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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, ददनाांि ०५ माचच, २०२० / फाल्गनु १५, १९४१ ( शिे ) 
  
(१) उद्योग, खननिमच, मराठी भाषा मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) िामगार, राज्य उत्पाादन शलु्ि मांत्री 
(३) ऊर्ाच मांत्री 
(४) बहुर्न िल्याण, खार र्ममनी वििास, 

आपात्ती व्यिस्थापान, मदत ि      
पानुिचसन मांत्री 

(५) िने, भिूां पा पानुिचसन मांत्री 
(६) आददिासी वििास मांत्री 
(७) सहिार, पाणन मांत्री 
(८) सामाजर्ि न्याय ि विशषे सहाय्य मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४३ 
------------------------------------- 

  
राज्यात महावितरण िां पानीने मे.रोलेक्स आणण मे.फ्लॅश िां पानीमाफच त 

खरेदी िेलेले िीर् ममटर सदोष असल्याबाबत 
  

(१) *  १५०८   श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांशोशी) :   
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात महावितरण कीं पनीने मे.रोलेक्स आणण मे.फ्लॅश कीं पनीकडून 
खरेदी केलेले समुारे १० लाख मी्र सदोष असनू िीज िापराची नोंद चुकीची 
दशशवित असल्याने समुारे ८ लाख २७ हजार मी्र बदलनू भींगारात काढण्यात 
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आल्याने महावितरण कीं पनीस १६० को्ी रुपयाींचे आर्थशक नकुसान झाले 
असल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू रकमेची नकुसान भरपाई व्हािी म्हणून विजेचे दर 
िाढविण्यात येणार असल्याने त्याचा भदु ड सामान्य राहाहकाींिर पडणार 
असल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद् नषुींगाने िीज दरिाढ न करता ननक्ष् दजाशयया 
मी्रचा परुिठा करणार् या कीं पनीिर ि मी्रची गणुित्ता पकरषण ण न करता 
त े खरेदी करणार् या महावितरण कीं पनीयया अर्ाकार् याींिर कारिाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
शॉ. नननतन राऊत : (१) मे.रोलेक्स कीं पनीने परुिठा केलेल्या १० लाख 
मी्सशपकैी ४,३०,९०२ मी्सश सदोष आढळून आले असनू त्यामळेु महावितरण 
कीं पनीस एकूण १६०.८०३ को्ीचे नकुसान झाले आहे. मे.फ्लॅश कीं पनीकडून 
१९.२ लाख मी्सश महावितरण कीं पनीने खरेदी केले असनू त े ताींत्रिकदृष्या 
योग्य आढळले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) मे. रोलेक्स मी्सश प्रा.लल., हैदराबाद याींनी परुिठा केलेल्या सदोष 
मी्सशमळेु महावितरणला, आर्थशक नकुसान सहन करािे लागले. त्यामळेु सदर 
कीं पनीला दद.२१.३.२०१७ यया पिान्िये काळ्या यादीत समाविष् करण्यात 
आले आहे. तर महावितरणायया झालेल्या रु.१६०.८०३ को्ी इतक्या 
रक्कमेयया नकुसान भरपाई ककरता मा.उयच न्यायालय, मुींबई येथे सदर 
कीं पनीविरोाात दािा दाखल केला असनू प्रकरण न्याय प्रविष् आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

----------------- 
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मौरे् सरािली (ता.शहाणू, जर्.पाालघर) येथे आददिासी  

