
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०२० 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, ददनाांि २७ फेब्रिुारी, २०२० / फाल्गनु श.ु ४, १९४१ ( शिे ) 
  
(१) उद्योग, खननिमम, मराठी भाषा मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) िामगार, राज्य उत्पादन शलु्ि मांत्री 
(३) ऊर्ाम मांत्री 
(४) बहुर्न िल्याण, खार र्ममनी वििास, 

आपत्ती व्यिस्थापन, मदत ि      
पनुिमसन मांत्री 

(५) िने, भिूां प पनुिमसन मांत्री 
(६) आददिासी वििास मांत्री 
(७) सहिार, पणन मांत्री 
(८) सामाजर्ि न्याय ि विशषे सहाय्य मांत्री 

  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४९ 
------------------------------------- 

 

आददिासी विभागाच्या अनेि योर्नाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(१) *  ८०५   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.सांतोष बाांगर 
(िळमनरुी), श्री.मोहन मत े(नागपरू दक्षिण), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूम), 
श्री.मशरीष चौधरी (रािेर), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.भास्िर र्ाधि 
(गहुागर), श्री.अब ू आर्मी (मानखदूम मशिार्ीनगर), श्री.रईस शखे (मभिांडी 
पिूम), श्री.सांर्य साििारे (भसुािळ), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), 
श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा),  
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श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.सांर्य 
गायििाड (बलुढाणा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षिण पजश्चम), 
श्री.ज्ञानरार् चौगलेु (उमरगा), श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.प्रताप अडसड 
(धामणगाि रेल्ि)े, श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.वििास िुां भारे (नागपरू मध्य), श्री.मशरीषिुमार नाईि 
(निापरू), श्री.सनुनल िाांबळे (पणेु िॅन्टोन् मेंट), श्री.बळिांत िानखड े (दयामपरू), 
श्री.लहू िानड े(श्रीरामपरू), श्री.रार्ेश एिड े(मलिापरू), डॉ.बालार्ी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूम), श्री.अममत झनि (ररसोड), 
श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.रार्ेश पिार (नायगाांि) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आदिवासी ववभागाींतगगत अनसुचूचत जमातीच्या सवाांगीण ववकासासाठी 
कें द्र तसेच राज्य शासनाच्या ववववध कल्याणकारी योजनाींसाठी िरवर्षी 
कोट्यवधी रुपयाींचा ननधी खचग केला जातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आदिवासी ववकास ववभागात सन २००४-२००५ त े२००९-२०१० 
या कालावधीत गरैव्यवहार करुन ववववध सरकारी योजना व प्रकल्पाींतील 
कोट्यवधी रुपयाींच्या ननधीचा अपहार झाल्याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी 
मा.उच्च न्यायालयाच्या आिेशाप्रमाणे तत्कालीन राज्य शासनाने ननवतृ्त 
न्यायमतुी एम.जी.गायकवाड याींच्या अध्यक्षतखेाली चौकशी सममती नेमली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू चौकशी सममतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे 
काय, असल्यास मशफारशीींच ेथोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(४) सिरहू चौकशी सममतीच्या अहवालानींतर यामध्ये िोर्षी असलेल्या सनिी 
अचधकाऱयाींवर कारवाई करण्यात आलेली नसल्याने राज्य शासनाच्या 
कायगपध्ितीवर मा.उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याच े माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आल,े यासींिभागत सिर 
गरैव्यवहाराप्रकरणी शासनाने २ मदहन्यात चौकशी करण्यात येणार 
असल्याचेही मा.उच्च न्यायालयाला आश्वामसत करण्यात आल ेहोत,े हे ही खरे 
आहे काय, 
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(५) असल्यास, अचधकाऱयाींवर गनु्हा िाखल करण्यास तसेच कारवाई करण्यास 
पोलीस खात े सहकायग करीत नसल्याचे बेजबाबिार प्रनत्ाप्र  आदिवासी 
ववभागाच्या प्रधान सचचवाींनी सािर केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(६) तसेच असे गरैव्यवहार होऊ नयेत यासाठी मागगिशगक सचूना िेण्यासाठी 
आदिवासी आयकु्त श्री.पी.डी.करींिीकर याींच्या अध्यक्षतखेाली नेमलेल्या 
त्र्र सिस्यीय सममतीने दिनाींक १२ फेब्रवुारी, २०१२ रोजी वा त्यासमुारास 
याबाबतचा अहवाल शासनास सािर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(७) असल्यास, सिरहू प्रकरणी तात्काळ गनु्हे िाखल करुन िोर्षी 
अचधकारी/कमगचारी याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) न्या.गायकवाड सममतीने सािर केलेल्या चौकशी अहवालात सींबींचधत 
अचधकारी/कमगचारी तसेच खाजगी सींस्था/परुवठािार याींच्याववरुद्ध फौजिारी/ 
वसलुीची कायगवाही करण्याची मशफारस केली आहे. तसेच, चौकशी 
अहवालामध्ये नमिू केलेल्या अननयममतताींची पनुरावतृ्ती होऊ नये या करीता 
करावयाच्या सधुारणाींची मशफारस केली आहे. 
(४) व (५) न्या.गायकवाड सममतीने सािर केलेल्या चौकशी अहवालात नमिू 
अचधकारी/ कमगचाऱयाींपकैी आतापयांत ९६ अचधकारी/ कमगचाऱयाींववरुद्ध पोलीस 
ठाण्यात िाखल केलेल्या तक्रारीींच्या अनरु्षींगाने पोलीसाींनी ८९ प्रकरणी प्रथम 
खबरी अहवाल (FIR) िाखल केले असनू, उवगरीत प्रकरणी कायगवाही सरुू 
आहे. तसेच, चौकशी अहवालात नमिू सवग ११६ खाजगी सींस्था/ 
परुवठािाराींववरुद्ध तक्रारी िाखल केल्या असनू १०५ सींस्थाींना काळ्या यािीत 
्ाकण्याची कायगवाही करण्यात आली आहे. १३ कमगचारी/अचधकारी याींना 
ननलींत्रबत केले असनू १५ अचधकारी/कमगचाऱयाींववरुद्ध ववभागीय चौकशी सरुु 
करण्यासाठी िोर्षारोपप्र  बजाववले आहे. ननयमानसुार उवगररताींवर कारवाई सरुू 
आहे. 
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     सिरचे प्रकरण २००४ त े२००९ या कालावधीच ेअसनु न्या. गायकवाड 
सममतीने आपला चौकशी अहवाल जानेवारी २०१७ मध्ये सािर केला आहे. 
सिर अहवालातील मशफारशी तसेच योजनाींच्या अींमलबजावणीमधील उणणवा 
लक्षात घेवनू आदिवासी ववकास ववभागाने २०१७ पासनू योजनाींच्या 
अींमलबजावणीमध्ये पारिशगकता तसेच गतीमशलता आणणेसाठी ववववध 
उपाययोजना केलेल्या आहेत. आदिवासी नागरीकाींना व ववद्यार्थयाांना ववववध 
योजना व शकै्षणणक उपक्रमात थे् ननधी त्याींच्या बँक खात्यात वगग करण्याचा 
ननणगय ववभागाने घेतला आहे. गॅसशगेडी वा्प, शळेी ग्, िधुाळ जनावरे 
वा्प, पाईप, ववजपींप वा्प अशा ववभागामाफग त राबववण्यात येणाऱया योजना 
बींि करून त्या सींबींधीत प्रशासकीय ववभागामाफग त राबववण्यात येत आहेत. 
मदहला व बाल ववकास ववभागाकडील प्रो्ीन वा्प, ककीं वा तत्सम खाद्य 
वा्प योजनाींसाठी या ववभागाकडून ननधी िेण्याच े बींि केले असनु िररोज 
ताजे जेवण अींगणवाडीमाफग त िेण्याची अमतृ आहार योजना सरुू केली आहे.  
ववभागाने कायापाल् अमभयान यशस्वीररत्या राबववला आहे. स्वच्छ 
वातावरणात तयार करण्यात आलेला ताजा पोर्षक आहार परुववण्याच्या 
उद्देशाने “मध्यवती स्वयींपाकगहृ” स्थावपत केल े आहे. ववद्यार्थयाांच्या 
आरोग्याच्या अनरु्षींगाने “अ्ल आरोग्य वादहनी” आणण “डडजी हेल्थ प्रणाली” 
असे उपक्रम सरुू केल ेआहेत.  ववभागाने डडजी हेल्थ प्रणाली, इींद्ग्रे्ेड हेल्थ 
डॅशबोडग, अनिुाननत पो ग्ल, कें द्रीय सहाय्य योजना पो ग्ल, कायापाल् पो ग्ल, 
आश्रम शाळा डीबी्ी, स्वयम, पेसा फीं ड व्यवस्थापन, नामाींककत, ई-ट्राईब, 
स्कॅन आणण डडजज्लयाझशेनचे डीएमएस असे ववववध पो ग्ल सरुू करून 
अद्ययावत तीं्र ्ान व आय्ी प्रणालीचा वापर करण्यास सरुूवात केली आहे. 
ननयममत लेखा परीक्षण अींतगगत लेखा परीक्षण करण्यात येत आहे. 
      उपरोक्त सवग बाबीींचा समावेश करून ववभागाने प्रनत्ाप्र ाव्िारे 
मा.उच्च न्यायालयाच्या ननिशगनास आणुन दिल्या आहेत. अचधकाऱयाींवर गनु्हे 
िाखल करण्यात तसेच कारवाई करण्यास पोलीस खात े सहकायग करीत 
नसल्याचे प्रनत्ाप्र ात म्ह्लेले नसनु उल्पक्षी, गहृखात्याबरोबर समन्वयाने 
पाठपरुावा चाल ु असल्याच े व आतापयांत मोठ्या प्रमाणावर गनु्हे िाखल 
करण्याचे काम झाल े असल्याचे प्रनत्ाप्र ात नमिु करण्यात आले आहे. 
तसेच सींबींचधत न्यायालयीन प्रकरणात गहृखातिेेखील प्रनतवािी असनु 
त्याींच्यामाफग त प्रनत्ाप्र  सािर करण्यात याव,े अशी ववनींती करण्यात आली 
आहे. 
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(६) श्री.पी.डी.करींिीकर, भा.प्र.से. (सेवाननवतृ्त) याींनी त्याींचा अींतररम अहवाल 
दि.१२.०२.२०१८ मध्ये शासनास सािर केला असनू, यामध्ये न्या.गायकवाड 
सममतीने सािर केलेल्या चौकशी अहवालावर करावयाच्या कायगवाहीसींिभागतील 
कायगपध्ितीचा समावेश आहे. 
(७) न्या.गायकवाड सममतीने सािर केलेल्या चौकशी अहवालात नमिू 
अचधकारी/कमगचारी व खाजगी सींस्था/परुवठािार याींच्याववरुद्ध वरील उप प्रश्न 
(४) व (५) मध्ये नमिू केल्यानसुार पोलीस ठाण्यात तक्रारी िाखल करुन 
फौजिारी कायगवाही आणण मशस्तभींगववर्षयक कायगवाही करण्यात येत आहे. 
तसेच सींबींचधत सींस्थाींना वसलुीबाबत नो्ीस बजाववण्यात आली आहे. 
सद्यजस्थतीत प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 

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

परभणी जर्ल््यातील महावितरण िां पनीच्या उच्चदाब प्रणाली 
योर्नेंतगमत िामे अपुणम असल्याबाबत 

(२) *  ९९   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी जजल््यातील महाववतरण कीं पनीच्या उच्चिाब प्रणाली योजनेंतगगत 
शतेकऱ याींच्या कृर्षीपींपासह घरगतुी, औद्योचगक व वाणणज्य वीज परुवठा 
करण्यासाठी ८६ को्ी रुपयाींची कामे माहे सप् े्ंबर, २०१८ पासनू सरुु 
करण्यात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहु कामे दिनाींक ३१ डडसेंबर, २०१९ पयांत पणूग करण्याची 
मिुत दिली असताना िेखील केवळ २८.३३ ्क्केच काम पणूग झाले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर योजनेंतगगत उच्चिाब प्रणालीची कामे अपणुागवस्थेत 
असल्यामळेु जजल््यातील ४३०० लाभाथी शतेकऱ याींना कृर्षीपींपाींची प्रनतक्षा 
करावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्षींगाने उच्चिाब प्रणालीचे काम सींथ गतीने 
करणाऱया ठेकेिारावर कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. नननतन राऊत : (१) राज्य शासनाद्वारे महाववतरण माफग त राबववण्यात 
येणाऱया उच्चिाब ववतरण प्रणाली योजनेअींतगगत दि. ३१.०३.२०१८ पयांत पसैे 
भरुन प्रलींत्रबत असणाऱया कृर्षीपींपाच्या अजगिाराकररता सरुु करण्यात आली 
आहे. परभणी जजल््याकररता ३९६३ कृर्षीपींप ग्राहक पा्र  असनू, त्याकररता 
रु.४१.५९ को्ी इतका खचग अपेक्षक्षत आहे. त्यात ३४८२ रोदह्र  े व ७४१ 
ककलोमी्र उच्चिाब वादहनी समाववष् असनू सिर कामे सप् े्ंबर, २०१८ व 
ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये िेण्यात आली आहेत. 
(२) व (३) परभणी जजल्हयात उच्चिाब ववतरण प्रणाली योजनेअींतगगत अींशत: 
्नगकी पध्ितीने २१ कीं ्र ा्िाराींना कायागिेश िेण्यात आलेले आहे. सिर काम े
पणुग करण्याची मिुत दि.३१.१२.२०१९ पयांत होती. त्याअनरु्षींगाने 
दि.३१.१२.२०१९ पयांत ३९६३ कृर्षीपींपापकैी १४४२ कृर्षीपींपाींना वीज जोडणी 
िेण्याचे काम पणूग झाले असनू त्याची ्क्केवारी ३६.३८ इतकी आहे. 
जानेवारी-२०२० अखेरपयांत परभणी जजल्हयात १७०५ वीज जोडण्या िेण्यात 
आलेल्या आहेत. उवगररत २२७८ कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
(४) सिर प्रकरणी महाववतरणने चौकशी केली असनू ज्या कीं ्र ा्िाराींची 
कामाची प्रगती असमाधानकारक आहे, अशा तीन कीं ्र ा्िाराींना कामकाजाच्या 
प्रगतीमध्ये सधुारणा करणेबाबत नोद्स बजावण्यात आली आहे. तसेच तीन 
कीं ्र ा्िाराींना कीं ्र ा् रद्द करण्याबाबत नोद्स बजावण्यात आलेली आहे. 
यामशवाय रोदह्र  परुवठािाराींनाही परुवठा वाढववण्याच्या सचूना केल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सोलापूर जर्ल््यातील शतेिऱ याांना बकिािडून पीि 
िर्म उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(३) *  २०४१   श्री.बबनराि मशांदे (माढा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू जजल््यात माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये झालेल्या पावसाने 
शतेीतील वपकाींचे नकुसान झाल्याने समुारे २ लाख ७१ हजार शतेकऱ याींना 
वपककजग िेण्यास राषट्रीयकृत व व्यापारी बँका ्ाळा्ाळ करत असल्याचे माहे 
डडसेंबर २०१९ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, जजल्हास्तरीय बँकसग कमम्ीने जजल््यातील २ लाख ८२ हजार 
६०१ शतेकऱ याींना राषट्रीयकृत, व्यापारी व सहकारी बँकाींच्या रब्बी हींगामात 
पीककजग उपलब्ध करुन िेण्याचे उद्दीष् दिले आहे, त्यापकैी केवळ ११ हजार 
४३० शतेकऱ याींनाच बँकाींनी पीककजग दिले असनू उवगररत शतेकरी आजही पीक 
कजागच्या प्रनतक्षते आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्षींगाने जजल््यातील 
अनेक बँकाकडून शतेकऱ याींना एक रुपयाींचेही कजग दिले नाही अशा बँकाींची 
चौकशी करण्याबाबत तसेच उद्दीष्ाप्रमाणे शतेकऱ याींना वपककजग परुवठा 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१) नाही. 
(२) नाही. 
     सोलापरू जजल््यात जानेवारी, २०२० अखेर २७,६४१ शतेकऱयाींना 
रु.३९,८६८ लाख इतके रब्बी हींगाम पीक कजगवा्प करण्यात आले आहे. 
(३) व (४) सोलापरू जजल््यामध्ये नसैचगगक आपत्तीमळेु शतेकऱयाींच ेनकुसान 
झाल्याने शतेकऱयाींच्या शतेीशी ननगडीत वपक कजागची परतफेड मिुतीत होऊ 
शकली नाही. त्यामळेु थकबाकीिार शतेकऱयाींना शतेी कामाींकरीता नव्याने 
पीक कजग घेण्यास अडचणी ननमागण झाल्या आहेत.सबब पीक कजग वा्पाचे 
प्रमाण कमी असल्याने दिसनू येत आहे. माचग, २०२० अखेर पयांत रब्बी पीक 
कजग वा्पाचा कालावधी असल्याने सिर कालावधी मध्ये लक्षाींक पणूग 
करण्याची िक्षता घेणेबाबत सोलापरू जजल्हास्तरीय सममतीच्या आढावा 
बठैकीत सवग बँकाींना सचुना िेण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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नागपूर जर्ल्हयातील मागासिगीय मुलाांच्या िसनतगहृातील 
विद्यार्थयाांना सिस आहार पुरविण्याबाबत 

  

(४) *  १५८३   श्री.मोहन मत े (नागपरू दक्षिण), श्री.सममर मेघे (दहांगणा), 
श्री.वििास िुां भारे (नागपरू मध्य) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गड्डीगोिाम शाखा (जज.नागपरू) येथील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर 
मागासवगीय मलुाींच्या वसतीगहृातील ववद्यार्थयाांना ननकृष् िजागचे भोजन 
िेण्यात येत असल्याच्या ननर्षधेाथग वसतीगहृातील ववद्यार्थयाांनी माहे जानेवारी 
२०२० मध्ये वा त्यािरम्यान तीव्र आींिोलन केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच नागपरू जजल््यातील चोखामेळा वसतीगहृातील ववद्यार्थयाांना 
ननकृष् िजागचे भोजन ममळत असल्याची तक्रार ववद्यार्थयाांनी समाज कल्याण 
आयकु्त याींचेकड ेकरुन धरणे आींिोलन केले असल्याचे दिनाींक २४ डडसेंबर, 
२०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िोन्ही प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्षींगाने वसतीगहृातील 
ववद्यार्थयाांना ननकृष् आहार परुववणाऱया कीं ्र ा्िारावर शासनाने कोणती   
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच िोन्ही वसतीगहृातील ववद्यार्थयाांना िैनींदिन सकस आहार 
ममळण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धनांर्य मुांड े: (१)होय, अींशत: खरे आहे. 
     वसनतगहृातील ववद्यार्थयाांनी डडसेंबर २०१९ मध्ये आींिोलन केले आहे. 
(२) होय, अींशत: खरे आहे. 
     नागपरू जजल्हयातील सींत चोखामेळा वसनतगहृातील ववद्यार्थयाांनी 
आींिोलन केलेले नाही. तर गड्डीगोिाम नागपरू येथील वसनतगहृातील 
ववद्यार्थयाांनी आींिोलन केले आहे.  
(३) होय. 
 



