत ू
प्रवर्ागाचा प्रस्ताव अमान्य करण्यात आला होता. तसेच सन २०१९-२० च्या 
पावसाळी अचधवेशनाच्या प्रवर्ागाच्या नवीन बाबी मध्ये सदर काम पनुश्च: 
प्रस्ताप्रवत करण्यात आले आहे.  

----------------- 
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ठाणे जजल््यातील बारिी धरणग्रस्त्ताांच्या नािे झालेल्या  

िोट्यिधी रुपयाांच्या गैरव्यिहाराबाबत 
  

(५३) *  १३६२१५   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील 
(इस्त्लामपरू), श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.भास्त्िर जाधि (गहुागर), श्री.ददपि चव्हाण (र्लटण), श्री.अस्त्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, 
श्री.सरेुश लाड (िजमत), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जिल्ह्यातील बारवी धरणाची उींची वाढप्रवल्हयानींतर प्रवस्थाप्रपत 
होणाऱ् या धरणग्रस्ताींच्या नावे झालले्हया कोट्यवधी रुपयाींच्या गरै्यवहाराची 
सखोल चौकशी करण्यासाठी धरणग्रस्ताींनी तहसीलदार, मरुबाड याींचेकड े
वारींवार मागणी केल्हयाचे नदनाींक २४ डडसेंबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व चौकशीच्या अनषुींगाने 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देसाई : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) बारवी प्रकल्हपबाचधत कु्ुबाींच्या घराींच्या मलु्हयाींकनाबाबत 
प्राप्त झालेल्हया प्रवप्रवध तक्रारीींनसुार चौकशी करणेकामी जिल्हहाचधकारी, ठाणे 
याींचे कायाशलयामाफश त उप प्रवर्ागीय अचधकारी, कल्हयाण उप प्रवर्ाग याींच्या 
अध्यक्षतखेाली मशखर सममती नेमण्यात आली होती. सदरहू मशखर 
सममतीमाफश त बारवी प्रकल्हपबाचधत गावाींमध्ये घराींच्या फेर मलु्हयाींकनाचा 
कायशक्रम हाती घेण्यात आला होता. पींरत,ु गावकऱ्याींच्या तीव्र प्रवरोधामळेु 
मशखर सममतीमाफश त घराींच े फेर-मलु्हयाींकन करणे शक्य झाले नाही. त्यामळेु 
म.औ.प्रव. महामींडळाने सदर सममती रद्द करण्याची प्रवनींती केली आहे. 
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     मा.आमदार ककसन कथोरे याींनी नदलल्हया १४/१/२०१९ व ६/५/२०१९ च्या 
पत्रानसुार मऔप्रव महामींडळातफे बारवी धरण येत्या पावसाळयात पणूश क्षमेतनेे 
र्रण्याच्या  दृष्ीन े उवशररत सवश ठाणे जिल्हहयाच्या प्रपण्याच्य पाण्याचा प्रश्न 
सोडप्रवण्याकरीता उवशररत बारवी प्रकल्हप बाचधताींना घराींच्या मलु्हयाींकनाची 
रक्कम अदा करण्याचा कायशक्रम नद. ७ माचश २०१९ रोिी पासनू हाती घेण्यात 
आलेला असनू तो प्रगतीपथावर आहे. तसेच घराींच्या मलु्हयाींकनाच्या 
रक्कमेबाबत प्राप्त झालले्हया तक्रारीींच्या सींदर्ाशत चौकशी करण्यासाठी 
महामींडळाने अधीक्षक अमर्यींता (कोकण पररमींडळ) मऔप्रवम, पनवेल याींची 
चौकशी अचधकारी म्हणून केली असनू त्याींचेमाफश त चौकशी सरुु आहे. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   जजतेंद्र भोळे 
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