वििास सांिुल उभारण्याबाबत 
  

(२) *  २०६६   श्री.विनोद ननिोले (शहाणू), श्री.रार्ेश पााटील (बोईसर), 
श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षितीर् ठािूर (नालासोपाारा) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे सरािली (ता.डहाणू, जज.पालघर) येथे ८ एकर जलमनीिर 
आददिासीींयया कल्याणाकरीता आददिासी विकास सींकुल उभारण्याचा प्रस्ताि 
शासनायया विचारााीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जागेमध्ये आददिासी मलुा-मलुीींककरता इींराहजी माध्यमाची 
ननिासी शाळा, शासकीय िसतीगहे्, जनतकेरीता साींस्क्नतक भिन ि 
आददिासी प्रकल्प कायाशलय उभारण्यायया कामाबाबतची सद्य:जस्थती काय 
आहे, 
(३) तसेच, सदरहू प्रकल्प पणुश होण्यायया दृष्ीने शासनाने कोणती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलबाींची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅश. िे.सी.पााशिी : (१) ि (२) हे खरे नाही. आददिासी विकास सींकुल 
उभारण्याचा प्रस्ताि मौजे सरािली येथे नसनू मौज े लोणीपाडा येथे होता. 
मौजे लोणीपाडा ता. डहाण ू येथील ग् क्रमाींक १०८,१०९,१३६,१३९ ि १४० 
एकूण षण ेि १२.३०.०० हे.आर पकैी ३.२०.०० हे.आर (८ एकर) जमीन 
आददिासी मलुा-मलुीींचे ३ िसनतगह् ि प्रकल्प कायाशलयासाठी मागणी 
करण्यात आली होती. तथावप उपिन सींरषण क डहाणू िन विभाग याींनी सदर 
जमीन देण्यास नकार ददल्याने जमीन अद्याप नािािर झालेली नाही. 
(३) जमीन उपलब्ा झाले नसल्याने कायशिाही करणे शक्य झाले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राळेगाांि (जर्.यितमाळ) येथील मदहला ग्राममण सहिारी पात सांस्था 
मयाचददतच्या खातेदाराांना रक्िम पारत ममळण्याबाबत 

  

(३) *  ५७५०   शॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राळेगाींि (जज.यितमाळ) येथील मदहला राहामीण सहकारी पत सींस्था 
मयाशददत राळेगाि र.न.१२२५ याींनी गरीब खातदेाराींयया ठेिी सहा िषाशचा 
कालािाी होऊनही परत केल्या नसल्याने, सबींाीत सिश खातदेाराींनी ददनाींक 
२६ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासमुारास तहलसल कायाशलय, राळेगाि येथे 
दठय्या आींदोलन केल्याचे ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पतसींस्था सींचालकाींिर कारिाई करून ठेिीींची रक्कम परत 
लमळािी या ककरता खातदेाराींनी सहायक ननबींाक, सहकारी सींस्था, राळेगाि 
याींना ननिेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तद् नषुींगाने पतसींस्था सींचालकािर कारिाई करुन 
खातदेाराींची रक्कम व्याजासदहत परत करण्यायया दृष्ीने कोणती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पााटील : (१) ि (२) होय. 
(३) मदहला राहालमण सहकारी पत सींस्था मयाश. राळेगाींि या पतसींस्थेयया ठेिी 
लमळत नसल्याने सींस्थेयया सभासदाींनी सींस्थेयया अध्यषण ा, सिश सींचाललका ि 
व्यिस्थापक याींचवेिरुध्द पोलीस स््ेशन, राळेगाींि येथ ेएफआयआर क्र.९५/१४ 
ददनाींक १८.०८.२०१४ रोजी गनु्हा दाखल केला आहे. 
      दरम्यान पतसींस्थेयया सन २०१३-१४ या कालािाीयया लखेापकरषण ण 
अहिालात नमदू गींभीर दोषाींयया अनषुींगाने सींस्थेयया लेखापकरषण काींनी 
सींस्थेयया सींचालक मींडळाने अयोग्य ि ननयमबाह्य कजशिा्पािरुन 
गरैव्यिहार केला असल्याबाबतची तक्रार दद. १५.१२.२०१४ रोजी पोलीस 
स््ेशन, राळेगाींि येथे दाखल केली आहे.  
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     पतसींस्थेयया सन २०१३ त े २०१४ यया लखेापकरषण ण अहिालातील 
लशफारसीनसुार सींस्थेयया सींचाललका ि अर्ाकारी/कमशचारी याींचवेिरुध्द 
अर्ाननयमायया कलम ८८ अन्िये चौकशी सरुु आहे. सींस्थेयया ठेिीदाराींनी 
केलेल्या दठय्या आींदोलनायया अनषुींगाने पतसींस्थचेी कजशिसलूी ि ठेिीदाराींयया 
ठेिी परत करण्यासाठी ददनाींक १२.०२.२०२० रोजीयया पिान्िये सहायक 
ननबींाक, सहकारी सींस्था, राळेगाींि याींच ेअध्यषण तखेाली क्ती सलमती गठीत 
करण्यात आली असनू सदर सलमतीमध्ये ठेिीदाराींयया प्रनतननाीींचादेखील 
समािेश करण्यात आला आहे. सदर सलमतीमाफश त कजशिसलूी क्ती आराखडा 
तयार करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