9 

(४) सींबींचधत वसनतगहृाच्या गहृपालाची बिली करण्यात आली असनू 
वसनतगहृातील भोजन परुवठािार बिलण्यात आला आहे. 
(५) वसनतगहृातील ववद्यार्थयाांना ननयमानसुार भोजन परुवठा करण्याच्या 
सचुना िेण्यात आलेल्या आहेत.  
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

शहापूर (जर्.ठाणे) येथील आददिासी वििास प्रिल्पाअांतगमत  
राबविण्यात येणाऱया आश्रमशाळातील समस्या 

  

(५) *  १२५४   श्री.प्रमोद (रार्ू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण), अॅड.आमशष 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-
िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्री.महेश 
बालदी (उरण), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूम), श्री.किसन िथोरे 
(मरुबाड), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू), श्री.सांर्य साििारे (भसुािळ), 
श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शहापरू (जज.ठाणे) येथील आदिवासी ववकास प्रकल्पाअतींगगत राबववण्यात 
येण्याऱया बहुताींश आश्रम शाळाींतील आदिवासी मलुा-मलुीींना गरैसोयीींना सामोरे 
जावे लागत असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच आदिवासी ववकास प्रकल्पाच्या अनेक आश्रम शाळाींमधील 
मखु्याध्यापकाींची पिे ररक्त असनू त्यापिावर सहमशक्षकाींनाच प्रभारी 
मखु्याध्यापकाींचा पिभार सोपववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मखु्याध्यापकाींची पिे भरण्याचा अचधकार हा आदिवासी अप्पर 
आयकु्ताींना असतानाही अद्यापही पि न भरल्याबाबत शासनाने चौकशी केली 
आहे काय, चौकशीत काय आढळुन आले, 
 



10 

(४) असल्यास, आश्रम शाळेतील आदिवासी मलुा-मलुीींच्या समस्या 
सोडववण्यासाठी तसेच मखु्याध्यापकाींची ररक्त असलेली पिे भरण्याच्या 
दृजष्ने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) शहापरू प्रकल्पामधील २३ आश्रमशाळाींपकैी १६ 
आश्रमशाळाींना पक्क्या इमारती आहेत, २ आश्रमशाळा जलसींपिा ववभागाच्या 
शडे मध्ये आहेत. तसेच ५ आश्रमशाळा भाड्याच्या इमारतीत कायगरत आहेत. 
सवग आश्रमशाळाींमध्ये वपण्याचे पाणी, वीज, शौचालय, स्नानगहृ, मलुीींची 
स्वतीं्र  वसतीगहृ, रस्त े व सींरक्षण मभींत अशा सवुवधा आहेत. सवग 
आश्रमशाळाींना बेंचेस, बेड, डायनन ींग ्ेबल, खुची, कपा् इ. फननगचर परुवठा 
केलेला आहे. तसेच उवी वपरामल फाऊीं डशेन माफग त ननयमीत आरोग्य 
तपासणी केली जात.े 
(२), (३), (४) व (५) प्रकल्प अचधकारी, एकाजत्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प, 
शहापरू अींतगगत एकून २३ शासकीय आश्रमशाळा कायगरत असनू माध्यममक 
मखु्याध्यापकाींची एकूण २० पिे मींजूर आहेत. त्यापकैी १३ दठकाणी ननयममत 
मखु्याध्यापक कायगरत असनू उवगररत ७ दठकाणी आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयाांची 
गरैसोय होऊ नये म्हणून माध्यममक मशक्षक व पिवीधर मशक्षक याींच्याकड े
प्रभारी मखु्याध्यापक म्हणून अनतररक्त कायगभार िेण्यात आला आहे. 
     माध्यममक मशक्षक सींवगागची अींनतम सेवा जेषठता यािी प्रमसध्ि 
करण्याची व पिोन्नतीने माध्यममक मखु्याध्यापक पिे भरण्याची अपर 
आयकु्त आदिवासी ववकास, ठाणे याींचेमाफग त कायगवाही सरुू आहे. 
मखु्याध्यापकाींच्या पिोन्नतीची कायगवाही तातडीने करण्याच्या सचुना अपर 
आयकु्त, आदिवासी ववकास, ठाणे  याींना िेण्यात आल्या आहेत. 

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

डोंबबिली (जर्.ठाणे) येथील महाराष्ट्र औद्योधगि वििास 
महामांडळामध्ये सुरिेच्या पररिणामशिाय िारखाने सुरु असल्याबाबत 

(६) *  २५६०   श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), श्री.प्रमोद (रार्ू) रतन 
पाटील (िल्याण ग्रामीण) : सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) डोंत्रबवली (जज.ठाणे) येथील महाराषट्र औद्योचगक ववकास महामींडळामध्ये 
सरुक्षेच्या लेखा पररक्षणामशवाय (Safety Audit) कारखाने सरुु असल्याने 
कामगाराींचे आरोग्य आणण सरुक्षा धोक्यात आल्याचे ननिशगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषट्र औद्योचगक ववकास महामींडळामध्ये ३४१ कारखान े
असनू डोंत्रबवली औद्योचगक पररसरामध्ये गेल्या तीन वर्षागत १८ िघुग् ना घडून 
२१ जणाींचा मतृ्य ूझाला असे असतानाही सिर कारखान्याींमध्ये स्फो् होवनू 
आग लागणे तसेच कामगाराींचे अपघात होणे यासारख्या घ्ना घडत असनू, 
या कारखान्याींतनू सोडण्यात येणाऱया साींडपाण्यामळेु जल प्रिरु्षण होत 
असल्याचेही दिनाींक ६ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननिशगनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िरवर्षीप्रमाणे ननयमानसुार व योग्य प्रमाणे सरुक्षचेे लेखा 
पररक्षण (Safety Audit) करणे आवश्यक असताींना िेखील उक्त 
कारखान्याींचे लेखा पररक्षण होत नसल्याचे. प्रोबेस कीं पनी याींचा चौकशी 
अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर त्याींनी केलेल्या मशफारशी अींमलात आणल्या जात 
नसल्याचे ननिशगनास येत असनू, कारखान्याींचे मालक आणण अचधकारी 
याींच्याबाबत िेखील तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर सींपणूग प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्षींगाने सिर प्रकरणी सरुक्षचेे लेखा 
पररक्षण (Safety Audit) न करणाऱयाींवर तसेच सींबींचधताींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददलीप िळसे-पाटील : (१), (२) व (३) डोंत्रबवली येथील महाराषट्र 
औद्योचगक ववकास महामींडळ पररसरामध्ये ३५० कारखाने असनू या 
औियोचगक पररसरामध्ये मागील ३ वर्षागत आगीच्या ६, स्फो्ाच्या 
३,वायगुळतीच्या १ व इतर ९ अशा एकूण १९ िघुग् ना घडून त्यामध्ये ८ 
जणाींचा मतृ्य ुझालेला आहे. 
     डोंत्रबवली (जज.ठाणे) येथील महाराषट्र औद्योचगक ववकास महामींडळ 
पररसरातील ११६ कारखान्याींचे सरुक्षा लेखा पररक्षण (Safety Audit) 
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बा्यसरुक्षा लेखा पररक्षकाींकडून करण्यात आल े आहे. तसेच उवगररत 
कारखान्याींना सरुक्षा लेखा पररक्षण (Safety Audit) करून घेणेबाबत ननिेश 
िेण्यात आलेले आहेत. 
     महाराषट्र प्रिरू्षण ननयीं्र ण मींडळ याींचेकडून प्राप्त मादहतीनसुार सिर 
कारखान्यातनू सोडण्यात येणाऱ या साींडपाण्यामळेु जल प्रिवूर्षत होत असल्याचे 
दिनाींक ०६.११.२०१९ रोजी वा त्या समुारास ननिशगनास आल्याचे आढळून येत 
नाही. 
     प्रोबेस कीं पनी बाबतच्या चौकशी अहवालामधील मशफारशीच्या अनरु्षींगाने 
ववभाग ननहाय शासन स्तरावरुन कायगवाही सरुु आहे. कारखान्याींचे मालक 
आणण अचधकारी याींच्याबाबत कोणत्याही तक्रारी औद्योचगक सरुक्षा व आरोग्य 
सींचालनालयाकड ेप्राप्त झालले्या नाहीत. 
(४) कारखान्याींच्या पररक्षणा िरम्यान, सरुक्षेच ेपरीक्षण (Safety Audit) न 
करणाऱ या तसेच अपघात चौकशी व ननरीक्षणाींिरम्यान आढळलेल्या 
ननयमभींगाबाबत ३८ कारखान्याींववरुद्ध मा.मखु्य न्यायिींडाचधकारी, ठाणे याींच े
न्यायालयात ख्ले िाखल करण्यात आले आहेत.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बीड जर्ल््यात शासिीय मुग खरेदीत झालेला गैरव्यिहार 
  

(७) *  ४७६१   श्री.प्रिाश (दादा) सुांदरराि सोळांिे (मार्लगाांि) :   
सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड जजल््यात सन २०१८ मध्ये शासकीय मगु खरेिीसाठी ननयकु्त 
केलेल्या कै.्ानोबा फड कृर्षी ननववषठा सह. सींस्था मयागदित व शीतल 
ग्रामीण त्रबगर शतेी सहकारी पतसींस्था मयागदित याींनी शतेकऱयाींची मगु 
खरेिीची रक्कम परस्पर उचलनू समुारे ३ को्ी इतक्या रकमेचा गरैव्यवहार 
जजल्हा माकेद्ींग अचधकारी, बीड याींच्या सींगनमताने केला असल्याच े
ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्षींगाने सींबींचधताींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१) अशींत: खरे आहे. 
(२) व (३) सिर प्रकरणी सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था, अींबाजोगाई 
याींच्या अध्यक्षतखेाली चौकशी सममती ननयकु्त केली होती. सिर सममतीने 
दिनाींक १६/०८/२०१९ रोजी सािर केलेल्या अहवालात कै.्ानोबा फड कृवर्ष 
ननववषठा सहकारी सींस्था, मयाग. धमागपरूी, परळी  बीड या सींस्थेने दिलेला 
यजुरआयडी व पासवडगचा गरैवापर करुन नोंिणी केलेल्या शतेकऱयाींची परस्पर 
शीतल ग्रामीण त्रबगर शतेी सहकारी पतसींस्था, मयाग. चगरवली,अींबाजोगाई बीड 
येथे बचत खाती उघडली होती व या बँक खात्यावर  ऑनलाईन पो ग्लवरुन 
चुकाऱयाची रक्कम वगग करण्यात आली. 
     चौकशी अहवालात कै.्ानोबा फड कृर्षी ननववषठा सहकारी सींस्था या 
सींस्थेच्या व्यवस्थापन जो शीतल ग्रामीण त्रबगर शतेी सहकारी पतसींस्थेशी 
सींबींचधत होता, त्याने गरैव्यवहार केला असल्याचे नमिू केले आहे. 
त्याअनरु्षींगाने सिर िोन्ही सींस्थाच्या िोर्षी अचधकारी/पिाचधकारी व 
कमगचाऱयाींववरुध्ि महाराषट्र सहकारी सींस्था अचधननयम १९६० चे कलम ८३ 
अन्वये चौकशी सरुु करण्यात आली आहे. तसेच सिर िोन्ही सींस्थाींच े
तात्काळ लेखापररक्षण करण्याच्या सचुनाही ननगगममत करण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बीड जर्ल््यातील अपांग शाळेत झालेला गैरव्यिहार 
  

(८) *  ४३२७   श्रीमती नममता मुांदडा (िेर्) :   सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड जजल््यात बोगस अपींग शाळा मोठ्या प्रमाणात असनू सिर शाळाींच े
सींस्थाचालक व सींबींचधत अचधकारी / कमगचारी याींच्या सींगनमताने शासनाच्या 
ननधीमध्ये करोडो रुपयाींचा गरैव्यवहार झाला असल्याच ेननिशगनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर प्रकरणाची तक्रार तथेील नागररकाींनी व डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर ववकास मींचाचे सींस्थापक याींनी अपींग कल्याण आयकु्त, पणेु 
याींच्याकड ेमाहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व बीड जजल््यात तालकुाननहाय 
ककती बोगस अपींग शाळा आढळून आल्या तसेच चौकशीच्या अनरु्षींगाने सिर 
शाळेचे सींस्थापक व त्याींना सहकायग करणाऱया अचधकारी व कमगचारी 
याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांर्य मुांड े: (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) व (४) नाही. 
     बीड जजल््यातील दिव्याींगाींच्या ववशरे्ष शाळा/कायगशाळाींच्या बाबतीत 
आयकु्त, दिव्याींग कल्याण याींना प्राप् त झालेल्या तक्रारीच्या अनरु्षींगाने 
शाळाींची सववस्तर तपासणी करुन तपासणी अहवालावर सवग सींबींधीताींची 
सनुावणी घेवनू योग्य त े आिेश ननगगममत करण्याची कायगवाही आयकु्त, 
दिव्याींग कल्याण, पणेु याींच्या स्तरावर सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

उस्मानाबाद जर्ल््यात उच्चदाब िीर् वितरण 
प्रणाली योर्ना सुरु िरण्याबाबत 

(९) *  २४०२   श्री.ज्ञानरार् चौगलेु (उमरगा) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शतेकऱयाींना उच्च िाबाने वीजपरुवठा व्हावा या उद्देशाने 
शासनाने उच्चिाब ववतरण व्यवस्था योजनेतनू िोन शतेकऱयाींमध्ये एक 
डी.पी.िेण्याचा ननणगय घेतला असनू ननयममत वीज जोडण्याींसाठी अजग तसचे 
त्यासींिभागत अनामत रक्कम जस्वकारणे बींि केले आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, सिर योजनेतनु उस्मानाबाि जजल््यासाठी मागील वर्षागत नऊ 
हजार डी.पी. चा लक्षाींक ठेवण्यात आला होता परींत ुकेवळ ७५० शतेकऱयाींनाच 
या योजनेचा लाभ झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननयममत वीज जोडण्याींसाठी अजग जस्वकारणे बींि असल्याने 
शतेकऱयाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्षींगाने सिरहु योजना पणूगत्वास येण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. नननतन राऊत : (१) राज्य शासनाद्वारे महाववतरण कीं पनीमाफग त 
 राबववण्यात येणारी उच्चिाब ववतरण प्रणाली योजना दिनाींक ३१.०३.२०१८ 
पयगत पसेै भरुन वीज जोडणीसाठी प्रलींत्रबत असणाऱया कृर्षीपींपाच्या 
अजगिाराींकररता सरुु करण्यात आली आहे. तसेच दिनाींक ३१.०३.२०१८ नींतर 
पसैे भरुन वीज जोडणीसाठी प्रलींत्रबत असलेल्या अजगिाराींचे महाववतरण 
कीं पनीच्या सींकेतस्थळावरील नवीन वीज जोडणी (New Connection) या 
पो ग्लवर अजग व अनामत रक्कम जस्वकारली जात आहे. 
(२) उच्चिाब ववतरण प्रणाली योजनेअींतगगत उस्मानाबाि जजल््यातील दि. 
३०.०३.२०१८ पयांत पसेै भरुन वीज जोडणीसाठी प्रलींत्रबत असलेल्या एकूण 
६९३० शतेकऱयाींपकैी जानेवारी, २०२० अखेर ९३५ शतेकऱयाींना वीज जोडणी 
िेण्यात आली आहे. उवगररत काम प्रगतीपथावर आहे. तसेच दिनाींक 
३१.३.२०१८ रोजी पसेै भरुन प्रलींत्रबत असलेल्या ज्या शतेकऱयाींच्या कृर्षीपींपाच े
अींतर उच्चिाब वीज वादहनीपासनू ६०० मी्रपेक्षा जास्त आहे अशा ग्राहकाींना 
मखु्यमीं्र ी सौर कृर्षीपींप योजनेत समाववष् करुन वीज जोडणी घेण्यासाठी 
प्रोत्सादहत करण्यात येत असनू योजनेचा लाभ िेणे सरुु आहे.  उच्चिाब 
ववतरण प्रणाली योजनेची कामे सरुु असताना अनतवषृ्ीमळेु व शतेामध्ये वपके 
असल्यामळेु कामाींमध्ये अडथळा येत होता व त्यामळेु ववलींब झाला आहे. 
(३) हे खरे नाही.  
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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चेंबूर (मुांबई) येथील ननिाममसत िसाहतीमधील इमारती आणण 
सभोितालाच्या िेत्राचा पुनविमिास िरण्याबाबत 

  

(१०) *  ११९८   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू) :   सन्माननीय मदत ि 
पनुिमसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चेंबरू (मुींबई) येथील ननवागमसत वसाहतीमधील इमारती आणण इमारती 
सभोवतालाच्या क्ष्ेर ाचा मुींबई शहराप्रमाणे क्लस््र धोरण अवलींबनू पनुववगकास 
करण्यासींिभागत धोरण ननजश्चत करण्याकररता स्थापन केलेल्या सममतीने 
आपला अहवाल सािर करुन चार वर्षाांचा कालावधी उल्ला तरी यासींिभागत 
शासनाने अद्यापपयांत कोणतचे धोरण ननजश्चत केल ेनाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु चेंबरू ननवागमसत वसाहतीमधील इमारती व इमारती 
सभोवतालच्या क्षे्र ात राहत असलेल्या नागररकाींना अनेक अडचणीींना व 
समस्याींना सामोरे जाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त सममतीच्या अहवालात कोणत्या मशफारशी करण्यात 
आल्या आहेत, 
(४) असल्यास, अहवालानसुार शासनाच े धोरण ननजश्चत करण्यास ववलींब 
होण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाची भमूमका काय आहे ? 
  
श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१), (२), (३), (४) व (५) चेंबरू ववस्थावपत 
वसाहतीमधील इमारतीींच्या पनुववगकासाच्या अनरु्षींगाने धोरण ननजश्चजत्तकरीता, 
शासनास अहवाल सािर करण्याकरीता ऑगस््, २०१३ मध्ये एक सममती 
गठीत करण्यात आली होती. सममतीने २०१५ मध्ये वसाहतीमधील इमारती 
या घोवर्षत झोपडपट्टया नाहीत, चेंबरु वसाहत मुींबई बे्ाबाहेर असल्याने 
ववकास ननयीं्र ण ननयमावलीतील ३३ (५), (७),(९),(१०) मधील तरतिुी लाग ु
हेाणार नाहीत, वसाहतीमधील सहकारी सींस्थाींना स्वत:चा पनुववगकास 
करावयाचा असल्यास तो शासनाच्या प्रचलीत धोरणानसुार करावा लागेल, 
अशा प्रकारच्या सचुना केल्या होत्या. त्यामध्ये नववन धोरण ननजश्चतीच्या 
अनरु्षींगाने  मशफारशी नव्हत्या. 
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     सायन कोळीवाडा वसाहतीतील २५ पकैी इमारत क्रमाींक १-१९ व चेंबरू 
वसाहतीतील ३४ इमारतीींमधील ववस्थावपताींना (अवधै हस्ताींतरण प्रकरणे 
वगळून) सिननकाींच्या वयैजक्तक सनिा दिल्या आहेत. या सनिा (FREE 
HOLD) स्वरुपाच्या आहेत. सायन कोळीवाडा ववस्थावपत वसाहतीतील 
सहकारी गहृननमागण सींस्थाींची ममळकत पत्र्र केवर सींस्थेचे नाव िाखल 
झाल्यास, पनुववगकासासाठी शासनाच्या परवानगीची आवश्यकता भासणार 
नाही, अस े जजल्हाचधकारी, मुींबई शहर व ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग 
याींनी  ननिशगनास आणून दिले आहे. तदृनींतर, शासनाने प्रकरणाची तपासणी 
करून सायन कोळीवाडा ववस्थावपत वसाहतीतील सहकारी गहृननमागण सींस्थाींची 
नावे ममळकत पत्र्र केवर िाखल करण्याचे ननिेश ऑगस््, २०१९ मध्ये 
ववभागीय आयकु्त,कोकण ववभाग याींना दिले आहेत. 
     सायन कोळीवाडाच्या धतीवर चेंबरू ववस्थावपत वसाहतीबाबतचा प्रस्ताव 
पाठववण्याचे ननिेश जजल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर याींना डडसेंबर, २०१९ मध्ये 
दिले आहेत. त्याींचेकडून प्रस्ताव प्राप्त होताच त्यावर कायगवाही करण्यात 
येईल. 

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

मौरे् िाढोली (जर्.चांद्रपूर) या गािाच ेस्थलाांतर िरण्याबाबत 
  

(११) *  २७८२   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) :   सन्माननीय मदत ि 
पनुिमसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपरू जजल््यातील वढोली हे गाव इरई निीच् या नतरावर वसल्याने सतत 
परुाने वेढले जात असनू गावाचे पनुवसगन व स् थलाींतर करण् यासाठी जागा 
उपलब् ध करण् यात आली आहे मा्र  अद्याप स् थलाींतर व पनुवगसन करण् यात 
आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर गावाचे स् थलाींतर व पनुवसगन करण् याबाबत शासनाने 
कोणती कायगवाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 



18 

श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मौजे वाढोली गावातील सवे नीं.७८ व ७९ मधील एकूण ३.८९ हे .आर. 
एवढा जमीनीचा ताबा जमीन धारकाींकडून घेण्यात आला असनू त्यावर १५५ 
भखूींड तयार करण्यात आले असनू त्यापकैी १३९ भखूींडाचे वा्प नागरीकाींना 
करण्यात आले आहे. सिर पनुवगमसत दठकाणी नागरी सवुवधा 
परुववण्याबाबतची कायगवाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
पेण (जर्.रायगड) तालुक्यातील आददिासी बाांधिाांच्या शतेर्मीनीतून 

ररलायन्स िां पनीची टािलेली गॅस पाईपलाईन 
  

(१२) *  २०५०   श्री.रविशठे पाटील (पणे) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पेण (जज.रायगड) तालकु्यातील आदिवासी बाींधवाींच्या शतेजमीनीतनू 
ररलायन्स कीं पनीची गॅस पाईप लाईन ्ाकण्यात आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, आदिवासीींना त्याींच्या जमीनीचा मोबिला िेताींना गुींठ्यामागे 
फक्त ८० हजार इतकी रक्कम िेऊन िलालाींना त्यापेक्षा मोठी रक्कम िेऊन 
आदिवासीींची फसवणूक केली असल्याचे ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी आदिवासी शतेकरी बाींधवाींनी उपोर्षण व 
आींिोलने केली असनू िेखील ररलायन्सचे सींबींचधत अचधकारी हेतपुरुस्सर िलुगक्ष 
करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व चौकशीच्या अनरु्षींगाने सींबींचधताींवर कारवाई करुन 
आदिवासीींना जममनीचा योग्य मोबिला िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे.    
(२) हे खरे नाही. 
     पेण तालकु्यातील िहेज नागोठणे ईथेन पाईपलाईन प्रकल्पात वापराच्या 
हक्काच्या सींपािन झालले्या जममनीींची Petroleum and Minerals 
Pipeline Act, १९६२ प्रमाणे प्रनत गुींठा रु. ८०,०००/- िराप्रमाणे सक्षम 
प्राचधकारी याींच्याकडून नकुसान भरपाई अिा करण्यात आली आहे. 
(३) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     पेण व खालापरू तालकु्यातील शतेकऱयाींनी वाढीव नकुसान भरपाई 
ममळण्यासाठी उपववभागीय अचधकारी, पेण कायागलयासमोर आींिोलन केल े
होत.े त्यात काही आदिवासी शतेकरी साममल होत.े 
(४) पेण व खालापरू तालकु्यातील शतेकऱयाींनी केलेल्या आींिोलनासींिभागत 
तत्कालीन राज्यमीं्र ी (बींिरे, वदै्यकीय मशक्षण, मादहती व तीं्र ्ान, अन्न व 
नागरी परुवठा आणण ग्राहक सींरक्षण) तथा पालकमीं्र ी, रायगड जजल्हा याींनी 
दिलेल्या ननिेशानसुार प्राप्त झालेल्या १४८ अजागचे प्रत्यक्ष जागेवर पींचनामे 
केले आहे. त्यात मौजे शडेाशी, बोरगाव, शणेे, तळेखार व इतर गावातील 
आदिवासीींचे अजग साममल आहे. सक्षम प्रचधकारी याींच्या स्तरावरून 
प्रकल्पबाधीत व्यक्तीींना नकुसान भरपाई अिा करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुक्ताईनगर, बोदिड ि रािेर (जर्.र्ळगाांि) तालुक्यातील  
सोलर िृषी िीर् पांप योर्नेबाबत 

(१३) *  ३१७४   श्री.चांद्रिाांत नन ांबा पाटील (मकु्ताईनगर) :   सन्माननीय 
ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाववतरणची उच्चिाब ववतरण प्रणाली (HDVS) नावाची योजना 
तत्कामलन शासनामाफग त माचग, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान सरुु करण्यात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मकु्ताईनगर, बोिवड, रावेर (जज.जळगाींव) तालकु्यातील भजूल 
पातळी ५०० त े १००० फू् खोल गेल्याने सयुगप्रकाशावर आधारलेली सोलर 
कृवर्ष वीज पींप योजना अयशस्वी झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यामळेु केळी, कापसू, हरभरा, गहू व इतर वपकाींना 
वाचववण्यासाठी वयैजक्तक खचागतनू खाजगी ठेकेिारामाफग त सिरील योजनेतनू 
वीज जोडणी घेण्यामशवाय शतेकऱयाींना पयागय रादहलेला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, यामळेु शतेकरी वीज चोरीकड े वळत असनू वीज ववतरण 
कीं पनी व पयागयाने शासनाचा कोट्यवधी रुपयाींचा महसलू बडुाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शासनाने सिर योजना सरुु करण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) राज्य शासनाद्वारे महाववतरणमाफग त राबववण्यात 
येणारी उच्चिाब ववतरण प्रणाली योजना दिनाींक ३१.०३.२०१८ पयगत पसै े
भरुन वीज जोडणीकररता प्रलींत्रबत असणाऱया कृर्षीपींपाींच्या अजगिाराकररता सरुु 
करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. तथावप मखु्यमीं्र ी सौर कृर्षीपींप योजनेच्या मानकानसुार अजग 
मींजूर करण्यापवूी शाश्वत जलस््र ोत उपलब्ध आहे याची खा्र ी करण्याची 
जबाबिारी अचधक्षक अमभयींता, महाववतरण याींच्यावर ्ाकण्यात आली आहे. 
भजूल सवेक्षण ववभागाच्या यािीतील सरुक्षक्षत क्ष्ेर ाव्यनतररक्त अनतशोवर्षत, 
शोवर्षत, अींशत: शोवर्षत क्षे्र ामधील लाभार्थयाांच्या सौर कृर्षी पींपासाठीच्या 
अजागवर भजूल सवेक्षण ववभागाच्या नाहरकत प्रमाणप्र ाच्या आधारे ननणगय 
घेण्यात येतो. रावेर तालकुा क्षे्र  अनतशोवर्षत, बोधवड तालकुा क्षे्र  अींशत: 
शोवर्षत क्षे्र ात तर मकु्ताईनगर तालकुा क्षे्र  सरुक्षक्षत क्षे्र ात येत.े या 
योजनेअींतगगत उपरोक्त तीन तालकु्यातनू १२३ इतके अजग प्राप्त झाले असनू 
७४ अजग पा्र  ठरले आहेत व २४ अजगिाराींनी मागणी प्र ाचा भरणा केला 
असनू त्यापकैी २१ अजगिाराींनी परुवठािाराची ननवड केल्याने १० लाभार्थयाांच े
पींप आस्थावपत करण्यात आले आहेत. यामशवाय उच्चिाब ववतरण प्रणाली 
योजनेअींतगगत या तीन तालकु्यातील पसेै भरुन प्रलींत्रबत असणाऱया एकूण 
१९३३ अजगिाराींपकैी ४१७ अजगिाराींना वीज जोडणी िेण्यात आली असनू उवगररत 
अजगिाराींना वीज जोडणी िेण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
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(३) हे खरे नाही. वरील वीज जोडणीच्या तलुनेत सन २०१८-१९ व सन 
२०१९-२० या िोन वर्षागत फक्त ९ अजगिाराींना वयैजक्तक खचागतनू वीज जोडणी 
(DDF) िेण्यात आली. 
(४) हे खरे नाही 
(५) महाववतरण कीं पनीच्या सींकेतस्थळावरील नवीन वीज जोडणी (New 
Connection) या पो ग्लवर कृर्षी पींपाींकररता नवीन वीज जोडणीचे अजग 
स्वीकारण्यात येत आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
घोडबांदर ि भाईदर (जर्.ठाणे) येथील िाांदळिनाांचा होत असलेला ऱ हास 

  

(१४) *  ८१७   अॅड.राहुल नािेिर (िुलाबा), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), 
श्री.अब ूआर्मी (मानखूदम मशिार्ीनगर), श्री.रईस शखे (मभिांडी पिूम), श्री.पराग 
शाह (घाटिोपर पिूम), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) घोडबींिर व भाईिर (जज.ठाणे) येथे खाजगी आणण सरकारी जागेत 
कायद्याने असलेली बींिी आणण उच्च न्यायालयाच े आिेश असनू िेखील 
काींिळवनाींची मोठ्या प्रमाणात तोड करून त्या क्षे्र ात भराव ्ाकून बाींधकामे 
केली जात असल्याची बाब दिनाींक १ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास 
ननिशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काींिळवना पासनू ५० मी्र अींतरावर िेखील भराव ्ाकला 
जात असनू बेकायिेशीर बाींधकामे झाली आहेत व आरएमसी प्रकल्पातनू 
ननघणारे मसमें् आिीींचे रासायननक साींडपाणी बेकायिेशीरपणे थे् काींिळवनात 
सोडले जात असल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, सवग सींबींचधताींवर तातडीने गनु्हे िाखल करून काींिळवन व 
सीआरझेड मधील बेकायिा भराव काढून ्ाकण्याबाबत तसेच येथील बाींधकामे 
ह्ववण्याची मागणी स्थाननकाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्याअनरु्षींगाने सींबचधत िोर्षीींवर कारवाई करण्याबाबत 
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तसेच काींिळवनाींची होत असलेली तोड व बेकायिेशीर बाींधकामाींना आळा 
घालण्याच्या दृजष्ने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांर्य राठोड : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही.  
     तथावप, अपर भाईंिर तालकुा सममतीकड े एकूण प्रलींत्रबत ८ जनु्या 
तक्रारीींमध्ये दिनाींक ३.१.२०२० रोजी स्थळपाहणी करण्यात आली. त्यापकैी 
एका तक्रारीमध्ये प्राथममक चौकशी अींती पयागवरण (सींरक्षण) अचधननयम, 
१९८६ नसुार सींबींचधताींवर गनु्हे िाखल केलेले आहेत. तर अन्य तीन तक्रारीत 
काींिळवनाची हानी करुन केलेले बाींधकाम ननषकामसत करण्यात आले आहे 
     मा.उच्च न्यायालयाने जनदहत याचचका क्र. ८७/२००६ मध्ये दिनाींक 
१७.९.२०१८ रोजी दिलेल्या आिेशानसुार शासन ननणगय दिनाींक १६.१०.२०१८ 
अन्वये राज्यातील सागरत्ीय जजल््याींकररता काींिळवन सींरक्षण व सींवधगन 
करण्यासाठी ववभागीय आयकु्त, कोंकण याींच्या अध्यक्षतखेाली सींननयीं्र ण 
सममती गठीत करण्यात आली आहे. काींिळवन ऱहासाच्या अनरु्षींगाने प्राप्त 
तक्रारीींच्या अनरु्षींगाने सिर सममतीमाफग त कायगवाही केली जात.े 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मशरपुर (जर्.धुळे) तालुक्यातील रुममत िेमममसांथ प्रा.मल.  
िारखान्यात झालेला स्फोट 

  

(१५) *  ३३९६   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), अॅड.माणणिराि िोिाटे 
(मसन्नर) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मशरपरु (जज.धुळे) तालकु्यातील मशरपरु-शहािा रस्त्यावरील रुममत 
केमममसींथ प्रा.मल. या रसायन ननममगती करणाऱया कारखान्यात नायट्रोजन 
गॅसच्या मसलेंडरचा स्फो् होऊन १४ लोकाींचा मतृ्य ु तसेच ६४ जण 
गींभीरररत्या जखमी झाल्याचे दिनाींक ३१ ऑगस््, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त दठकाणी नायट्रोजन गॅसचे मसलेंडर आणण रसायनाच े
बॅरल एकाच जागी ठेवल्याने स्फो्ाची नतव्रता वाढली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्षींगाने सींबींचधताींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच 
मतृाींच्या नातवेाईकाींना आचथगक मित ममळण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददलीप िळस-ेपाटील : (१) व (२) रूममत केमममसींथ प्रा.मल., मशरपरु 
(जज.धुळे) या कारखान्यात दिनाींक ३१/०८/२०१९ रोजी घडलेली घ्ना 
नायट्रोजन गॅसच्या मसलेंडरचा स्फो् होवनू घडलेली नसनू, कारखान्यातील 
नायटे्रशन ररॲक््रचा स्फो् झाल्याने घडलेली आहे.  
     सिर स्फो्ाच्या व आगीच्या घ्नेमध्ये कारखान्यातील ८ कामगार व 
कारखान्याबाहेरील ६ व्यक्ती अश्या एकूण १४ व्यक्तीींचा मतृ्य ूझालेला आहे. 
तसेच कारखान्यातील ३५ कामगार व कारखान्याबाहेरील ३२ व्यक्ती अस े
एकूण ६७ व्यक्ती जखमी झाले आहेत. 
     तसेच स्फो् होऊन आग लागल्याने उषणतमेळेु कारखान्यात इतर्र  
ठेवलेले काही नायट्रोजन गॅसच्या मसलेंडरचे स्फो् झाले आहेत. 
(३) सिर घ्नेची औद्योचगक सरुक्षा व आरोग्य सींचालनालयामाफग त प्राथममक 
चौकशी करण्यात आली. चौकशी िरम्यान असे आढळून आले की, 
कारखान्यात दिनाींक ३१/०८/२०१९ रोजी सकाळी समुारे ०९.४२वाजताच े
समुारास कारखान्यातील नायटे्रशन शडेमधील १.५ केएलएसएसररॲक््र मध्ये 
नायट्रो ब्यु् ीरामाइडचे उत्पािन सरुू होत.े 
     सिर नायटे्रशन प्रकक्रये िरम्यान या १.५ केएलएसएस ररॲक््रमधील 
रसायन द्रव्याचे तापमान वाढून त्याचे ववघ्न झाले व सिर ररॲक््रचा 
अचानक स्फो् होवनू त्याचे छो्ेछो्े तकुड े कारखान्यात सवगदिशनेे फेकले 
गेले. हे लोखींडी तकुड े कारखान्यातील इतर सींयीं्र ावर आणण ज्वलनशील 
पिाथागच्या  ड्रम्सवर पडल्याने कारखान्यात आग लागली. 
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     दिनाींक ३१/०८/२०१९ रोजी घडलेल्या घ्नेची चौकशी औद्योचगक सरुक्षा 
व आरोग्य सींचालनालयामाफग त करण्यात आली असनू चौकशीत महाराषट्र 
कारखाने ननयम,१९६३ चे ननयमाींच्या तरतिूीींचे भींग झाल्याचे आढळुन आले 
आहे. त्यामळेु सींचानालयामाफग त कारखाना बींि करणे बाबत दि.०२.०९.२०१९ 
रोजी आिेश पाररत केले आहेत. 
याबाबत मा.मखु्य न्यायिींडाचधकारी, धुळे याींच्या न्यायालयात कारखाना 
भोगव्ािाराववरुध्ि ६ ख्ल ेव  कारखाना व्यवस्थापकाववरूध्ि १ असे एकुण 
७  ख्ले िाखल करण्यात आले आहेत . 
     कारखाना व्यवस्थापनाकडून मयत कामगार / व्यक्तीींच्या अवलींत्रबतास 
प्रत्येकी रुपये ५ लक्ष इतक्या  रक्कमेची आचथगक मित  िेण्यात आली आहे. 
तर कायमच े अपींगत्व  आलेल्या िोन कामगाराींस प्रत्येकी रु.२.५० लक्ष 
इतक्या रक्कमेची आचथगक मित  िेण्यात आली आहे. 
     मा.पींतप्रधान,भारत सरकार याींच े कायागलयाकडून मयत कामगार / 
व्यक्तीींच्या अवलींत्रबतास प्रत्येकी रुपये २ लक्ष आणण गींभीर जखमी  झालले्या 
२० कामगार/व्यक्तीींना प्रत्येकी रु.५० हजार  इतक्या रक्कमचेी  आचथगक 
मित तहमसलिार मशरपरु याींचेमाफग त िेण्यात आलेली  आहे. 
     मे.रुममत केमममसींथ प्रा.मल., मशरपरू, जज.धळेु या कारखान्यात 
दि.३१.०८.२०१९ रोजी झालेल्या अपघाताबाबत सखोल चौकशी व अशा 
घ्नाींची पनुरावतृ्ती होव ू नये याकररता दि. १३.०९.२०१९ रोजीच्या शासन 
ननणगयान्वये शासकीय अचधकारी व त् व्यक्तीींची सममती गदठत करण्यात 
आली होती. सिर सममतीने नकुताच चौकशी अहवाल सािर केला असनू 
त्यावर शासन स्तरावरुन पढुील कायगवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

उमरखेड (जर्.यितमाळ) तालुक्यातील िसांत सहिारी  
साखर िारखाना बांद असल्याबाबत 

(१६) *  २६७१   श्री.नामदेि ससाने (उमरखडे), श्री.मदन येरािार 
(यितमाळ) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) उमरखेड (जज.यवतमाळ) तालकु्यातील बींि असलेल्या वसींत सहकारी 
साखर कारखान्यावर असलेले कजग माफ करुन कामगाराींनी कारखाना सरुु 
करण्याकररता आणण थकीत वेतन तातडीने ममळण्याबाबत दिनाींक १२ 
जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास कारखान्याच्या प्रवेशद्वारावर आींिोलन 
केल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच कारखाना बींि असल्याने प्राचधकृत अचधकारी नमनुा स्वाक्षरी व 
डडजज्ल स्वाक्षरी करीत नसल्यामळेु कामगाराींना भववषय ननवागह ननधी 
खात्यातील रक्कम ममळणेही अवघड झाले आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानरु्षींगाने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१) नाही.  
(२) अींशत: खरे आहे. 
     भववषय ननवागह ननधी कायागलय, अकोला याींनी दि.०७.१२.२०१८ रोजी 
वसींत सहकारी साखर कारखान्याचे िप्तर असलेली इमारत मसल केललेी आहे. 
कारखान्याच्या सींचालक मींडळाने राजीनामे दिल्यामळेु प्रािेमशक सह सींचालक 
(साखर) अमरावती याींनी दि.२७.०९.२०१९ रोजीच्या आिेशान्वये ववशरे्ष 
लेखापररक्षक वगग-१ (साखर) यवतमाळ याींची प्राचधकृत अचधकारी  म्हणून 
ननयकु्ती केली आहे.                   
     परींत,ु प्राचधकृत अचधकारी याींना  कारखान्याच े रेकॉडग उपलब्ध झाललेे 
नसल्यामळेु नमनुा डडजज्ल स्वाक्षरीबाबत कायगवाही झालेली नाही. 
(३) प्रािेमशक सह सींचालक (साखर) अमरावती याींनी दि. २२.०१.२०२० रोजी 
यासींिभागत अींमलबजावणी अचधकारी, भववषय ननवागह ननधी कायागलय, अकोला 
आणण प्राचधकृत अचधकारी याींच े समवेत सींयकु्त चचाग केली आहे. तद्नींतर 
प्राचधकृत अचधकारी याींनी  दि.२८.०१.२०२० रोजी भववषय ननवागह ननधी 
कायागलय, अकोला येथे वसलुी अचधकाऱ यासमोर साखर कारखान्याचे िप्तर व 
मसल केलेली साखर कारखान्याची इमारत ताब्यात ममळणेबाबत चचाग केललेी 
असनू साखर कारखान्याच े रेकॉडग उपलब्ध करण्याबाबत कायगवाही करण्यात 
येत आहे. 
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(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
----------------- 

  
राज्यातील पुणे ि मुांबईत विविध दघुमटनाांमध्ये  

बाांधिाम मरू्राांचा झालेला मतृ्यू 
(१७) *  २२९३   श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती सलुभा खोडिे 
(अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.दहरामण खोसिर 
(इगतपरूी) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पणेु व मुींबई जजल््यातील ववववध िघुग् नाींमध्ये बाींधकाम मजूराींचा मतृ्य ू
झाला असतानाही राज्य कामगार कल्याण मींडळाकडून समुारे सात लाख 
बाींधकाम मजूराींना सरुक्षासींच ममळाले नसल्याच े दिनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१९ 
रोजी वा त्यासमुारास ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्षींगाने बाींधकाम मजूराींच्या अपघाती मतृ्यचू्या 
घ्ना घडू नयेत तसेच त्याींना सरुक्षा सींच परुववण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददलीप िळस-ेपाटील : (१) हे खरे नाही. 
     सिर योजना महाराषट्र इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी 
मींडळ याींचेमाफग त राबववण्यात येत आहे. त्याद्वारे पणेु व मुींबई जजल््यात 
अनकु्रमे २६२४० व ३१११७ बाींधकाम कामगाराींना सरुक्षा सींचाचे वा्प केले 
आहे. तसेच राज्यातील ८५०००० बाींधकाम कामगाराींना सरुक्षा सींचाच े वा्प 
करण्यात आले आहे. 
(२) प्रश्न उिभवत नाही. 
(३) सद्यजस्थतीत मुींबई व पणेु जजल््यात तसेच राज्याच्या इतर जजल््यात 
सवग नोंिीत बाींधकाम कामगाराींना सरुक्षा सींचाचे वा्प करण्याची कायगवाही 
सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील अ शे्रणीतील विनाअनुदाननत तत्िािरील अपांगाच्या  
विशषे शाळाांतील िममचाऱयाांच्या पदननमममतीबाबत 