सोलापाूर जर्ल््यातील राष्ट्रीय बालिामगार प्रिल्पााच्या  
िामिार्ात झालेला गैरव्यिहार 

  

(४) *  ४९७४   श्री.बाबासाहेब पााटील (अहमदपारू) :   सन्माननीय िामगार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू जजल्ह्यातील बालकामगाराींच े शषैण णणक पनुिशसन करण्यासाठी 
राबविण्यात येणार्या राषरीय बालकामगार प्रकल्पायया कामकाजात झालले्या 
गरैव्यिहाराप्रकरणी तत्कालीन मा.कामगार राज्यमींिी याींनी उक्त 
गरैव्यिहाराची आयकु्त याींययामाफश त चौकशी करण्याचे आदेश ददनाींक २५ 
जानेिारी, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने सींबींर्ात दोषीींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददलीपा िळस-ेपााटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
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(३) चौकशी दरम्यान श्रीमती अपणाश रमाकाींत काींबळे, प्रकल्प सींचालक, 
राषरीय बाल कामगार प्रकल्प, सोलापरू ह्या ननाी अपव्यय ि अननयलमतता 
या कारणाने दोषी आढळुन आल्या असल्याने जजल्हार्ाकारी, सोलापरू याींनी 
दद.१४.०२.२०२० रोजीचे पिान्िये त्याींना कायशमकु्त केले असनु त्याींच ेविरूध्द 
जजल्हार्ाकारी, सोलापरू याींचेमाफश त कायशिाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
सारांगिाशी साठिण तलाि (ता.र्ानेफळ, जर्.बुलढाणा) ननममचतीिररता 
भुसांपाादन िरण्यात आलेल्या शतेिऱयाांना मोबदला ममळण्याबाबत 

  

(५) *  ५३०२   श्री.सांर्य रायमलुिर (मेहिर), श्रीमती श्िेता महाले 
(धचखली) : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) सारींगिाडी साठिण तलाि (ता.जानेफळ, जज.बलुढाणा) ननलमशतीककरता सहा 
िषाशपिूी अनेक शतेकर् याींयया शतेजलमनीींचे भसूींपादन करण्यात येऊन सात 
िषाशचा कालािाी होऊनही शतेक-याींना मोबदला लमळाला नसल्याचे माहे 
जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पराहस्ताींना अद्यापपय त मोबदला न लमळाल्याबाबत 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळुन आले, 
(३) असल्यास, चौकशीयया अनषुींगाने प्रकल्पराहस्ताींना तातडीने मोबदला 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१), (२) ि (३) :- सारींगिाडी साठिण तलाि, 
जज.बलुडाणा या साठिण तलािायया तीन भसूींपादन प्रकरणात एकूण ६०.५१ 
हे. आर. इतकी खाजगी जमीन भसूींपादन अर्ाननयम, १८९४ नसुार सींपाददत 
कराियाची कायशिाही सरुु करण्यात आली होती. त्यामध्ये मौजे दहिरा खुदश ि 
मौजे इसोली या २ प्रकरणात कलम ४ ची अर्ासचूना दद. ०७/१२/२०१३ रोजी 
ि मोजे ककन्ही नाईक या प्रकरणात कलम ४ ची अर्ासचूना दद. १८/०७/२०१३ 
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रोजी प्रलसद्ध करण्यात आली होती. या प्रकरणात दद.०२/०२/२०१५ रोजी ४२ 
भाूारकाींना ८० ्क्के अराहीम मोबदला (एकूण रुपये १.२७ को्ी) िा्प 
करण्यात आले हात.े परींत,ु राज्यामध्ये निीन भसूींपादन, पनुिशसन ि 
पनुिशसाहत करतानाची भरपाई लमळण्याचा आणण पारदशशकतचेा हक्क 
अर्ाननयम, २०१३, दद.०१/०१/२०१४ पासनू लाग ू झाला आहे. त्यामळेु जुना 
भसूींपादन कायदा, १८९४ नसुार अींनतम ननिाडा पाकरत न झाल्यामळेु निीन 
कायद्यानसुार कायशिाही करणे आिश्यक आहे. शासनायया दद.१२/०५/२०१५ 
यया शासन ननणशयानसुार भसूींपादन सींस्थेने खाजगी िा्ाघा्ीद्िारे थे् 
खरेदीची कायशिाही  सरुू केली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य खननिमच महामांशळाने ननिष बदलून  
मर्ीतील िां पान्याांना िां त्राट ददल्याबाबत 