(१८) *  २५४६   श्री.नरेंद्र भोंडिेर (भांडारा) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अ शे्रणीतील १२३ ववनाअनिुाननत तत्वावरील अपींगाच्या ववशरे्ष 
ननवासी, अननवासी शाळा व कमगशाळाींना शासनाने दिनाींक ८ एवप्रल, २०१५ व 
दिनाींक ६ नोव्हेंबर, २०१८ नसुार सिर शाळेतील कमगचाऱयाींना सतत ३ वर्षग 
पिननममगतीची मान्यता, १००% अनिुान व गेल्या १६ वर्षागपासनू मतीमींि 
ववद्यार्थयाांच्या अववरत सेवेतील कमगचाऱयाींच ेवेतन लाभ अद्यापपयांत प्रलींत्रबत 
असल्याने लोकप्रनतननधी याींनी मा.मखु्यमीं्र ी महोियाींना दिनाींक ७ जानेवारी, 
२०२० रोजी वा त्यासमुारास लेखी ननवेिनाद्वारे मागणी केलेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मनतमींिाच्या अ शे्रणीतील १२३ ववनाअनिुाननत तत्वावरील 
अपींगाच्या ववशरे्ष ननवासी, अननवासी शाळा व कमगशाळाींच्या कमगचाऱयाींच े
पिननममगतीच ेप्रस्ताव गत काही मदहन्यापासनू मा.आयकु्त, अपींग आयकु्तालय 
पणेु याींचे कायागलयात प्रलींत्रबत असल्याने शासनाप्रती कमगचाऱयामध्ये तीव्र 
असींतोर्षाची भावना ननमागण झालेली असनू बहुताींशी सींस्थेतील कमगचाऱयाींना 
पिननममगतीस मान्यता, प्रशासकीय मान्यता व वतेनाचा लाभ ममळाला 
नसल्याने कमगचाऱयाींवर उपासमारीची वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करुन प्रलींत्रबत कमगचाऱयाींना वेतनाचे 
लाभ िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांर्य मुांड े: (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) १२३ शाळाींमधील पिाींना शासन ननणगय दि.६.११.२०१८ अन्वये मान्यता 
िेण्यात आलेली आहे. तथावप काही सींस्थाींनी तद्नींतर त्याींना अनु् ेय 
ठरणाऱया पिसींख्येबाबत ननवेिने सािर केलेली असल्याने सिर ननवेिनाींच्या 
अनरु्षींगाने आवश्यक कायगवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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यितमाळ जर्ल््यातील आधथमिदृष्ट्टया मागासिगीय  

मुलाांच्या िसतीगहृातील सोयी-सुविधाांबाबत 
  

(१९) *  २७५३   श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :   सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जजल््यातील आचथगकदृष्या मागासवगीय मलुाींच्या 
वसतीगहृातील ववद्यार्थयाांना अनतशय ननकृष् िजागच े भोजन परुववले जात 
असल्याचे ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या पोर्षण आहारात िररोज ववववध प्रकारचा आहार 
परुववणे आवश्यक असनू, ववद्यार्थयाांना आठवडयातनू एक दिवस त्रबस्की्, 
केळी अथवा अींडी िेणे बींधनकारक असताींनाही त े परुववण्यात येत नाहीत 
तसेच वसतीगहृात वपण्याच्या पाण्याची समस्या असनू प्रसाधन गहृाचीही 
िरूवस्था झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी वसतीगहृातील ववद्यार्थयाांनी दिनाींक १७ 
जानेवारी, २०२० रोजी त्याींच्या ववववध समस्याींबाबत ननवेिन दिले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी चौकशी करुन आचथगकदृष्या मागासवगीय 
मलुाींच्या वसतीगहृातील ववद्यार्थयाांना उत्तम िजागचे भोजन तसेच योग्य त्या 
सोयी-सवुवधा परुववण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांर्य मुांड े: (१) व (२) नाही. 
(३) ननवेिन आढळून येत नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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सारथी या सांस्थेत झालेला गैरव्यिहार 
  

(२०) *  १६९९   श्री.अशोि पिार (मशरुर), श्री.ननलेश लांिे (पारनेर), 
श्री.सनुनल शळेिे (मािळ), श्री.सनुनल दटांगरे (िडगाि शरेी), श्री.बाळासाहेब 
आर्ब े (आष्ट्टी), श्री.सांददप क्षिरसागर (बीड), अॅड.माणणिराि िोिाटे 
(मसन्नर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.अतलु बेनिे (र्ुन्नर), श्री.रार्ू 
िारेमोरे (तमुसर), श्री.नरेंद्र भोंडिेर (भांडारा), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.शखेर ननिम (धचपळूण), श्री.देिेंद्र भयुार (मोशी), श्री.बबनराि मशांदे 
(माढा), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.अममत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), श्री.धममरािबाबा आत्राम (अहेरी), श्री.प्रिाश फातपेिर 
(चेंबरू) :   सन्माननीय बहुर्न िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कुणबी-मराठा समाजातील ववद्यार्थयाांना प्रमशक्षण व 
मशषयवतृ्ती िेण्यासाठी छ्र पती शाहू महाराज सींशोधन प्रमशक्षण व 
मानवसींस्था (सारथी) ही बा्ी या सींस्थेच्या धतीवर स्थापन करण्यात आली 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर सींस्थेत ननिशगनास आललेी अननयममतता व 
गरैव्यवहाराबाबत शासनाकड े करण्यात आलेल्या तक्रारीच्या अनरु्षींगाने 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्षींगाने सींबचधत िोर्षीींववरुध्ि कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, सिरहु सींस्थेत झालेला गरैव्यवहार पनु्हा होऊ नये याबाबत 
शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१) अींशत: खरे आहे. सारथी या सींस्थचेी स्थापना 
कीं पनी कायिा, २०१३ अन्वये करण्यात आली असनू बा्ी या सींस्थेची 
स्थापना सहकारी सींस्था ननयमान्वये करण्यात आली आहे. 
 
 



30 

(२), (३) व (४) सचचव, आपत्ती व्यवस्थापन आणण मित व पनुवगसन याींच्या 
अध्यक्षतखेाली दि.१५/०१/२०२० रोजीच्या आिेशान्वये गठीत करण्यात 
आलेल्या चौकशी सममतीमाफग त सारथी सींस्थेच्या कामकाजाची चौकशी करुन 
प्राथममक अहवाल शासनास सािर करण्यात आललेा आहे.   
     सिर चौकशी अहवालाप्रमाणे सींस्थेमध्ये ववत्तीय व प्रशासकीय 
अननयममतता आढळून आल्या आहेत. सिर चौकशी अहवालाप्रमाणे पढुील 
कायगवाही करण्यात येत आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अिोला जर्ल््यातील महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळाच्या 
िेत्रीय अधधिारी दर्ामच्या पाच अधधिाऱ याांनी िेलेला गैरव्यिहार 

  

(२१) *  १५०४   श्री.गोिधमन माांगीलाल शमाम (ऊफम ) लालार्ी (अिोला 
पजश्चम), श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती 
सलुभा खोडिे (अमरािती) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जजल््यातील महाराषट्र औद्योचगक ववकास महामींडळाच्या क्षे्र ीय 
अचधकारी िजागच्या पाच अचधकाऱ याींनी सींगनमताने भखूींडाची बनाव् कागिप्र  े
तयार केली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी कागिप्र ाींवर खोट्या व बनाव् नोंिी करुन 
कोट्यवधीींच्या भखूींडाचे बेकायिेशीर वा्प करुन गरैव्यवहार केला असल्याचे 
माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्षींगाने िोर्षी असणाऱ या 
अचधकाऱ याींवर गनु्हे िाखल करून शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देसाई : (१) व (२) होय हे अींशत: खरे आहे. 
(३) व (४) होय. 
     उपरोक्त प्रकरणी महामींडळाकडून त्र्र सिस्यीय चौकशी सममती ननयकु्त 
करून चौकशी करण्यात आली आहे.  
     अकोला ववकास कें द्र औद्योचगक क्ष्ेर ातील भखूींड क्र ्ीए-७८ हा भखूींड 
ववनाभरणा करताच वा्प केल्याचे आणण ्ीए-४६, एन-१५४ व एन-१६० या 
भखूींडाच्या मिुतवाढ प्रकरणाींमध्ये तत्कालीन प्रािेमशक अचधकारी व कमगचारी 
याींनी अननयमीतता केल्याचे चौकशी सममतीस आढळून आले आहे. िोर्षी 
अचधकारी/कमगचाऱयाींपकैी िोन सहायक क्षे्र  व्यवस्थापक व एक सहायक याींना 
महामींडळाच्या सेवेतनू ननलींत्रबत केले आहे. प्रािेमशक अचधकारी (सेवाननवतृ्त) 
व क्ष्ेर  व्यवस्थापक (सेवाननवतृ्त) याींची ववभागीय चौकशी सरुू करण्यात 
आली आहे. या प्रकरणा मधील अननयममततशेी सींबींधीत अचधकारी व कमगचारी 
याींचे ववरूद्ध पोलीस स््ेशन, एम.आय.डी.सी. अकोला येथे गनु्हा िाखल 
करण्यात आला असनू, पोलीस ववभागामाफग त पढुील तपास सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
'क्यार' िादळात िोिणासह मसांधदुगुम जर्ल््यातील किनारपट्टी भागातील 

शतेिरी, मजच्िमार ि नागरीिाांच ेझालेले नुिसान 
(२२) *  ६९४   श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), श्री.रार्न साळिी (रार्ापरू), 
श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.ननतशे राणे (िणििली), श्री.विनोद 
ननिोले (डहाणू) :   सन्माननीय मदत ि पनुिमसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१)  कोकणात ववशरे्षत: मस ींधुिगूग जजल्हयात माहे जलु-ैऑगस््, २०१९ मध्ये 
पडलेला सींततधार पाऊस, क्यार वािळ तसेच माहे ऑक््ोबर, २०१९ अखेर 
पयांतच्या मसुळधार पावसामळेु काज,ू भात शतेी तसेच ककनारपट्टी भागातील 
मजच्छमार व शतेकऱयाींचे समुारे १५०० को्ी रुपयाींचे नकुसान झाले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहु नकुसानीचे पींचनामे करुन शतेकरी, बागायतिार, 
मजच्छमार व नागररकाींना नकुसान भरपाई िेण्यात आली आहे काय, 
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(३) असल्यास, समुारे ७०० शतेकऱयाींनी बँकेच्या बचत पजुस्तकेची छायाींककत 
प्रत दिली नसल्याने त्याींना नकुसान भरपाई न ममळाल्याची बाब माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्षींगाने सींबींचधताींना नकुसान भरपाई िेण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१) व (२) होय. 
(३) मस ींधुिगुग जजल््यातील वेंगलुाग तालकु्यामधील कृवर्ष ववभागाकडून 
नकुसानीच्या पींचनाम्याींची यािी, हमीप्र  े व बँक पासबकु नींबर प्राप्त करुन 
घेण्यात आली असनू त्यानसुार तहमसलिार, वेंगलुाग याींच्यामाफग त ननधी 
वा्पाची कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(४) मस ींधुिगुग जजल््यात माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये “क्यार” व “महा” 
चक्रीवािळामळेु झालेल्या अवकाळी पावसामळेु झालेल्या शतेीवपकाींच्या 
नकुसानीमळेु बाचधत झालेल्या शतेकऱयाींना शासन ननणगय दिनाींक 
१८.११.२०१९, दिनाींक १३.१२.२०१९ अन्वये व शासन ननणगय दिनाींक 
०१.०२.२०२० अन्वये एकूण रु. २४९९.०८ लक्ष ननधी ववतररत करण्यात आला 
असनू रु. २०७९.२६ लक्ष अनिुान वा्प करण्यात आले आहे. 
     माहे जुल ै त े ऑक््ोबर, २०१९ मधील अनतवषृ्ी व परुबाचधताींना 
द्यावयाच्या मितीसाठी व माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये क्यार व महा 
चक्रीवािळामळेु झालेल्या अवकाळी पावसामळेु झालेल्या मजच्छमाराींच्या 
नकुसानीच्या अनरु्षींगाने द्यावयाच्या मितीसाठी, ननधी मागणीचा प्रस्ताव 
सािर करण्याबाबतच्या सचूना शासनप्र  दिनाींक १५.११.२०१९, दिनाींक 
०४.०१.२०२० व दिनाींक ०५.०२.२०२० अन्वये क्षते्र्र य अचधकाऱयाींना िेण्यात 
आल्या आहेत. त्या अनरु्षींगाने सिर ननधी मागणीच े प्रस्ताव प्राप्त होताच 
ननधी ववतरणाची कायगवाही करण्यात येईल. 
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     माहे जुल ैत ेऑगस््, २०१९ या कालावधीत झालेल्या अनतवषृ्ी व परू 
यामळेु मस ींधुिगुग जजल््यात झालेल्या मत्स्य व्यवसायाच्या नकुसानीबाबतचा 
प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला असनू त्यानरु्षींगाने शासन स्तरावर कायगवाही 
सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्यात मराठीला अमभर्ात भाषेचा दर्ाम ममळण्याबाबत 
  

(२३) *  ५८०   श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.अशोि पिार (मशरुर), 
श्री.ननलेश लांिे (पारनेर), श्री.सनुनल शळेिे (मािळ), श्री.सनुनल दटांगरे (िडगाि 
शरेी), श्री.बाळासाहेब आर्ब े(आष्ट्टी), श्री.सांददप क्षिरसागर (बीड), श्री.यशिांत 
माने (मोहोळ), श्री.क्षितीर् ठािूर (नालासोपारा), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), 
अॅड.माणणिराि िोिाटे (मसन्नर), श्री.भास्िर र्ाधि (गहुागर), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपरू), श्री.अतलु बेनिे (र्ुन्नर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.शखेर ननिम (धचपळूण), श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.ददलीप मोदहत-े
पाटील (खेड आळांदी), डॉ.किरण लहामटे (अिोले), श्री.बबनराि मशांदे (माढा), 
श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू), 
श्री.सांग्राम र्गताप (अहमदनगर शहर), श्री.धममरािबाबा आत्राम (अहेरी) :   
सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मराठीला अमभजात भार्षचेा िजाग ममळण्याबाबत शासनाच्या 
स्थापन केलेल्या त् सममतीने, कें द्र शासनाला दिनाींक १६ नोव्हेंबर, २०१६ 
रोजी प्रस्ताव सािर करण्यात येऊनही अद्याप मान्यता दिली नसल्याची बाब 
ननिशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी राज्य शासनाने कें द्र शासनाकड ेपाठववलेला 
प्रस्ताव कें द्र शासनाने राज्याच्या सादहत्य अकािमीकड े पाठववला असनू, 
त्याबाबत राज्य शासनास कोणतीही मादहती नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१९ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी मा.मखु्यमीं्र ी महोियाींनी मराठी भार्षलेा 
अमभजात भार्षचेा िजाग िेण्याकररता मा.पींतप्रधान महोियाींना दिनाींक २४ 
डडसेंबर, २०१९ रोजी लेखी ननवेिन सािर केल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सिरहू प्रकरणी कें द्र शासनाने मराठी भार्षलेा अमभजात भार्षचेा 
िजाग िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सभुाष देसाई : (१) मराठी भार्षलेा अमभजात भार्षचेा िजाग िेण्यात यावा 
याबाबतचा ववदहत प्रस्ताव शासनाने दि.१६.११.२०१३ च्या प्र ान्वये कें द्र 
शासनास सािर केला आहे. 
(२) प्रस्ततु प्रकरणी कें द्र शासनाने कें द्र शासनाच्या अचधपत्याखालील सादहत्य 
अकािमी, नवी दिल्ली या सींस्थेकड ेभार्षा तज््ाींच्या सममतीसमोर हा प्रस्ताव 
सािर केला आहे. ही बाब कें द्र शासनाने दि.१६.०५.२०१९ च्या प्र ान्वये राज्य 
शासनास कळववली आहे.   
(३) होय. 
(४) मराठी भार्षा ही कें द्र शासनाने अमभजात भार्षसेींबींचधत ववदहत केलेले सवग 
ननकर्ष पणूग करीत असल्याने, मराठी भार्षलेा अमभजात भार्षचेा िजाग िेण्यात 
यावा याबाबत शासनाकडून सातत्याने पाठपरुावा सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अमलबाग (जर्.रायगड) येथील रे्.एस.डब्ल्यू िां पनीने खारफुटी आणण 
िाांदळिनाची बेिायदेशीर िेलेली तोड 

(२४) *  ८९०   श्री.महेंद्र दळिी (अमलबाग) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमलबाग (जज.रायगड) येथील जे.एस.डब्ल्य ू कीं पनीने खारफु्ी आणण 
काींिळवनाची बेसमुार व बेकायिेशीर तोड करुन सी.आर.झेड चे उल्लींघन 
करुन कन्वेअर बेल््च े काम सरुु केल्याच े माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सी.आर.झेड. चे उल्लींघन करुन जे.एस.डब्ल्य ू कीं पनीने 
तत्कामलन महसलू आणण वन खात्याच्या सींगनमताने खारफु्ी आणण 
काींिळवनाची तोड करुन त्यादठकाणी कन्वेअर बले््चे काम करण्याकररता 
मोठ मोठे काँकक्र्चे फाींउीं डशेन ्ाकल्याचे ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, सिरहू कीं पनीने काींिळवन मोठया प्रमाणात नष् करणे, 
सींरक्षक्षत प्रजाती नष् करणे पररणामी यादठकाणी पयागवरणाचा होत असलेला 
ऱ हास व ननयमाचे उल्लींघन करुन सी.आर.झेड. बाचधत जममनीतनू कन्वेअर 
बेल््चे काम केलेले असताींनाही शासनाचे िलुगक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी करुन यास जबाबिार 
असणाऱ याींववरुध्ि कठोर कारवाई करुन सरुु असलेल्या कामास तात्काळ 
स्थचगती िेण्याबाबत शासन स्तरावर कोणती कायगवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांर्य राठोड : (१) व (२) मौजे जुई बापजुी, ता.अमलबाग येथील स.नीं.५० 
ड मधील काींिळवन क्ष्ेर  दिनाींक १२.१२.२०१८ रोजी महसलू ववभागाकडून वन 
ववभागाच्या ताब्यात िेण्यात आले. त्यापवुीच सिर क्षे्र ावर कन्वेअर बेल्् व 
इतर कामे करण्यात आलेली आहेत. 
(३) व (४) सिर क्ष्ेर ावर जे.एस.डब्ल्य.ु कीं पनीने कन्वेअर बले्् व इतर 
वनेत्तर कामे केल्याचे ननिशगनास आल्याींनतर दिनाींक ३.२.२०२० रोजी 
वस्तजुस्थतीननहाय पींचनामा करुन सिर कीं पनी ववरुद्ध दिनाींक ३.२.२०२० रोजी 
वनगनु्हा नोंिवनू ननयमानसुार कारवाई केली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

गोंददया आणण भांडारा जर्ल्हयातील शतेिऱयाांनी आददिासी वििास 
महामांडळाला िेलेल्या धानविक्रीची रक्िम देण्याबाबत 

(२५) *  १४१   श्री.मनोहर चांदद्रिापरेू (अर्ुमनी-मोरगाांि) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोंदिया आणण भींडारा जजल्हयातील आदिवासी ववकास महामींडळाला 
धानववक्री केलले्या एक हजार शतेकऱयाींचे ६ को्ी रुपये िेणे मशल्लक 
असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बहुताींश शतेकरी सालेकसा, आमगाींव, मोरगाींव अजुगनी, 
नवेगाींव बाींध या पररसरातील आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यासा, शतेकऱयाींनी ज्याींच्याकडून कजे घेतली आहेत त्या व्यक्ती 
तसेच सावकार याींचेकडून शतेकऱयाींकड े कजागच्या पशैाींबाबत वारींवार मागणी 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आदिवासी ववकास 
महामींडळाकडील शतेकऱयाींचा ६ को्ी रुपयाींचा मशल्लक ननधी िेण्याकररता 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१), (२), (३) व (४) होय. 
     गोंदिया आणण भींडार जजल्हयातील सालेकेसा, मोरगाींव, अजुगनी व 
नवेगाींवबाींध पररसरातील १००० शतेकऱयाींचे रु.६ को्ी रक्कम NeML 
पो ग्लवरील ताींत्र्र क अडचणीमळेु तसेच सवगर डाऊनमळेु ववदहत वेळेत अिा 
झालेले नाही.  दि.०६.०१.२०२० रोजी ॲजक्सस  बँकेचा सव्हगर सरुु झाल्यानींतर 
शतेकऱयाींची िेयके अिा करण्याींत आली. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िसई-अनामळा (जर्.पालघर) किनाऱयािर िायु िादळाने झालेले नुिसान 

  

(२६) *  ३२१७   श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षितीर् ठािूर (नालासोपारा) :   
सन्माननीय मदत ि पनुिमसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
(१) वसई-अनागळा (जज.पालघर) येथील समदु्र ककनाऱयाजवळ अरबी समदु्रात 
नकुत्याच झालेल्या वाय ुवािळाच्या ताशी १७० ककलोमम्र वेगाने वाहणाऱया 
वाऱयामळेु अनागळा ककल्ल्यातील अनेक घराींच्या मभ ींती कोसळल्या तसेच तथेील 
काही घराींची छप्पर ही उडून गेल्याचे ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अनागळा ककल्ल्याच्या पररसरात धूपप्रनतबींधक बींधारा बाींधण्याची 
वेळोवेळी मागणी करुनही अद्यापही बाींधला गेला नसल्याने अनागळा 
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ककल्ल्यातील घराींवर ला्ा आिळल्याने तथेील घराींच्या मभ ींती कोसळल्या, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या वाय ु वािळाींमळेु झालेल्या नकुसानीची चौकशी करण्यात 
येऊन नकुसानग्रस्ताींना आचथगक मित िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, अनागळा ककल्ला पररसरात धूपप्रनतबींधक बींधारा बाींधण्यासींबींधी 
शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) वाय ुवािळामळेु कोणतहेी नकुसान झाले नाही. 
(४) पालघर जजल््यातील वसई-अनागळा समदु्र ककनाऱयाजवळील अनागळा 
ककल्ला येथील (०/०० त े०/९०) असे ९० मी्र लाींबीच ेधुपप्रनतबींधक बींधाऱयाच े
काम सावगजननक बाींधकाम ववभागाींतगगत पतन अमभयाींत्र्र की ववभागामाफग त 
प्रगतीपथावर आहे. 
     पढुील लाींबीत (०/९० त े ०/३३०) असे २४० मी्र लाींबीच्या समदु्र 
धुपप्रनतबींधक बींधाऱयाच्या कामास कायागरींभ आिेश िेण्यात आले आहे. 
     तसेच सन २०२०-२०२१ च्या अथगसींकल्पात (०/३३० त े०/५५०) असे २२० 
मी्र लाींबीच्या बींधाऱयाचे काम प्रस्ताववत करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

साांगली जर्ल््यात उच्च दाब वितरण प्रणाली योर्नेंतगमत 
देण्यात येणाऱया िृषी पांप िीर् र्ोडणीबाबत 

  

(२७) *  १४७८   श्री.अननल बाबर (खानापरू), श्री.मानमसांग नाईि (मशराळा) :  
सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जजल्हयात उच्च िाब ववतरण प्रणाली (HDVS) या योजनेअींतगगत 
८५०७ कृर्षीपींप वीज जोडणीस पा्र  असणाऱयाींपकैी १७४७ कृर्षीपींपाींना वीज 
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जोडणी ममळालेली असनु अद्याप ६७६० शतेकऱयाींनी पसैे भरुनही वीज जोडणी 
न ममळाल्याने त्याींचे अतोनात नकुसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे एवप्रल, २०१८ नींतर हजारो शतेकरी शतेीपींपाच्या वीज 
जोडणीच्या प्रनतक्षते असनू, सद्य:जस्थतीत शतेकऱयाींचे अजग व अनामत 
रक्कम जस्वकारली जात नसल्याचेही ननिशगनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्षींगाने कृर्षीपींप वीज जोडणी िेण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) उच्चिाब ववतरण प्रणाली योजनेअींतगगत साींगली 
जजल््यात दिनाींक ३१.०३.२०१८ अखेर ८५९६ पसैे भरुन प्रलींत्रबत असलेल्या 
 कृर्षीपींप अजगिाराींना वीज जोडण्या िेण्याकररता अींशत: ्नगकी पध्ितीने २६ 
कीं ्र ा्िाराींना कायागिेश िेण्यात आले आहेत. या कीं ्र ा्िाराींमाफग त जानेवारी, 
२०२० अखेरपयगत एकूण १४५३ कृर्षीपींप वीज जोडण्या िेण्यात आल्या आहेत. 
तसेच एका कीं ्र ा्िारास ४१५२ कृर्षीपींप ग्राहकाींना वीज परुवठा करण्याबाबत 
पणूगत: ्नगकी ननवविेचा कायागिेश दिला असनू त्यापकैी जानेवारी, २०२० 
अखेरपयांत ६५३ कृर्षीपींप ग्राहकाींना वीज परुवठा िेण्यात आलेला आहे. 
अशाप्रकारे साींगली जजल््याअींतगगत अींशत: ्नगकी व पणूगत: ्नगकी 
पध्ितीमध्ये जानेवारी, २०२० अखेरपयांत एकूण २१०६ अजगिाराींना उच्चिाब 
ववतरण प्रणालीद्वारे वीज परुवठा िेण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. दिनाींक ३१.०३.२०१८ नींतर साींगली जजल््यात पसैे भरुन 
वीज जोडणीसाठी प्रलींत्रबत असलेल्या ग्राहकाींची सींख्या १८७६ असनू 
महाववतरण कीं पनीच्या सींकेतस्थळावरील नवीन वीज जोडणी (New 
Connection) पो ग्लवर नवीन वीज जोडणीचे अजग स्वीकारले जात आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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पालघर जर्ल््यातील भूिां पग्रस्ताांना आधथमि मदत देण्याबाबत 

  

(२८) *  ८४३   श्री.सांर्य पोतनीस (िमलना), श्री.ददलीप लाांड े (चाांददिली), 
श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.महेंद्र दळिी (अमलबाग) :   सन्माननीय 
आपत्ती व्यिस्थापन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डहाण,ू पालघर ,तलासरी (जज.पालघर) या भागात वारींवार भकूीं पाचे धक्के 
बसत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भकूीं पाच्या २.९ ररश््र स्केलच्या धक्क्यामळेु गावातील अनेक 
घरे कोसळली असनू रस्त्याींना तड ेगेल्याने मोठ्या प्रमाणात ववत्तहानी झाली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वारींवार बसणाऱया भकुपाींच्या धक्क्याींनी ग्रामस्थाींमध्ये मभतीचे 
वातावरण पसरले असनु त्याचा पररणाम रोजगारावर व आजुबाजूच्या 
पररसरातील गाींवावर झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन भकुीं पामध्ये नकुसान 
झालेल्याींना आचथगक मित िेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१), (२), (३) अींशत: खरे आहे. 
(४) व (५) भकूीं पाच्या धक्क्याींमळेु प्रभाववत क्ष्ेर ातील नागररक घराबाहेर 
ननवारा करुन राहत आहेत. त्याींच्यासाठी तात्परुती ननवारा शडे उभारण्यात 
आले आहेत. त्यासाठी ताडप्र ी व तींब ू परुववण्यात आलेले आहेत. 
जजल्हाचधकाऱ याींच्या मागणी/ववनींतीनसुार शासनाकडून वेळोवेळी पालघर 
जजल््यास यासाठी ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे. 

 
----------------- 
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साक्री (जर्.धळेु) रोडिरील िुमार नगरमध्ये िीरे्च्या खाांबातील  
विद्युत प्रिाहाने बालिाचा झालेला मतृ्यु 

(२९) *  ११६६   श्री.फारूि शाह (धुळे शहर) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साक्री (जज.धळेु) रोडवरील कुमार नगरमध्ये वीजेच्या खाींबात ववद्यतु 
प्रवाह उतरल्यामळेु तथेे खळेत असलेल्या चार वर्षागच्या मलुाचा शॉक लागनू 
मतृ्य ु झाला असनू एक वधृ्ि मदहला जखमी झाल्याची घ्ना दिनाींक ११ 
डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननिशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त वीजचे्या खाींबात वीजप्रवाह उतरत असल्याची तक्रार 
स्थाननक नागररकाींनी सींबचधत वीज कीं पनी व महानगरपामलकेकड ेदिनाींक २० 
नोव्हेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास केली असल्याच ेननिशगनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनुींर्षगाने सींबचधत िोर्षीींववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, मतृ्यमुखुी पडलेल्या व जखमी झालेल्या व्यक्तीच्या 
कु्ूत्रबयाींना शासनाने नकुसान भरपाई िेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. नननतन राऊत : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
     गौरीनगर, िधू डअेरी जवळ, कुमारनगर, धुळे येथे दिनाींक १०.१२.२०१९ 
रोजी रा्र ी ९.०५ च्या िरम्यान महाववतरण कीं पनीचा लोखींडी पोल ववद्यतु 
भाररत झाललेा असल्याने ४ वर्षागच्या मलुाचा ववद्यतु प्राणाींनतक अपघातामध्ये 
मतृ्य ूझाल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. परींत ु दिनाींक ११.१२.२०१९ रोजी 
एक वधृ्ि मदहला जखमी झाल्याची सचूना महाववतरण, ववद्यतु ननरीक्षक व 
महानगरपामलका याींना प्राप्त झालेली नाही. 
(२) कुमार नगर, धुळे, जजल्हा धुळे येथील महाववतरण कीं पनीच्या पोलमध्ये 
वीज प्रवाह उतरत असल्याची तक्रार महाववतरण कायागलयास दिनाींक ११ 
नोव्हेंबर, २०१९ रोजी प्राप्त झाली होती. महाववतरणद्वारा घ्नास्थळास भे्  
िेऊन आवश्यक कायगवाही करुन तक्रारीचे ननरसन करण्यात आले होत.े 
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(३) सिर प्रकरणाची चौकशी ववद्यतु ननरीक्षक, धुळे याींचेमाफग त करण्यात 
आलेली असनू सिर अपघातास महाववतरण कीं पनी व धुळे महानगरपामलका 
याींना झालेल्या नकुसानीस सींयजुक्तकररत्या जबाबिार धरण्यात आलेले आहे. 
धुळे महानगरपामलकेने अहवालास हरकत घेतली आहे. तसेच महाववतरण 
कीं पनीच्या सींबींचधत िोर्षी कमगचाऱयाववरुध्ि ननलींबनाची कारवाई करण्यात आली 
आहे.  
(४) सिर प्रकरणी महाववतरण कपींनीच्या ननयमानसुार नकुसान भरपाई 
िेण्याबाबत मींजूरी िेण्यात आली असनू ती अिा करण्याबाबतची कायगवाही सरुु 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

धानोरा (जर्.गडधचरोली) येथे आददिासी वििास महामांडळाच्या 
आधारभुत धान खरेदी िें द्रािरील शतेिऱयाांच ेचिुारे अदा िरण्याबाबत 

  

(३०) *  २१२४   श्री.िृष्ट्णा गर्बे (आरमोरी) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धानोरा (जज.गडचचरोली) येथ े आदिवासी ववकास महामींडळाकडून 
आधारभतु धान खरेिी कें द्र दिनाींक १९ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
सरुु करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त आधारभतु धान खरेिी कें द्रावर आतापयांत १०० पके्षा 
अचधक शतेकऱयाींनी केलेल्या २५०० जक्वी्ं ल धान ववक्री पो्ी ४५ लक्ष ३७ 
हजार ५०० रुपयाच े चकुारे (िेयके) थकीत असल्याची बाब माहे जानेवारी, 
२०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींिभागत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्षींगाने िोंर्षीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, आधारभतु धान खरेिी कें द्रावरील शतेकऱयाींचे थकीत चकुारे अिा 
करण्याबाबत शासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) होय. 
(२) धानोरा खरेिी कें द्रावर १४७ शतेकऱयाींकडून ४४१८.९६ जक्वी्ं ल रक्कम 
रु.८०,२०,४१२.४० चा धान खरेिी करण्यात आला असनू, त्यापकैी १३१ 
शतेकऱयाींना दि.०४.०२.२०२० अखेर ४१६३.०३ जक्वी्ं ल धानाची रु.७५,५५,८९९.४५ 
इतकी रक्कम अिा करण्याींत आली आहे.  माहे जानेवारी, २०२० मध्ये अन्न 
व नागरी परुवठा ववभागाने ननयकु्त केलेल्या NeML पो ग्ल सरुळीत 
नसल्याने धानारो तहमसल कायागलयात खरेिी केलेल्या धानाच्या नोंिी घेण्यास 
अडचणी आल्याने शतेकऱयाींच्या धानाच े िेयके अिा करण्यास ववलींब झाला. 
उवगररत १६ शतेकऱयाींच्या धानाची िेयके अिा करण्याची कायगवाही सरुु आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील मुलुांड (पूिम) येथे फ्लेममांगो ननररिणासाठी  
पयमटन स्थळ वििमसत िरण्याबाबत 

  

(३१) *  ३४६१   श्री.ममहीर िोटेचा (मलुुांड) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे खाडी ककनाऱयावर फ्लेमम ींगो ननरीक्षणासाठी मलुुींड (पवूग) येथील 
खाडीतनू पयग् काींना जाण्यासाठी मजच्छमाराींच्या बो्ीींना परवानगी व प्रमशक्षक 
िेण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकड ेप्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मलुुींड पवूग येथे नानेपाडा, गव्हाणपाडा, नवघर व नाहूर गाव 
ही भमूी प्ुर ाींची गावे असनू फ्लेमम ींगो अभयारण्याच्या सींवेिनशील क्षे्र ातील 
कोळी बाींधवाना वदहवा्ी कररता ननबांध घातल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मलुुींड (पवूग) येथून फ्लेमम ींगो ननरक्षणासाठी पयग् न स्थळ 
ववकमसत करण्यासह स्थाननक कोळी बाींधवाना बो्ीने ने-आण करण्यासाठी 
परवानगी व प्रमशक्षण ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांर्य राठोड : (१) ठाणे खाडी फ्लेमम ींगो अभयारण्याच्या मींजूर 
व्यवस्थापन आराखड्यामध्ये तथेील स्थाननक मजच्छमार याींना पयग् काींच े  
ने-आण करणेकरीता बो्ीींसाठी परवानगी िेण्याचे प्रस्ताववत आहे.  
(२) स्थाननकाींच्या वदहवा्ाींकरीता ननबांध घालण्यात आलेले नाहीत.  
(३) ठाणे खाडी फ्लेमम ींगो अभयारण्याच्या मींजूर व्यवस्थापन आराखड्यामध्ये 
पयग् न स्थळ ववकमसत करण्याबाबत उपाययोजना करण्यात आलले्या आहेत. 
स्थाननक कोळी बाींधवाींना पयग् काींना ने-आण करणेकरीता Eco-tourism 
Guide Training Programme अींतगगत तथेील िहा त े पींधरा स्थाननक 
रदहवाश्याींना प्रमशक्षण िेण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उिभवत नाही. 

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

नामशि जर्ल््यातील िृषी उत्पन्न बार्ार सममतीच्या अनागोंदी 
िारभाराची िरण्यात आलेली चौिशी 

  

(३२) *  ८७   श्रीमती देियानी फराांदे (नामशि मध्य) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक कृर्षी उत्पन्न बाजार सममती (जज.नामशक) येथील अनागोंिी 
कारभाराची चौकशी अचधकाऱयाींमाफग त करण्यात आली असनू, याबाबतचा 
सववस्तर चौकशी अहवाल जजल्हा उपननबींधक, नामशक याींच्याकड े
कायगवाहीसाठी दिनाींक २४ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास िेण्यात आलेला 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सहाय्यक ननबींधक सहकारी सींस्थेतील नामशक कृर्षी उत्पन्न 
बाजार सममतीच्या चौकशी अहवालाच्या अनरु्षींगाने शासनाने चौकशी केली 
आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्षींगाने सींबींचधत 
अचधकारी व पिाचधकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
     नामशक कृर्षी उत्पन्न बाजार सममती येथे अनागोंिी कारभाराची चौकशी 
सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था, सरुगाणा, जज.नामशक याींचेमाफग त 
करण्यात आली असनू त्याबाबतचा सववस्तर चौकशी अहवाल दि.२४ एवप्रल, 
२०१८ रोजी सािर केला आहे. 
(२) व (३) होय. 
     जजल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, नामशक याींनी दि.०३.०२.२०२० च्या 
आिेशान्वये नामशक कृर्षी उत्पन्न बाजार सममतीला महाराषट्र कृवर्ष उत्पन्न 
पणन (ववकास व ववननयमन) अचधननयम, १९६३ चे कलम ४० नसुार चौकशी 
अहवालानसुार अनपुालन अहवाल तात्काळ सािर करण्याचे ननिेश दिले 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

फये धनगरिाडा ि एरांडपे (ता.भुदरगड, जर्.िोल्हापुर) येथील 
गिारेडयाच्या हल्ल्यामध्ये शतेिऱयाचा झालेला मतृ्यु 

  

(३३) *  ३५२६   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापरु जजल्हयातील राधानगरी, भिरुगड, आजरा, चींिगड, गगनबावडा 
व शाहुवाडी तालकु्यामध्ये गवारेड ेव हत्तीींच्या उपद्रवामळेु शतेक-याींच्या ऊस, 
केळी, मका, काज,ू बाींब,ू वणाग यासह अन्य शतेवपकाींचे मोठया प्रमाणावर 
नकुसान होत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, फये धनगरवाडा व एरींडपे (ता.भिुरगड) येथील गवारेडयाच्या 
हल्ल्यामध्ये गतवर्षागत २ शतेकरी जखमी झाले असनू शाहूवाडी तालकु्यात 
एका शतेक-याचा मतृ्य झाल्याची बाब ननिशगनास आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, गवारेडयाींचा उपद्रव कमी करण्यासाठी वन ववभागाकडून 
कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत वा येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांर्य राठोड : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) गवारेडयाींचा उपद्रव कमी करण्यासाठी वन ववभागाकडून खालीलप्रमाणे 
उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत:- 
• वन्यप्राण्याींपासनू लोकाींच ेसींरक्षण होण्याच्या दृष्ीने वन कमगचा-याींचे गस्ती 
पथक तयार करणेत आले आहे. 
• वन्यप्राण्याींना वनक्षे्र ात पाण्याची उपलब्धता करुन िेणेसाठी वनक्षे्र ात 
वनतळी माती बींधारे मस ींमें् बींधारे,गॅबीयन बींधारे बाींधण्यात आलेले आहेत 
• लोकाींच ेवनावरील अवलींबन कमी करण्याच्या दृष्ीने सबमसडीवर एलपीजी 
गॅस शगेडी व मसलेंडर परुवठा केला जात आहे.  
• वन्यप्राणी वनक्षे्र ातनू मालकी क्षे्र ात येऊ नयेत यासाठी गवा व इतर 
वन्यप्राणी प्रनतबींध चर काढण्यात आलेली आहे. 
• पररक्ष्ेर  स्तरावर क्षते्र्र य अचधकारी व कमगचारी याींचमेाफग त ननयममत गस्त 
करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उिभवत नाही. 