  

(६) *  २६३   श्री.देिेंद्र फशणिीस (नागपारू दक्षिण पाजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पााटील (िोथरुश), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपारू), अॅश.आमशष 
शलेार (िाांदे्र पाजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपााटील (मशशी), श्री.राणार्गर्ीतमसांह 
पााटील (तळुर्ापारू), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पािूच), श्रीमती देियानी 
फराांदे (नामशि मध्य), अॅश.पाराग अळिणी (विलेपााले) :   सन्माननीय 
खननिमच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य खननकमश महामींडळाकडून ६ कीं पन्याींसाठी ननकष बदलनू 
ननविदा शलु्क पाच लाखाींिरुन एक लाख रुपये करुन, अनामत रक्कम 
दहाप् कमी म्हणज ेएक दशलषण  ्नासाठी तीन को्ी रुपयाींिरुन ३० लाख 
रुपये करािे तसेच कोळसा ाुण्याची िावषशक षण मता दोन दशलषण  ्नािरुन 
एक दशलषण  ्न करण्यात आल्याची बाब माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद् नषुींगाने मजीतील 
कीं पन्याींना कीं िा् देण्याककरता बदलण्यात आलेले ननकष रद्द करण्याबाबत 
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तसेच ननकषाींमध्ये बदल करुन गरैव्यिहार करणार्या अर्ाकार्याींिर कारिाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) पिूश लललाि बठैककत (Pre-Bid Meeting) लललािात 
भाग घेऊ ईजयिणार्या घ्काींकडुन प्राप्त लशफारशीींयया आाारे ननविदा शलु्क 
एक लषण  ि अनामत रक्कम एक दशलषण  ्नाककरता रू.३० लषण  ठेिण्यात 
आली होती.  सदर बाब ननविदा प्रकक्रयेत जास्तीत-जास्त सहभाग होऊन 
स्पााशत्मकतलेा िाि देण्याककरता महाराषर राज्य खननकमश महामींडळाने घेतला 
आहे. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

उमरखेश (जर्.यितमाळ) येथील िन पाररिेत्र अधधिाऱयाांनी  
ििृारोपाण योर्नेत िेलेली अननयममतता 

  

(७) *  ४१४५   श्री.नामदेि ससाने (उमरखेश) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरखेड (जज.यितमाळ) येथील प्रादेलशक िन विभागायया िनपकरषण िे 
अर्ाकार्याींनी चुरमरुा येथे लमश्र िनीकरण कॅम्पा योजनेत खड्ड ेन खोदताच 
िष्ण ारोपण करुन शासनायया ननाीची अफरातफर केल्याप्रकरणी उमरखेडयया 
उपविभागीय िन अर्ाका-याींनी स्ितींि चौकशी करुन त्याचा अहिाल पसुद 
िन विभागाकड े माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान सादर केलेला 
असताींनाही यासींदभाशत अद्यापपय त कोणतीच कारिाई करण्यात आली 
नसल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी सींबर्ात दोषीिर कारिाई करण्यास विलींब 
करणार्या अर्ाकार् याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांर्य राठोश : (१) ि (२) यितमाळ िनित््तातील पसुद िनविभागातील 
स. नीं. ०१, चुरमरुा येथे ३५.१५ हे. षण ेिािर कॅम्पा योजने अींतगशत सन २०१८ 
यया पािसाळ्यात लमश्र िनीकरणाची कामे हाती घेण्यात आली होती. सदर 
कामाींमध्ये िनपकरषण ेि अर्ाकारी, उमरखेड याींचेकडून ननषकाळजीपणा 
झाल्यामळेु त्याींचेविरूध्द लशस्तभींगविषयक कायशिाही करण्याची लशफारस 
उपविभागीय िन अर्ाकारी, उमरखेड याींनी उपिनसींरषण क, पसुद याींना केली 
होती. 
     उपिनसींरषण क, पसुद याींनी यासींदभाशत सविस्तर चौकशी करून अहिाल 
सादर करण्यासाठी सहायक िनसींरषण क (जींकास ि कॅम्पा), पसुद याींना ननदेश 
ददले होत.े त्यानसुार सहायक िनसींरषण क (जींकास ि कॅम्पा), पसुद याींनी 
दद.०१.०१.२०१९ रोजीयया पिान्िये उपिनसींरषण क, पसुद याींना अहिाल  सादर 
केला. सदर अहिालानसुार रु. १,५६,४८९/- इतक्या शासकीय रकमेचे नकुसान 
झाल्याचे ननदशशनास आले. 
     उपिनसींरषण क, पसुद याींनी दद.०५.०१.२०१९ रोजीयया ज्ञापनान्िये 
िनपकरषण ेि अर्ाकारी (प्रा.)-उमरखेड, सींबींर्ात षण िेसहाय्यक आणण  िनरषण क 
याींचेविरुध्द महाराषर नागरी सेिा (लशस्त ि अपील)  ननयम, १९७९ यया 
कलम ०८ नसुार विभागीय चौकशीची कायशिाही सरुू केली आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

बार्ार सममत्याांच्या आिारात सोयाबीनच्या खरेदीत  
व्यापााऱयाांनी घट धरल्याबाबत 

  

(८) *  १७८५   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पााटील (िोथरुश) :   सन्माननीय पाणन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सततयया पािसामळेु सोयाबीनचा उत्पादक दजाश घसरल्याच े
आणण दाण्याींमध्ये ओलािा असल्याची कारणे उत्पादकाींना देऊन 
व्यापार् याींकडून प्रनत जक्िी्ं ल पाच त ेसात आणण बारदानाची एक अशी आठ 
त े नऊ ककलो घ् ारली जात असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील सोयाबीन उत्पादकाींचे नकुसान होऊ नये यासाठी 
शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, तसेच याबाबतची 
सद्यःजस्थती काय आहेत, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पााटील : (१) हे खरे नाही. 
     राज्यात ३०५ बाजार सलमत्या कायशरत आहेत, या बाजार सलमत्याींयया 
आिारामध्ये व्यापार्याींनी सोयाबीनची खरेदी प्रतिारी नसुार केलेली असनू, 
व्यापार्याींनी खरेदीत घ् ारल्याबाबत बाजार सलमत्याींकड े अथिा जजल्हा 
उपननबींाक कायाशलयाकड ेकोणतीही लेखी तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

दौंश (जर्.पाुणे) तालुक्यातील अनेि िां पान्याांमध्ये िामगार  
िायद्याच ेउल्लांघन होत असल्याबाबत 

  