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

  

राज्यात अनुसूधचत र्ातीच्या विद्यार्थयाांच्या खात्यात  
मशष्ट्यितृ्तीची रक्िम अदा िरण्याबाबत 

  

(३४) *  ३८३   अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अतलु भातखळिर 
(िाांददिली पिूम),  श्री.किसन िथोरे (मरुबाड),  श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू  
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दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.प्रमोद (रार्ू) रतन 
पाटील (िल्याण ग्रामीण), श्री.ननलेश लांिे (पारनेर), श्री.अशोि पिार (मशरुर), 
श्री.सनुनल शळेिे (मािळ), श्री.सनुनल दटांगरे (िडगाि शरेी), श्री.बाळासाहेब 
आर्ब े (आष्ट्टी), श्री.सांददप क्षिरसागर (बीड), श्री.यशिांत माने (मोहोळ), 
श्री.रार्ू िारेमोरे (तमुसर), श्री.नरेंद्र भोंडिेर (भांडारा), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपरू), श्री.मनोहर चांदद्रिापरेू (अर्ुमनी-मोरगाांि), श्री.सरेुश (रार्ूमामा) भोळे 
(र्ळगाि शहर), अॅड.माणणिराि िोिाटे (मसन्नर), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.शखेर ननिम (धचपळूण), श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर), 
श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), श्री.सांर्य साििारे (भसुािळ), श्रीमती 
श्िेता महाले (धचखली), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्री.बबनराि मशांदे (माढा), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू), श्री.सांग्राम र्गताप 
(अहमदनगर शहर), श्री.अब ूआर्मी (मानखूदम मशिार्ीनगर), श्री.रईस शखे 
(मभिांडी पिूम) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनसुचूचत जातीचे लाखो ववद्याथी मशषयवतृ्ती वा्पातील 
प्रशासकीय उिामसनता व ऑनलाईन प्रकक्रयेतील ्र ु् ीींमळेु वींचचत असल्याची 
बाब माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी राज्यातील शकै्षणणक सींस्थाींमध्ये ववववध 
अ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या ५ लाख ७२ हजार ववद्यार्थयाांनी माहे 
ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये मशषयवतृ्तीसाठी शासनाकड ेअजग केले असनू त्यापकैी 
केवळ १ हजार २४३ ववद्यार्थयाांच्या खात्यावरच मशषयवतृ्तीची रक्कम जमा 
झाली असल्याचे दिनाींक ३ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननिशगनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववद्याथी मशषयवतृ्तीपासनू वींचचत असल्याची बाब शासनाच्या 
४ डडसेंबर, २०१९ रोजीच्या अहवालामध्ये दिसनू आली असनू, त्याचा थे् 
पररणाम ववद्यार्थयाांच्या मशक्षणावर होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणातील ऑनलाईन प्रकक्रयेतील ्र ु् ीींची चौकशी 
करण्यात आली आहे काय, चौकशीमध्ये काय आढळून आले व त्यानरु्षींगाने 
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ऑनलाईन प्रकक्रयेतील ्र ु् ी िरु करुन उवगररत ववद्यार्थयाांच्या खात्यात 
मशषयवतृ्तीची रक्कम जमा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांर्य मुांड े: (१) नाही, हे खरे नाही.  
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) नाही, हे खरे नाही. 
(४) व (५) सन २०१९-२० या वर्षागमध्ये दिनाींक ११.२.२०२० अखेर, महाडीबी्ी 
पो ग्ल वर भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर मशषयवतृ्ती व किमशप प्रनतपतूी 
योजनेअींतगांत नोंिणीकृत झालेल्या अनसुचुचत जातीच्या ४ लाख ६० हजार 
७६० अजाांपकैी ३ लाख ८९ हजार ४३९ अजग पा्र  ठरलेले आहेत. त्यापकैी,  ३ 
लाख ५१ हजार २६३ अजग महाववद्यालयाींनी मींजूर केलेले असनू, त्यापकैी, २ 
लाख ७१ हजार ०३८ अजाांचे रुपये ३७८ को्ी ३५ इतक्या रक्कमेची िेयके 
महाडीबी्ी पो ग्लव्िारे जनरे् करण्यात आलेली आहेत. त्यामधील १ लाख ४१ 
हजार ५२७ ववद्यार्थयाांची मशक्षण शलु्क, पररक्षा शलु्क व इतर शलु्काची रुपये 
१७१.१६ को्ी व ननवागहभत्त्याची रुपये ३५.०३ को्ी अशी एकूण रुपये 
२०६.१९  को्ी इतकी रक्कम सींबींचधत ववद्यार्थयाांच्या महाडडबी्ी पो ग्लवरील 
ई-वॉले् वर ववतरीत करण्यात आली आहे.  उवगरीत १ लाख २९ हजार ५११ 
ववद्यार्थयाांची मशषयवतृ्तीची रक्कम रुपये १७२.१६ को्ी महाडीबी्ी 
प्रणालीवरील (Pool account) व PFMS या प्रणालीव्िारे ववतरणाची प्रकक्रया 
चाल ूआहे. 
     महाडडबी्ी प्रणालीवर पा्र  आढळुन आलेल्या सवग अनसुचूचत जाती 
प्रवगागतील ववद्यार्थयाांना माहे माचग, २०२० अखेरपयांत शकै्षणणक लाभ अिा 
करण्याची िक्षता घेण्यात येत आहे. 

 
----------------- 
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खालापूर (जर्.रायगड) तालुक्यातील २५ बोगस  
मरू्र सहिारी सांस्थाांबाबत 

  

(३५) *  ११७   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाम), श्री.महेश चौघलेु (मभिांडी 
पजश्चम), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.किशोर र्ोरगेिार (चांद्रपरू), श्री.महेंद्र 
थोरिे (िर्मत) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) खालापरू (जज.रायगड) तालकु्यातील २९६ मजूर सहकारी सींस्थापकैी २५ 
बोगस मजूर सहकारी सींस्थाींनी आवश्यक ती कागिप्र  ेसािर न केल्याने या 
सींस्था अवसायानात काढण्याचे आिेश सहायक ननबींधकाींनी दिले असल्याच े
दिनाींक १३ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननिशगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्षींगाने उक्त बोगस 
मजूर सहकारी सींस्थेच्या अध्यक्ष व पिाचधकारी याींच्यावर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३)  रायगड जजल्हयात एकूण २९६ मजूर सींस्था असनू त्यापकैी 
खालापरू (जज.रायगड) तालकु्यात २९ नोंिणीकृत मजूर सहकारी सींस्था आहेत. 
यापकैी २७ सींस्थाींनी कागिप्र  े सािर न केल्याने, कायिा, ननयम व 
उपववधीप्रमाणे कामकाज करणे बींि केल्याने, वववरणप्र  सािर न केल्याने, 
वावर्षगक सभा न घेतल्याने, पींचवावर्षगक ननवडणूक न घेतल्याने, लेखापररक्षण न 
केल्याने, व्यवस्थापक सममती सभा न घेतल्याने त्याींचेवर कारवाई करण्यात 
येत असनू सिर सींस्थाींच े अवसायनाचे अींतरीम आिेश काढण्यात आलेले 
आहेत. त्यावर त्याींना त्याींचे म्हणणे माींडण्याची सींधी िेण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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रायगड जर्ल्हयातील िनामळा नागरी सहिारी बकिेच्या  
सिम शाखाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(३६) *  ५   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), अॅड.आमशष 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननषा 
चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) रायगड जजल्हयातील कनागळा नागरी सहकारी बॅंकेच्या सवग शाखाींमध्ये 
आचथगक गरैव्यवहार झाला असनू बँकेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापनाने को्यवधी 
रूपयाींचा गरैव्यवहार केला असल्याच े माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा ववशरे्ष लेखापररक्षक सींस्था, अमलबाग रायगड याींनी 
दिनाींक १९ डडसेंबर, २०१९ रोजी सहकार आयकु्त कायागलय, पणेु याींना सािर 
केलेल्या अहवालात ५१२ को्ी ५४ लाख रूपयाींचा गरैव्यवहार झाल्याचे नमिु 
केले असनू, सिर गरैव्यवहारात कनागळा चॅरी्ेबल ट्रस्् व कनागळा ॲकॅडमीचा 
िेखील समावेश केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी हजारो ग्राहकाींना व ठेवीिाराींना आपल्या ठेवी 
परत ममळत नसनू वारींवार मागणी करुनही धनािेश ककीं वा आर्ीजीसव्िारे 
पसेै ममळाले नाहीत तसेच बँकेच्या व्यवस्थापनाकडून ग्राहकाींना व ठेवीिाराींना 
अपमानास्पि वागणूक ममळत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्षींगाने ग्राहकाींची व ठेवीिाराींची फसवणूक करणाऱ या कनागळा 
नागरी सहकारी बँकेच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापनावर फौजिारी गनु्हा िाखल 
करुन ग्राहकाींना व ठेवीिाराींना बँकेतील गुींतवणुक केलेली रक्कम तातडीने 
परत ममळण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात आली आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१) व (२) होय. 
     ररझवग बँकेच्या दिनाींक २२.०४.२०१९ रोजीच्या ननिेशानसुार महाराषट्र 
सहकारी सींस्था अचधननयम, १९६० मधील तरतिुीनसुार सिर बँकेचे ववशरे्ष 
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लेखापररक्षण करण्यात आले आहे. सिर लेखापररक्षण अहवालानसुार एकूण 
६३ कजगप्रकरणाींमध्ये रु.५१२.५४ को्ीींचा आचथगक गरैव्यवहार झाल्याच े
ननिशगनास आले असनू त्यापकैी १७ कजगप्रकरणाींमधील रक्कम रु. ९५.३१ 
को्ी कनागळा चॅरी्ेबल ट्रस्् व कनागळा अॅकेडमी याींच्या बँक खात्यामध्ये वगग 
झाल्याचे लेखापररक्षण अहवालावरुन ननिशगनास येत आहे. 
(३) व (४) सिर बँकेच्या ठेवीिाराींकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारीींच्या अनरु्षींगाने 
बँकेच्या ठेवीिाराींना तात्काळ ठेवी िेण्याबाबत सहकार आयकु्ताींनी बँकेस 
आिेश दिले आहेत.  
     अचधननयमातील कलम ८१ अन्वये आचथगक गरैव्यवहारास जबाबिार 
असणाऱया व्यक्तीींववरुध्ि गनु्हा िाखल करण्यासाठी प्राचधकृत अचधकारी याींनी 
दिनाींक २१.०१.२०२० रोजी वररषठ पोलीस ननरीक्षक, पनवेल पोलीस स््ेशन, 
पनवेल याींना कफयागि िाखल करणेबाबत प्र  दिले असनू त्यानसुार 
सींबींचधताींवर गनु्हा िाखल करण्याची कायगवाही सरुु आहे. 
     बँकेस झालेल्या आचथगक नकुसानीची जबाबिारी सींबींचधताींवर ननजश्चत 
करण्यासाठी अचधननयमातील कलम ८८ अन्वये कायगवाही करण्यासाठी जजल्हा 
उपननबींधक, सहकारी सींस्था, रायगड याींची दिनाींक ०४.०२.२०२० रोजीच्या 
आिेशान्वये ननयकु्ती करण्यात आलेली आहे.   
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सांर्य गाांधी राष्ट्रीय उद्यानातील इिो सेन्सेदटव्ह  
झोनमध्ये डोंगर पोखरुन रस्ता िेल्याबाबत 

  

(३७) *  ४६७९   श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.मोहनराि हांबड े (नाांदेड दक्षिण), 
श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्री.वििास 
ठािरे (नागपरू पजश्चम) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मौज ेवरसावे शासकीय ववश्रामगहृामागे (जज.ठाणे) असलेल्या सींजय गाींधी 
राषट्रीय उद्यानामध्ये इको सेन्सेद्व्ह झोनमध्ये डोंगर पोखरुन रस्ता 
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करण्यात येत असनू यामध्ये नसैचगगक तलावामध्ये भराव ्ाकण्यात 
आल् याप्रकरणी सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन कीं पनी ववरोधात गनु्हा िाखल 
करण्याबाबत वन ववभागाने आिेश दिले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींजय गाींधी राषट्रीय उद्यानाच्या हद्दीलगतच्या इको 
सेन्सेद्व्ह झोनच्या िदहसर चेकनाक्यापासनू मीरा, काशी, वरसावे, घोडबींिर, 
चेणे व काजूपाडयापयांत राजरोसपणे बेकायिा खोिकाम व भराव बाींधकामाकड े
िलुगक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पयागवरणाचा सरागसपणे –हास करणाऱया सींबींचधत कीं पनी 
ववरोधात गनु्हा नोंिववण्यात येऊन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांर्य राठोड : (१) ठाणे जजल्हयातील मौजे वरसावे येथील शासकीय 
ववश्रामगहृामागे असलेल्या सवे क्रमाींक ३४ मधील सींजय गाींधी राषट्रीय 
उद्यानाच्या इको सेन्सी्ीव्ह झोनमध्ये सननयीं्र ण सममतीची परवानगी न 
घेता रस्ता तसेच नसैचगगक तलाव सशुोमभकरण व िगडी ग्ाराचे बाींधकाम 
केल्याच े ननिशगनास आल्याने सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन कीं पनी ववरोधात 
पयागवरण सींरक्षण अचधननयम, १९८६ अींतगगत गनु्हा िाखल करण्याची 
कायगवाही  ठाणे वन ववभागाव्िारे करण्यात आली आहे. 
(२) िदहसर चकेनाक्यापासनू मीरा, काशी, वरसावे, घोडबींिर, चेणे व 
काजूपाडयापयगतच्या सींजय गाींधी राषट्रीय उद्यानाच्या अचधनस्त वनक्ष्ेर ात 
बेकायिा खोिकाम, भराव, बाींधकामे होत असल्याची बाब ननिशगनास आलेली 
नाही.  
(३) सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन कीं पनी ववरोधात पयागवरण सींरक्षण 
अचधननयम, १९८६ अींतगगत गनु्हा िाखल करण्याची कायगवाही ठाणे वन 
ववभागाव्िारे करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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यितमाळ जर्ल््यातील जर्ल्हा पररषद सहिारी पतसांस्थेने  
ठेिीच्या रिमेतून िेलेला गैरव्यिहार 

  

(३८) *  ३७७१   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जजल््यातील जजल्हा पररर्षि कमगचारी सहकारी पतसींस्थेने 
ठेवीची रक्कम आणी (जज.यवतमाळ) येथील िसुऱ या पतसींस्थेमध्ये कमी 
व्याज िराने गुींतवणुक करुन गरैव्यवहार केला असल्याचे दिनाींक १२ 
जानेवारी, २०२० वा त्यासमुारास ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर कमगचारी सहकारी पतसींस्थेने अचधननयम १९६० च े
कलम १७ चे उल्लघींन केले असल्याचे ननिशगनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्षींगाने सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१), (२) व (३) यवतमाळ 
जजल््यातील जजल्हा पररर्षि कमगचारी सहकारी पतसींस्थेववरुध्ि प्राप्त 
तक्रारीींच्या अनरु्षींगाने जजल्हा उपननबींधक, यवतमाळ याींनी चौकशी 
अचधकाऱयाची ननयकु्ती केली. सिर अचधकाऱयानी सािर केलेल्या अहवालामध्ये 
उपरोक्त सींस्थेने जजल्हा पररर्षि मशक्षक व कमगचारी सहकारी पतसींस्था मयाग. 
यवतमाळ या पतसींस्थेमध्ये केलेल्या गुींतवणकूीमळेु कोणतहेी आचथगक 
नकुसान झाल्याच े नमिू केले नाही. मा्र  सिर ननधीची गुींतवणकू करताना 
अचधननयमातील तरतिूीनसुार ननगगममत करण्यात आलेल्या पररप्र काींमधील 
सचूनाींकड ेसींचालक मींडळाने िलुगक्ष केल्याचे अहवालात नमिू करण्यात आले 
आहे. 
     वरील चौकशी अहवालातील मदु्याींच्या अनरु्षींगाने चौकशी करण्यासाठी 
जजल्हा उपननबींधक, यवतमाळ याींनी अचधननयमाच्या कलम ८३ अन्वये 
चौकशी अचधकाऱयाची दिनाींक ०५.०६.२०१८ रोजीच्या आिेशान्वये ननयकु्ती 
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केली. जजल्हा उपननबींधक, यवतमाळ याींच्या वरील आिेशाववरुध्ि सींबींचधताींनी 
ववभागीय सहननबींधक, अमरावती याींचेकड े ररव्हीजन िाखल केले. ववभागीय 
सहननबींधक, अमरावती याींनी त्याींच्या दिनाींक २८.११.२०१८ च्या आिेशान्वये 
वरील मदु्दयाच्या चौकशीस अींतररम स्थचगती दिलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
महाराष्ट्र राज्य सहिारी िापूस उत्पादि पणन महासांघाने शतेिऱयाांनी 

खरेदी िेलेल्या िापसाच ेचिुारे अदा िरण्याबाबत 
  

(३९) *  १८९   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आमशष 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्री.राणार्गर्ीतमसांह 
पाटील (तळुर्ापरू), श्री.अमभमन्य ु पिार (औसा), श्रीमती देियानी फराांदे 
(नामशि मध्य), श्री.र्यिुमार रािल (मश ांदखेडा), श्री.सांर्य साििारे 
(भसुािळ), श्री.गोिधमन माांगीलाल शमाम (ऊफम ) लालार्ी (अिोला पजश्चम), 
डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्र राज्य सहकारी कापसू उत्पािक पणन महासींघाने शतेकऱयाींकडून 
७ लाख ६० हजार जक्वी्ं ल कापसू खरेिी केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शतेकऱ याींना ४०० पकैी २०० को्ी रुपयाींच े
चुकारे अिा केले असनू उवगररत २०० को्ी रुपयाींचे चकुारे थकीत असल्याची 
बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्षींगाने शतेकऱयाींचे 
थकीत चकुारे तात्काळ िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
    कापसू पणन महासींघाद्वारे एकूण ७४ कापसू खरेिी कें द्राींवर ११३ जजनन ींग 
पे्रमस ींग फॅक्ट्रीमध्ये ककमान आधारभतू िराने कापसू खरेिी चाल ूअसनू दिनाींक 
११ फेब्रवुारी, २०२० पयांत एकूण ३५.७१ लक्ष जक्वी्ं ल कापसाची खरेिी झालेली 
आहे. खरेिी केलेल्या कापसाचे एकूण मलू्य रुपये १९८१ को्ीींपकैी रुपये 
१३८४ को्ी रुपयाींचे चुकारे शतेकऱयाींच्या बँक खात्यात वगग करण्यात आलेले 
असनू उवगररत रुपये ५९७ को्ी अिा करण्याची कायगवाही महासींघाद्वारे सरुु 
आहे. 
(३) व (४) शतेकऱयाींचे चुकारे तात्काळ अिा करण्यासाठी कापसू पणन 
महासींघाने बँक ऑफ इींडडया कडून घेतलेल्या कजागकररता रुपये १८०० को्ीींची 
शासनहमी मींजूर करण्याचा ननणगय घेतला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

दहांर्िडी (जर्.पुणे) येथील विरे्च्या धक्क्याने तीन  
िामगाराांचा झालेला मतृ्यु 

(४०) *  ९४३   श्री.लक्ष्मण र्गताप (धचांचिड), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू 
दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार 
(बल्लारपरू), अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.महेश (दादा) किसन लाांडगे (भोसरी), श्री.अमभमन्य ु पिार 
(औसा) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींजवडी (जज.पणेु) आय ्ी पाकग च्या फेज ३ मध्ये पथदिवे लावताना 
ववजेच्या धक्क्याने ३ कामगाराींचा जागीच मतृ्य ूझाल्याची घ्ना दिनाींक ३० 
डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्या समुारास घडली असल्याचे ननिशगनास आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) पथदिवे बसववण्याच्या कामात अचधकाऱयाींच्या ननषकाळजीपणामळेु सिर 
कीं ्र ा्ी कामगाराींचा मतृ्य झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच सिर कीं ्र ा्ी कामगार परुववणाऱया ठेकेिाराने सरुक्षेची उपाययोजना 
न करता कामगाराींमाफग त ववजेचे पथदिवे लावण्याचे काम केलेले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्षींगाने सींबचधत िोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, सिर घ्नेत मतृ्यमुखुी पडलेल्या कामगाराींच्या नातवेाईकाींना 
नकुसान भरपाईची रक्कम अिा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) हे खरे नाही. 
     कीं ्र ा्िाराने काम करताना करारातील नमिू अ्ीप्रमाणे कामगाराच्या 
सरुक्षा ववर्षयक काळजी घेणे आवश्यक होत,े ती घेतली नसल्याच ेप्रथमिशगनी 
दिसनू येत.े 
     याबाबत कीं ्र ा्िार व त्याींचा पयगवेक्षक याींच्यावर फौजिारी गनु्हा िाखल 
केला असनू, त्याींना अ्क करण्यात आली आहे. पोलीसाींमाफग त सिर 
गनु््याचा तपास सरुु आहे, तसेच ववद्यतु ननरीक्षक याींच्यामाफग त चौकशी 
चाल ूआहे. 
     सिर घ्नेत मतृ्यमूखुी पडलेल्या कामगाराींच्या नातवेाईकाींना 
अद्यापपयांत नकुसान भरपाई अिा करण्यात आलेली नाही. तथावप, त्याींना 
मानवीय दृष्ीकोनातनू मित करण्याची बाब महामींडळाच्या ववचाराधीन आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नाांदरुा (जर्.बुलढाणा) तालुक्यातील िृषी उत्पन्न बार्ार  
सममतीतील तुर खरेदी मध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(४१) *  २४००   श्री.रार्शे एिड े (मलिापरू) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींिरुा (जजल्हा बलुढाणा) तालकु्यातील कृर्षी उत्पन्न बाजार सममती येथे 
सन २०१६-१७ मध्ये तरु खरेिीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आचथगक गरैव्यवहार 
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झाला असल्याचे दिनाींक १ जानेवारी २०२० रोजी वा त्यासमुारास ननिशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी तत्कालीन सींचालक, श्री.िेशमखु याींनी 
दिनाींक ३ जानेवारी, २०१७ रोजी जजल्हा उपननबींधक, बलुढाणा याींच्याकड े
िाखल केलेली तक्रार शासनास प्राप्त झाली असनू, तत्सींिभागतील अहवाल 
चौकशी सममतीने उपननबींधकाकड ेसािर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त अहवालात सींबींचधत िोर्षीींवर कायगवाही करण्याचे ननिेश 
असताींना िेखील अद्यापपयांत कोणतीही कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त तक्रारीच्या अनरु्षींगाने झालेल्या चौकशी अहवालामध्ये 
नमिू असलेल्या सींबींचधत िोर्षीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१) नाही. 
(२) श्री.िेशमखु याींनी दिनाींक २/०५/२०१७ व दिनाींक ५/०२/२०१७ च्या प्र ान्वये 
केलेल्या तक्रारीच्या अनरु्षींगाने, प्रस्ततु प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी श्री. 
दिपक जाधव, ववशरे्ष लखेापररक्षक वगग-२ (कफरत े पथक) बलुढाणा याींची 
ननयकु्ती करण्यात आलेली होती. श्री.जाधव याींना दिनाींक ५/०४/२०१८ रोजी 
सािर केले आहे. 
(३) व (४) दिनाींक ५/०४/२०१८ रोजीच्या अहवालातील नाींिरूा येथील तरू खरेिी 
कें द्रावर अपके्षेपेक्षा ७११९ जक्वी्ं ल तरू जास्त प्रमाणात खरेिी केलेल्या 
मदु्याींच्या अनरु्षींगाने जजल्हा पणन अचधकारी, मलकापरू, वविभग पणन 
महासींघ, नागपरू याींच्याकडून अहवाल मागववण्यात आला होता. जजल्हा पणन 
अचधकारी, मलकापरू याींनी दिनाींक  ७/१२/२०१८ च्या प्र ाच्या अनरु्षींगाने 
नाींिरूा खरेिी कें द्रावरील तरूीचा पींचनामा करुन, शतेकऱयाींनी खरेिी वेळी 
दिलेला ७/१२ उतारा त्यावरील वपकपेरा व हेक््री उत्पािनानसुार खरेिी 
करण्यात आली आहे. तसेच शतेकऱयाींकडून सेल्फ डडक्लरेशनही घेण्यात आले 
आहे. सिर खरेिी प्रकक्रयेत कुठल्याही प्रकारची अननयममतता आढळून आलेली 
नाही. असे जजल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, बलुढाणा याींना कळववले आहे. 
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     श्री.िेशमखु याींच्या तक्रारीवर कायगवाही सरुु असताना, त्याींनी मा.उच्च 
न्यायालय, खींडपीठ, नागपरू येथे याचचका क्रमाींक ५९४९/२०१८ िाखल केलेली 
असनू, सिर प्रकरण सद्यजस्थतीत न्यायप्रववषठ आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात मुख्यमांत्री सौर िृषीपांप र्ोडणीच्या प्रलांबबत अर्ामबाबत 
  

(४२) *  १०३   डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू), 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षिण पजश्चम), श्री.ज्ञानरार् चौगलेु (उमरगा), 
श्री.नारायण िुचे (बदनापरू), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.सांतोष दानिे 
(भोिरदन), श्री.तानार्ी मटुिुले (दहांगोली), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती सलुभा खोडिे 
(अमरािती) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) िगुगम भागातील व लाींब पल्ल्याच्या शतेाींना वीज जोडणी िेण्यासाठी 
शासनाकडून मखु्यमीं्र ी सौर कृर्षी पींप योजना सरुु करण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर योजनेचा लाभ ममळण्यासाठी ववज ववतरण कीं पनीकड े
परभणी, चींद्रपरु, उस्मानाबाि व जालना जजल््यातील हजारो शतेकऱयाींनी अजग 
िाखल केले असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१९ वा त्यािरम्यान ननिशगनास 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रस्तावाींपकैी ककती प्रस्ताव मींजूर करण्यात आले व 
ककती अपा्र  ठरववण्यात आले आहेत, 
(४) असल्यास, मींजूर प्रस्ताींवापकैी केवळ मयागदित शतेकऱयाींना सौर कृर्षी 
पींपाचा लाभ िेण्यात आला असनू उवगररत पा्र  शतेकरी सौर कृर्षी पींपासाठी 
पसेै भरूनही त्याींना कृर्षीपींप िेण्यात आले नसल्याची बाब माहे जानेवारी, 
२०२० वा त्यासमुारास ननिशगनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, शतेकऱयाींना कृर्षीपींप अद्याप न ममळण्याची कारणे काय 
आहेत, तसेच कृर्षीपींप ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) शतेकऱ याींना दिवसा मस ींचन करणे शक्य व्हावे व 
राज्य शासनाचे पारींपाररक पध्ितीने कृर्षीपींप जोडणीसाठी लागणाऱ या खचागत व 
राज्य शासनाद्वारे सबसीडीपो्ी िेण्यात येणाऱ या अनिुानात बचत व्हावी, 
याकररता राज्यातील शतेकऱ याींना कृवर्ष वापरासाठी पारेर्षण ववरहीत सौर कृवर्ष 
पींप िेण्यासाठी मखु्यमीं्र ी सौर कृर्षी पींप योजना सरुू करण्यात आली आहे. 
(२) परभणी, चींद्रपरु, उस्मानाबाि व जालना जजल्हयातनू मखु्यमीं्र ी सौर कृर्षी 
पींप योजनेंतगगत एकूण ५२,०७६ अजग प्राप्त झाले आहेत. 
(३) मखु्यमीं्र ी सौर कृर्षीपींप योजनेंतगगत ९७,४५६ अजग मींजूर करण्यात आले 
असनू त्यापकैी ५५,८५२ अजगिाराींनी लाभाथी दहश्श्याचा भरणा केलेला आहे. 
परभणी, चींद्रपरू, उस्मानाबाि व जालना जजल्हयामधील प्राप्त अजग, अपा्र  
अजग, मींजूर अजग व मागणीप्र  दिलेले अजग आणण मागणीप्र ानसुार लाभाथी 
दहस्सा भरणा केलेले अजाांची मादहती खालीलप्रमाणे आहे – 

अ.क्र. जजल्हा प्राप्त 
अजग 

अपा्र  
झालेले 
अजग 

मींजूर व 
मागणीप्र  
दिलेले 
अजग 

अनतररक्त 
अजग 

मागणीप्र ा नुसार 
लाभाथी दहस्सा 

भरणा केलेले अजग 

१ परभणी ९३९७ ३५४६ ५२५३ ५९८ २७८७ 
२ चींद्रपूर २८९४ ७६६ २१२८ ०० ११५० 
३ उस्मानाबाि ९३७२ १४९१ ३९१५ ३९६६ २१५१ 
४ जालना ३०४१३ ९४०४ १२१६५ ८८४४ ७६२८ 

(४) व (५) हे खरे नाही.  पा्र  शतेकऱयाींची सौर कृर्षीपींपासाठी लाभाथी दहस्सा 
भरणा केल्यानींतर सौर कृर्षीपींप आस्थावपत करण्याची कायगवाही सरुु झाली 
आहे. आजतागायत परभणी, चींद्रपरू, उस्मानाबाि व जालना जजल्हयात 
अनकु्रमे ८२४, ७२२, ४२९ व ३४३९ सौर कृर्षीपींप आस्थावपत करण्यात आले 
आहेत.  
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     शासनाने प्रथमच मोठया प्रमाणावर १ लाख सौर कृर्षीपींप आस्थावपत 
करण्याचे योजजले आहे.  त्यामळेु सरुुवातीस सौर कृर्षीपींप परुवठा करणाऱ या 
परुवठािाराींची क्षमता ही मयागिीत होती. तसेच योजनेतील तरतिूीनसुार 
शतेकऱयाींना सचूीबध्ि केलेले परुवठािार याींची ननवड करणे मभुा असल्याने 
त्याींनी ननवडलेल्या परुवठािाराकडून सौर पींप आस्थावपत करणे क्रमप्राप्त 
आहे. परुवठािाराींच्या ननवडीकरीता सरुुवातीला शतेकऱयाींकडून लागलेला 
कालावधी, सततच्या सरुु असलेल्या पावसामळेु व शतेातील वपकाींमळेु या 
योजनेच्या प्रगतीची गती मींिावली होती. त्यानींतर परुवठािाराींची सींख्या 
वाढवनू सौर कृर्षीपींप आस्थावपत करण्याच्या कामाला गती िेण्यात आली 
आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

यितमाळ जर्ल्हयातील िाांदा उत्पादि शतेिऱयाांना  
अनुदान ममळण्याबाबत 

  

(४३) *  २६७३   श्री.नामदेि ससाने (उमरखेड) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जजल्हयातील काींिा उत्पािक शतेकऱ याींना दिनाींक २५ डडसेंबर, 
२०१८ रोजीच्या शासन ननणगयानसुार सन २०१८-१९ या वर्षागतील काींिा अनिुान 
ममळण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी दिनाींक १८ डडसेंबर, २०१९ रोजी 
वा त्यासमुारास प्रधान सचचव, सहकार व पणन ववभाग याींना लेखी ननवेिन 
दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ननवेिनाच्या अनरु्षींगाने शासनाने कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१) होय. 
(२) यवतमाळ जजल््यातील कृर्षी उत्पन्न बाजार सममती, उमरखेड 
याींच्याकडून प्राप्त १० शतेकऱयाींचे अनिुान मागणीच े प्रस्ताव तालकुास्तरीय 
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सममतीने अपा्र  ठरववले होत.े  यामध्ये श्री.आड ेयाींच्या प्रस्तावाचा समावशे 
आहे. सिर प्रस्ताव मा. लोकप्रनतननधी याींच्या ववनींतीनसुार फेरतपासणीसाठी 
सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था, उमरखेड याींच्याकड ेपरत करण्यात आल े
आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील सहिारी सांस्थाांनी लेखापररिण अहिाल  
शासनास सादर िरण्याबाबत 

  

(४४) *  ५८४   श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांडोशी), डॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.मांगशे िुडाळिर (िुलाम), श्री.सांर्य पोतनीस (िमलना), श्री.ददलीप लाांड े
(चाांददिली), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्रीमती याममनी यशिांत र्ाधि 
(भायखळा), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती 
सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.दहरामण 
खोसिर (इगतपरूी), श्री.परृ्थ िीरार् चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.विक्रममसांह 
सािांत (र्त), श्री.सांर्य र्गताप (परुांदर), श्री.सांर्य गायििाड (बलुढाणा), 
अॅड.शहार्ीबाप ू पाटील (साांगोले) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील समुारे २९८०८ सींस्थाींपकैी, समुारे १००८७ सहकारी सींस्थाींनी 
लेखापररक्षण अहवाल सािर केला नसल्याच ेदिनाींक ८ जानेवारी, २०२० रोजी 
वा त्यासमुारास ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सहकारी सींस्थेने प्रत्येक वर्षी माहे जलु ैअखेर पयांत सींस्थेच े
कामकाज व ताळेबींिाच े लेखापररक्षण करुन त्याचा अहवाल माहे सप् े्ंबर 
पयांत पाठववणे बींधनकारक असताींना िेखील कारभारातील गरैव्यवहार 
लपवण्यासाठी सींचालकाींकडून लेखापररक्षण करण्यास ्ाळा्ाळ करण्यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्षींगाने लेखापररक्षण अहवाल माहे सप् े्ंबर 
अखेरपयांत सािर न करणाऱया उपरोक्त सहकारी सींस्थेववरुध्ि सहकार 
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कायद्यातील तरतिूीनसुार अपा्र  करण्याबाबत कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच सहकारी सींस्थाींनी वेळेत लेखापररक्षण अहवाल सािर करण्याबाबत 
शासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सन २०१८-१९ या वर्षागत लेखापररक्षणासाठी मुींबईतील एकूण २९,८९४ 
सहकारी सींस्था पा्र  होत्या. त्यापैंकी माहे जानेवारी, २०२० अखेर एकूण 
२२,१३२ सींस्थाींचे लेखापररक्षण पणूग झाले असनू, ७,७६२ सींस्थाींच े
लेखापररक्षकाींना लेखापररक्षण करण्यासाठी सींस्थाींकडून िप्तर उपलब्ध करुन 
न िेणे, लेखापररक्षण करण्यासाठी सहकायग न करणे, सींस्थाींचे िप्तर अपणूग 
असणे, पत्ता न सापडणे इत्यािी कारणास्तव सींस्थाींचे लेखापररक्षण झालेले 
नाही. 
(३) व (४) सहकार आयकु्त व ननबींधक, सहकारी सींस्था, महाराषट्र राज्य, पणेु 
याींच्यास्तरावर वेळोवेळी झालेल्या मामसक सभाींमध्ये क्षे्र ीय कायागलयाींना १०० 
% सींस्थाींचे लखेापरीक्षण पणुग करण्याबाबत वेळोवेळी सचुना दिलेल्या आहेत.  
     तसेच, सहकार आयकु्त याींच्या दि.६/२/२०२० रोजीच्या प्र ान्वये मुींबई 
मधील जजल्हा उपननबींधक व जजल्हा ववशरे्ष लेखापरीक्षक वगग-१ याींना पनु्हा 
सवग सींस्थाींचे लेखापरीक्षण करण्याबाबत सचुना दिलेल्या आहेत.  
     सींबींचधत ननबींधकाींनी लेखापररक्षण न झालेल्या मुींबईतील एकूण ७,७६२ 
सींस्थाींपकैी ६०८ सींस्थाींना कलम १०२ अन्वये अवसायनपवूग नो्ीस दिली 
असनू, ३,१४३ सींस्थाींना लखेापररक्षण करण्याबाबत प्र व्यवहार केला आहे. 
तसेच, महाराषट्र सहकारी सींस्था अचधननयम, १९६० चे कलम ७५(५) अन्वये 
११८१ सींस्थाींची सनुावणी सरुु असनू, उवगररत सींस्थाींवर कायद्यातील 
तरतिुीनसुार कायगवाही करण्यात येत आहे. ज्या सींस्था लेखापररक्षणासाठी 
रेकॉडग उपलब्ध करुन िेणार नाहीत, त्याींच्या ववरुध्ि अचधननयमातील ८०(१) 
अन्वये रेकॉडग जप्तीची कायगवाही करण्यात येत आहे. 
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     त्याचप्रमाणे ज्या लखेापररक्षकाींनी लेखापररक्षण  करण्यास जाणीवपवूगक 
्ाळा्ाळ केली आहे त्याींच्या ववरुध्ि महाराषट्र सहकारी सींस्था ननयम १९६१ 
मधील ननयम ६९(ग) अन्वये त्याींचे नाव नामतामलकेतनू कमी करण्यासाठी 
त्याींना कारणे िाखवा नो्ीस िेऊन उचचत कायगवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बोईसर (ता.जर्.पालघर) येथील तारापूर औद्योधगि िसाहतीमधील 
एन.िे.फामाम प्रा.मल. (तारा नायरेट) ि हशुमल िेममिल प्रा.मल.  

या रासायननि िारखान्यात झालेला स्फोट 
  

(४५) *  ८८   श्रीमती देियानी फराांदे (नामशि मध्य), श्री.देिेंद्र फडणिीस 
(नागपरू दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर 
मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (मशडी), श्री.राणार्गर्ीतमसांह पाटील (तळुर्ापरू), श्री.अतलु 
भातखळिर (िाांददिली पिूम), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-
िोळीिाडा), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अममत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.सांर्य 
पोतनीस (िमलना), श्री.ददलीप लाांड े (चाांददिली), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), 
श्री.महेंद्र दळिी (अमलबाग), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्रीमती याममनी 
यशिांत र्ाधि (भायखळा), श्री.परृ्थ िीरार् चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे 
(नागपरू पजश्चम), श्री.मोहन मत े(नागपरू दक्षिण), श्री.शाांताराम मोरे (मभिांडी 
ग्रामीण), श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्चम), श्री.अर्य चौधरी (मशिडी), 
श्री.भरतशठे गोगािले (महाड), श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर), अॅड.माणणिराि 
िोिाटे (मसन्नर), अॅड.राहुल नािेिर (िुलाबा), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), 
श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), 
डॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूम), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापरू), श्री.मशरीष चौधरी 
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(रािेर), श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलापरू), श्री.सरेुश (रार्मूामा) भोळे (र्ळगाि 
शहर), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाम), श्री.सनुनल प्रभ ू(ददांडोशी), श्री.रार्ेश पाटील 
(बोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षितीर् ठािूर (नालासोपारा), श्री.चेतन 
तपेु (हडपसर), श्री.महेंद्र थोरिे (िर्मत), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू), श्रीमती 
समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.सांग्राम र्गताप (अहमदनगर 
शहर), श्री.सांददप क्षिरसागर (बीड), श्री.किशोर र्ोरगेिार (चांद्रपरू) :   
सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोईसर (ता.जज.पालघर) येथील तारापरू औद्योचगक वसाहतीमधील एम-२ 
प्लॉ् मधील एन.के.फामाग प्रा.मल. (तारा नायटे्र्) या रासायननक कारखान्यात 
भट्टीचा भीर्षण स्फो् झाल्याने ८ कामगाराींचा मतृ्य ूव २ लहान मलुीींसह ७ 
जण गींभीर जखमी झाल्याचे दिनाींक ११ जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्या 
समुारास ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर व्यवस्थापनाने महाराषट्र प्रिरू्षण ननयीं्र ण मींडळ, 
महाराषट्र औद्योचगक ववकास महामींडळ, अजग्नशमन िल, औद्योचगक सरुक्षा 
व आरोग्य सींचालनालयाकडून सींपणूग परवानग्या न घेताच तसेच महाराषट्र 
प्रिरू्षण ननयीं्र ण मींडळाकडून गॅ्र् ऑफ फस् ग् कन्से्ं  ्ू ऑपरे् अींडर 
रेड/एसएस कॅ्ेगरीची दिनाींक २ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास 
परवानगी घेऊन प्रायोचगक तत्वावर रासायननक कारखान्यात अमोननयम 
नायटे्र्चे उत्पािन सरुु केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच तारापरू (जज.पालघर) एमआयडीसीमधील हशुगल केममकल प्रा.मल. या 
रासायननक कीं पनीस िेखील दिनाींक ४ फेब्रवुारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास  
मोठी आग लागनू त्यात २ कामगार जखमी झाले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, बोईसर औद्योचगक क्ष्ेर ातील ववववध कारखान्याींत गेल्या िोन 
वर्षाांत झालेल्या अपघाताींमध्ये २१ कामगाराींचा मतृ्य ू व १५ कामगाराींना 
कायमस्वरूपी अपींगत्व आले असनू अनेक कामगार गींभीर जखमी झाले 
असल्याचेही ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त िघुग् नाींची पनुरावतृ्ती ्ाळण्यासाठी औद्योचगक 
वसाहतीतील सवग रासायननक कारखान्याींची पाहणी करण्यासाठी सममती गठीत 
करुन धोकािायक रासायननक कारखाने बींि करण्यासाठी कोणती उपाययोजना 
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केली आहे तसेच मतृ व जखमी झालेल्या कामगाराींच्या कु्ुींत्रबयाींना मित 
तसेच उक्त घ्नेस जबाबिार असणाऱ याींवर कारवाई करण्यासाठी शासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददलीप िळसे-पाटील : (१) व (२) मे. ए.एन.के फामाग प्रा.मल. या 
रासायननक कारखान्यात दिनाींक ११.०१.२०२० रोजी रा्र ी ०७.०० वाजताच्या 
समुारास उत्पािन प्रकक्रये िरम्यान ररॲक््रचा स्फो् झाल्याने ६ कामगाराींचा 
व कारखान्याच्या आवारात राहणाऱ या कु्ुींत्रबयापकैी २ व्यक्ती अश्या एकूण ८ 
व्यक्तीींचा मतृ्य ूझाला आहे.  
     तसेच सिर िघुग् नेत २ लहान मलुीसह ७ जण जखमी झाले आहेत. 
त्यापकैी ६ व्यक्तीींना उपचारानींतर घरी सोडण्यात आले असनू एक व्यक्ती 
अद्याप उपचार घेत आहे. 
     सिर कारखाना व्यवस्थापनाने औद्योचगक सरुक्षा व आरोग्य 
सींचालनालय, वसई, जजल्हा पालघर या कायागलयाकडून परवाना घेतलेला 
नव्हता. परींत,ु कारखान्याने महाराषट्र प्रिरु्षण ननयीं्र ण मींडळाकडून दिनाींक 
०२.०१.२०२० रोजी धोकािायक कारखाना चालववण्याबाबतचे रेड/ एसएसआय  
कॅ्ेगरीच ेकन्से् ्ू ऑपरे् घेतले होत.े      
     औद्योचगक सरुक्षा व आरोग्य सींचालनालयामाफग त सिर अपघाताची 
चौकशी केली असता कारखाना व्यवस्थापनाने दिनाींक ०९.०१.२०२० पासनू 
आथोक्लोरो बेंझाईक ॲसीड (OCBA) या रसायनाचे उत्पािन प्रायोचगक 
तत्वावर सरुु केल्याचे आढळून आले आहे. 
(३) हशुगल केममकल प्रा.मल. या रासायननक कीं पनीत झालेल्या अपघातात २ 
कामगार भाजून जखमी झाले आहेत. एक कामगार अींिाजे ४० ्क्के भाजला 
असनू त्याींचेवर सध्या थुींगा हॉस्पी्ल, मीरा रोड येथ े उपचार सरुु आहेत.  
तसेच िसुऱया एका कामगाराच्या हाताला ककरकोळ भाजण्याच्या जखमा 
झाल्या असनू त्याला त्याच दिवशी उपचारानींतर घरी सोडण्यात आले आहे. 
(४) व (५) मागील िोन वर्षागत एमआयडीसी तारापरू औद्योचगक क्षे्र ातील 
ववववध कारखान्यात झालले्या अपघाताींमध्ये २४ कामगाराींचा मतृ्य ू झाला 
असनू ९७ कामगार जखमी झाले आहेत. तसेच १३ कामगाराींना अपींगत्व 
आलेले आहे. 
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     मे. ए.एन.के फामाग प्रा.मल. या रासायननक कारखान्यात दिनाींक 
११.०१.२०२० रोजी झालेल्या िघुग् नेच्या अनरु्षींगाने  ववभागीय आयकु्त कोकण 
भवन याींचे अध्यक्षतखेाली दि.१५.०१.२०२० रोजीच्या शासन ननणगयान्वये 
सममती गदठत करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील रासायननक व 
धोकािायक कारखान्याींच े औद्योचगक सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीकोनातनू सरुक्षा 
पररक्षण (Safety Audit) व उपाययोजना सचुववण्याबाबत दि. १७.०१.२०२० 
रोजीच्या शासन ननणगयान्वये सह सींचालक, औद्योचगक सरुक्षा व आरोग्य 
सींचालनालय याींच े अध्यक्षतखेाली जजल्हा ननहाय सममती गदठत करण्यात 
आली असनू सहा मदहन्याींचे आत अहवाल सािर करण्याचे ननिेश िेण्यात 
आले आहेत. 
     सिर िघुग् ेनत मतृ कामगाराींच्या वारसास मखु्यमीं्र ी सहाय्यता ननधी 
अींतगगत प्रत्येकी ५ लक्ष इतकी रक्कम सानगु्रह अनिुानापो्ी िेण्यात आली 
आहे. 
     सिर अपघाताची चौकशी औद्योचगक सरुक्षा व आरोग्य सींचालनालय, 
महाराषट्र औद्योचगक ववकास महामींडळ, महाराषट्र प्रिरु्षण ननयीं्र ण मींडळ, 
अग्नीशामक ववभाग व पोलीस ववभाग याींचेमाफग त करण्यात आली असनु 
औद्योचगक सरुक्षा व आरोग्य सींचालनालयामाफग त कारखान्याच्या 
सींचालकाींववरुध्ि ननयम भींगाकररता िोन फौजिारी ख्ले (क्र. २६३५/२०२० व 
२६३६/२०२०) मा.न्यायालयात िाखल करण्यात आले आहेत. 
     पोलीस ववभागामाफग त कारखान्याच्या सींचालकाींवर भारतीय िींड सींदहता 
१८६० चे कलम ३०४अ, २८६, ३३७, ४२७ च्या भींगाकरीता क्रमाींक २०१४/२०२० 
अन्वये गनु्हा िाखल केला आहे. 
     महाराषट्र प्रिरु्षण ननयीं्र ण मींडळाने दिनाींक १३.०२.२०२० रोजी सिर 
कारखान्यास कारखाना बींि करण्याचे आिेश पाररत केल ेआहेत.  
     मे.हशुगल केममकल्स प्रा.मल., एमआयडीसी तारापरू, बोईसर, जज.पालघर 
या कारखान्यात दि.०४.०२.२०२० रोजी झालले्या अपघाताची चौकशीबाबतची 
कायगवाही औद्योचगक सरुक्षा व आरोग्य सींचालनालय त्याींचे स्तरावरुन सरुु 
आहे. 
     सिर अपघातातील जखमी कामगाराींच्या और्षधोपचार व वदै्यकीय 
उपचारावरील खचग कारखाना व्यवस्थापन करीत आहे. 
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(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
----------------- 

  
मुांबई शहर ि उपनगरात महावितरणासह बेस्ट, अदानी ि टाटा 

समुहािडून िीरे्चा पुरिठा िरणाऱया िां पन्यािडून  
होत असलेली िीर् दरिाढ 

(४६) *  १७५   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाम), श्री.मोहन मत े(नागपरू दक्षिण), 
श्री.सांर्य पोतनीस (िमलना), श्री.सांतोष बाांगर (िळमनरुी), श्री.सनुनल प्रभू 
(ददांडोशी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.अब ू आर्मी (मानखूदम 
मशिार्ीनगर), श्री.रईस शेख (मभिांडी पिूम), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), 
श्री.शाांताराम मोरे (मभिांडी ग्रामीण), श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्चम), 
श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.सदा सरिणिर 
(मादहम), श्री.ददलीप लाांड े (चाांददिली), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू), श्री.ददपि 
चव्हाण (फलटण), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.अममत झनि (ररसोड), 
श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी), श्री.वििास 
ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.विक्रममसांह सािांत (र्त), िुमारी प्रणणती मश ांदे 
(सोलापरू शहर मध्य), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूम), श्री.किशोर 
र्ोरगेिार (चांद्रपरू), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.सभुाष धोटे (रार्ूरा), 
श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.विनोद अग्रिाल (गोंददया), श्री.विर्य 
रहाांगडाले (नतरोडा), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजर्िडा), श्री.चेतन तपेु 
(हडपसर), श्री.ऋतरुार् पाटील (िोल्हापरू दक्षिण) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात महाववतरणासह बेस््, अिानी व ्ा्ा समहुाकडून वीजेचा परुवठा 
होतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वीज परुवठा करणाऱया अिानी, ्ा्ा व बेस्् पाठोपाठ राज्य 
शासनाच्या महाववतरणनेही सन २०२०-२१ त े २०२४-२५ या कालावधीसाठी 
पारेर्षण शलु्क वाढीचा प्रस्ताव महापारेर्षणमाफग त महाराषट्र वीज ननयामक 
आयोगाकड ेसािर केल्याचे दिनाींक १७ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास 
ननिशगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, पढुील पाच वर्षागत वीज कीं पनीकडून ग्राहकाींना परुवली जाणारी 
वीज पाच रुपये प्रनत यनुन्वर जाण्याची शक्यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रस्तावावर महाराषट्र राज्य वीज ननयामक आयोगाने 
कोणती ननणगय घेतला आहे, त्यानसुार ग्राहकाींच्या वीज िेयकात िरमहा ककती 
रुपये वाढ करण्यास आयोगाने मान्यता दिली आहे, 
(५) असल्यास, माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वीज िरवाढ करण्यात आलेली 
असताींना पनु्हा वीज िरवाढ करण्याची कारणे काय आहेत तसेच उक्त ववज 
िरवाढीची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळुन आले, 
(६) असल्यास, उक्त वीज िराच्या प्रस्तावाबाबत शासनाने फेरववचार करुन 
ग्राहकाींवरील अचधकचा भिुांड कमी करण्याच्या दृजष्ने कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(७) असल्यास, शासनामाफग त करण्यात येणारा ववज परुवठा खाजगी 
कीं पन्याऐवजी सींपणूगत: शासकीय कीं पन्याद्वारे करण्याच्या दृजष्ने आवश्यक 
ती यीं्र णा उभारण्याकररता शासन स्तरावर कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मुींबई महानगर व मुींबई उपनगर पररसरात बसे््, अिानी आणण ्ा्ा 
पॉवर कीं पनीकडून ग्राहकाींना वीज परुवठा करण्यात येतो.  तसेच मुींबई 
उपनगरातील मलुुींड, भाींडुपसह राज्यातील इतर भागातील ग्राहकाींना 
महाववतरणकडून वीज परुवठा करण्यात येतो.  या सवग वीज ववतरण कीं पन्या 
ग्राहकाींपयांत वीज पोहोचवण्यासाठी वीजननममगती कीं पन्याींकडून ववजेची खरेिी 
करुन पारेर्षण यीं्र णेमाफग त ग्राहकाींपयांत पोहोचवत असतात.  या सवग बाबीींचा 
(वीज खरेिी, पारेर्षण व ववतरण) खचग ववचारात घेऊन ग्राहकाींसाठी लाग ू
करावयाचे वीज िर ठरवण्यात येतात. 
     पारेर्षण शलु्काबाबत प्रस्ताव सािर केलेला नाही.  तथावप, महाराषट्रात 
वीज परुवठा करणाऱया सवग वीज ववतरण कीं पन्याींनी महाराषट्र ववद्यतु 
ननयामक आयोग (बहु-वर्षीय वीज िर) ववननयम, २०१९ नसुार सन २०२०-२१ 
त े सन २०२४-२५ या कालावधीसाठी स्वतीं्र पणे वीज िराच्या ननजश्चती 
करणासाठी आयोगासमोर प्रस्ताव सािर केलेले आहेत. 
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(३) महाराषट्र ववद्यतु ननयामक आयोग (बहु-वर्षीय वीज िर) ववननयम, २०१९ 
नसुार आयोगासमोर ननजश्चतीकरणासाठी आलेले वीज िर हे दि. १.४.२०२० 
पासनू लाग ू होणे अपेक्षक्षत असनू महाववतरण, बेस््, अिानी व ्ा्ा पॉवर 
कीं पन्याींकडून वीज सींिभागतील याचचकाींची आयोगामाफग त छाननी, शहाननशा, 
ग्राहकाींच्या सचूना व हरकती बाबत जादहर सनुावणी घेऊन अींनतम करण्यात 
येत असनू, सद्यजस्थतीत त्या आयोगासमोर न्यायप्रववषठ आहेत. 
(४) महाराषट्र ववद्यतु ननयामक आयोगाने अद्याप आपला ननणगय जाहीर 
केलेला नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) ववद्यतु अचधननयम, २००३ मधील तरतिुीनसुार महाराषट्र ववद्यतु 
ननयामक आयोगास वीज ववतरण परवानाधारकाींच्या ग्राहकाींचे वीजिर 
ननजश्चत करण्याचे अचधकार प्रिान करण्यात आलेले आहेत. 
(७) सद्यजस्थतीत राज्यात मुींबई वगळता प्रामखु्याने महाववतरण या 
कीं पनीद्वारे वीज परुवठा केला जात असनू खाजगी कीं पन्याऐवजी सींपणूगत: 
शासकीय वीज कीं पन्याद्वारे वीज परुवठा करण्याचा प्रस्ताव ववचाराधीन नाही. 

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

पनिेल (जर्.रायगड) तालुक्यातील तळोर्ा औद्योधगि  
िसाहतीमधील िामगाराांच्या सुरक्षिततेबाबत 

  

(४७) *  १५०   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), 
अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती 
मननषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (जज.रायगड) तालकु्यातील तळोजा औद्योचगक वसाहतीत सन 
२०१६-२०१७, सन २०१७-२०१८ व सन २०१८ त ेमाहे जुन, २०१९ पयांत अनेक 
कारखान्याींमध्ये स्फो् झाल्यामळेु लागलेली आग व वायगुळती अशा ववववध 
घ्नाींमळेु अनेक कामगाराींचा मतृ्य ु झाला असल्याच े माहे नोव्हेंबर, २०१९ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे, 
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(२) असल्यास, उक्त औद्योचगक वसाहत पररसरातील ९०७ हेक््र जागेवर 
१२०० भखूींडाींवर शकेडो छो्या-मोठया कारखान्याींमध्ये मोठी औद्योचगक 
उलाढाल होत असनू इींजजननयररींग, मत्स्य प्रक्रीया, फुड, रसायने आिी 
कारखान्याींचा समावेश असनू लाखो कामगार काम करीत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त औद्योचगक वसाहतीींमध्ये आपतकालीन आराखडा 
नसल्यामळेु कामगाराींना व नागररकाींना कीं पनीमध्ये होणाऱ या अपघाती 
घ्नाींमळेु आपला जीव गमवावा लागत असनू अनेक कु्ुींब उध्वस्त होत 
आहेत हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून उक्त औद्योचगक 
वसाहतीींमध्ये आपत् कालीन आराखडा तयार करुन कामगाराींच्या 
सरुक्षक्षततकेरीता कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. ददलीप िळसे-पाटील : (१) व (२) पनवेल (जज.रायगड) तालकु्यातील 
तळोजा औद्योचगक वसाहतीत सन २०१६ त े जून, २०१९ पयांत एकूण २० 
कारखान्याींमध्ये आग लागण्याच्या घ्ना घडल्या आहेत.  सिर घ्नेत ११ 
कामगार मतृ व ४ कामगार जखमी झाले आहेत. तसेच ४ कारखान्याींमध्ये 
स्फो्ाच्या घ्ना घडल्या असनू त्यात ७ कामगार जखमी झाल े आहेत.  
तसेच एका कारखान्यात वायगुळतीची घ्ना घडली असनू त्यात २ कामगार 
बाधीत झाले आहेत.  
     सिर घ्ना घडल्याचे त्या-त्या वेळी औद्योचगक सरुक्षा व आरोग्य 
सींचालनालयाच्या ननिशगनास येवनू त्याींचेमाफग त सींबींचधताींववरुध्ि कारवाई 
करण्यात आलेली आहे. 
(३) व (४) अनतधोकािायक व धोकािायक प्रकक्रया असलेल्या कारखान्याींनी 
आपत्कामलन प्रनतसाि योजना तयार केल्या असनू त्यानसुार कारखान्याींमध्ये 
मॉक डड्रल घेण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राळेगाि, िळांब (जर्.यितमाळ) येथे शतेिऱयाांच्या शतेामधनु  
टािण्यात आलेल्या रान्सममशन लाईन्सबाबत  

(४८) *  ४२२५   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राळेगाव, कळींब (जज.यवतमाळ) पररसरात पावरग्रीड कीं म्पनीने 
शतेकऱयाींच्या शतेामधुन ्ाकलेल्या वरोरा त ेपरळी ७६५ के.व्ही ट्रान्सममशन 
लाईन व पावर लाईन सींबींधीत जमीनीचा मोबिला दिनाींक ३१ मे, २०१७ रोजी 
वा त्यासमुारास शासन ननणगयानसुार िेण्यात यावा असे आिेश दिनाींक २१ 
ऑगस््, २०१९ रोजी तत्कालीन उजाग मीं्र ी याींनी बठैकीत पावरग्रीड कीं पनीला 
दिले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपववभागीय अचधकारी महसलु राळेगाव, (जज.यवतमाळ) याींनी 
शतेकऱयाींच्या शतेीच े मलु्याींकन करुन जजल्हाचधकारी याींच्याकड े प्रस्ताव 
पाठववला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कीं पनीकडून अद्यापही कोणत्याही शतेकऱ याींना मोबिला दिला 
नसल्याचे दिनाींक १२ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ननिशगनास आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळुन आले, तसेच त्यानरु्षींगाने सींबचधत िोर्षीवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, शतेकऱयाींना शतेीचा मोबिला लवकरात लवकर िेण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाींची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. नननतन राऊत : (१) पॉवर ग्रीड कॉपोरेशन ऑफ इींडडया मल. या 
कीं पनीमाफग त वरोरा परळी ७६५ के.व्ही. पारेर्षण वादहनीची उभारणी करण्यात 
आलेली आहे. सिर वादहनीग्रस्त शतेकऱयाींना मोबिल्यासींिभागत तत्कालीन मा. 
मीं्र ी (ऊजाग) याींच्या अध्यक्षतखेाली दिनाींक २१ ऑगस््, २०१९ रोजी झालले्या 
बठैकीमध्ये सिर वादहनीच्या उभारणीसाठी पॉवर ग्रीड कीं पनीकडून दिनाींक 
३१.०५.२०१७ नींतर मलु्याींकनासाठी प्रस्ताववत केलेल्या सवग शतेकऱयाींना शासन 
ननणगय दिनाींक ३१.०५.२०१७ अनसुार मोबिला िेण्याचा ननणगय घेण्यात आला 
होता.  
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(२), (३), (४) व (५) पॉवर ग्रीड कॉपोरेशन ऑफ इींडडया मल. कीं पनीने 
कळववल्यानसुार वादहनीग्रस्त शतेकऱयाींना उद्योग, ऊजाग व कामगार ववभाग, 
शासन ननणगय क्रमाींक धोरण- २०१६/ प्र.क्र.५२० / ऊजाग-४, दिनाींक 
३१.०५.२०१७ च्या शासन ननणगयानसुार मोबिल्याची रक्कम िेण्यात आली 
असनू ५ प्रकरणाींतील शतेक-याींनी आवश्यक कागिप्र  े पॉवरग्रीड कीं पनीस 
सािर न केल्याने मोबिल्याची रक्कम िेणे प्रलींत्रबत आहे.  
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
माणगाि (जर्.रायगड) तालुक्यातील विळेभागाड औद्योधगि िेत्रातील 

कक्रप्टझो इांजर्ननयररांग िां पनीमध्ये झालेला स्फोट 
  

(४९) *  १५२   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), 
अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती 
मननषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) माणगाव (जज.रायगड) तालकु्यातील ववळेभागाड औद्योचगक क्षे्र ातील 
कक्रप््झो इींजजननयररींग कीं पनीमध्ये झालेल्या स्फो्ामध्ये १६ कामगार जखमी 
होवनू २ कामगाराींचा मॄत्य ुझाला असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर कीं पनी सन २०१६ पासनू अवधैररत्या सरुू असनू 
कीं पनीला सन २०१८ मध्ये परवानगी िेण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, कामगाराींच्या सरुक्षक्षततचे्या िषॄ्ीने कोणतीच उपाययोजना न 
करता मागील ३ वर्षग कीं पनी बेकायिेशीरपणे सरुु असल्यामळेु कीं पनीमध्ये 
िघुग् ना घडून कामगाराींना जीव गमवावा लागला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कीं पनी व्यवस्थापनाच्या ननषकाळजीपणामळेु जखमी व मॄत्य ु
झालेल्या कामगाराींना व त्याींच्या कु्ुींबीयाना कीं पनीमाफग त मित िेण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ददलीप िळसे-पाटील : (१) दिनाींक १५/११/२०१९ रोजी मे. कक्रप््झो 
इींजजननयरीींग मल., या कारखान्यात उत्पािनाची चाचणी करीत असताना 
झालेल्या स्फो्ामध्ये ३ कामगाराींचा मतृ्य ूझाला असनू १५ कामगार जखमी 
झाले आहेत. 
(२) मे. कक्रप््झो इींजजननयरीींग मल. हा कारखाना दिनाींक ११/१/२०१८ रोजी 
पासनू सरुु आहे. कारखाना भोगव्ािाराने माहे फेब्रवूारी २०१९ मध्ये 
नोंिणीसाठी अजग केल्यानसुार सन २०१८ पासनू कारखाने अचधननयम, १९४८ 
अींतगगत मे.कक्रप््झो इींजजननयररींग मल. या कारखान्याला परवाना िेण्यात 
आलेला आहे.    
(३) कारखान्यात इन ग् गॅस फ्लडीींग मसस््ीमची तपासणी बेकायिेशीरपणे व 
सरुक्षक्षततचेी काळजी न घेता केल्याने कारखान्यात झालेल्या िघुग् नेत 
कामगाराींना जीव गमवावा लागला आहे. 
(४) मे.कक्रप््झो इींजजननयररींग मल. या कारखान्यात दि.१५.११.२०१९ रोजी 
झालेल्या अपघातात मतृ्य ू पावलेल्या ३ कामगाराींच्या वारसाींना प्रत्येकी 
रु.१०,००,०००/- इतकी रक्कम सानगु्रह अनिुानापो्ी कारखाना 
व्यवस्थानामाफग त िेण्यात आलेली आहे.  तसेच कारखाना व्यवस्थापनामाफग त 
तीनही मतृ कामगाराींच्या वारसास नकुसान भरपाईपो्ी एकूण रु.२४,४७,५२०/- 
इतकी रक्कम आयकु्त नकुसान भरपाई याींचे न्यायालयात जमा करण्याची 
कायगवाही सरुु आहे. 
     तसेच कारखाना व्यवस्थापनाने जखमी कामगाराींच्या हॉजस्प्लचा व 
और्षधोपचाराचा रु. ९० लक्ष इतका खचग केला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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