(९) *  ४५१४   श्री.राहूल िुल (दौंश) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दौंड (जज.पणेु) तालकु्यातील मोठ्या प्रमाणािर असलेल्या 
उद्योगाींद्यामध्ये परप्राींतीय कामगार काम करीत असनू कामगार कायद्याचे 
उल्लींघन होत असल्याने नागकरकाींनी याबाबत अनेक िेळा तक्रारी केल्या 
असनू कीं पनीमध्ये घडलेल्या अपघातामध्ये अनेक कामगाराींना जीि देखील 
गमिािा लागला असल्याचे माहे नोव्हेंबर-डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भाींडगाि (ता.दौंड, जज.पणेु) येथील मीनाषण ी स््ील या लोखींड 
बनविणार्या कीं पनीमध्ये ददनाींक ३० जानेिारी, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास 
स्फो् होऊन यामध्ये ३ परप्राींतीय कामगाराींचा मत््य ू झाल्याचे ददनाींक २४ 
ऑक््ोबर, २०१८ िा त्यासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय,  
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(३) असल्यास, मौजे कुरकुीं भ (ता.दौंड, जज.पणेु) येथील अल्काईल केलमकल 
लल. ि इ्रननस फाईन केलमकल लल. या दोन्ही कीं पन्याींमध्ये देखील यापिूी 
स्फो् होऊन काही कामगाराींना जीि गमिािा लागल्याची बाब ननदशशनास 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तद् नसुार दोषीींिर तसेच कामगार कायद्याचे उल्लींघन 
करणार्या अन्य कीं पन्याींिर कारिाई करण्यायया दृष्ीने कोणती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददलीपा िळसे-पााटील : (१), (२) ि (३) दौंड (जज.पणेु) तालकु्यात मोठया 
प्रमाणािर असलेल्या उद्योगाींद्यामध्ये परप्राींतीय कामगार काम करीत 
असल्याचे तसेच कामगार कायद्याचे उल्लींघन होत असल्याबाबतची तक्रार 
कामगार उपआयकु्त,  पणेु याींयया कायाशलयात प्राप्त झाल्याची ददसत नाही. 
तसेच दौंड तालकु्यातील कारखाने अर्ाननयम १९४८ यया अींतगशत नोंदणीक्त 
असलेल्या कारखान्याींमध्ये नोव्हेंबर, डडसेंबर २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान 
कोणताही प्राणघातक अपघात घडलेला नाही.  
     तथावप, इ्रननस फाईन केलमकल्स लल. ि अल्काईल अमाईन्स 
केलमकल्स लल., एमआयडीसी कुरकुीं भ, एमआयडीसी, ता.दौंड, जज.पणेु  या 
दोन कारखान्याींमध्ये अनकु्रमे दद. २०/१०/२०१९ रोजी स्फो्ाची ि 
दद.१४/०८/२०१९ रोजी आगीची घ्ना घडली असनू त्यात कोणीही मत् अथिा 
जखमी झालेला नाही. 
     लमनाषण ी फेरो इींगॉ्स प्रा.लल., ता.दौंड, जज.पणेु या लोखींड वितळुन बार, 
अगँल इत्यादीींचे उत्पादन करणा-या कारखान्यामध्ये ददनाींक ३१/०१/२०१८ 
रोजी वितळलेला ाातचुा रस के्रनयया सहाय्याने लॅडलमध्ये िाहुन नेत 
असताना त्यातील ाातचुा उषण रस बाहेर उडाल्यामळेु ७ कामगाराींना 
भाजण्यायया जखमा झाल्या.  त्यापकैी ३ कामगाराींचा हॉजस्प्लमध्ये 
उपचारादरम्यान मत््य ुझाला. मत् पािलेले तीनही कामगार हे मळुचे त्रबहार 
राज्यातील होत.े 
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     इ्रननस फाईन केलमक्लस लल, एमआयडीसी, कुरकुीं भ, ता.दौंड, जज.पणेु 
या कारखान्यात दद.१९/०९/२०१६ रोजी हायड्रोजनेशन विभागातील एका 
करॲक््रचे देखभालीचे काम करताना जादा दाब िाढुन करॲक््रचे मॅनहोल 
उडाले ि ननमाशण झालेल्या हादर्यामळेु करॲक््र स्रक्चरसहीत जलमनीिर 
खाली कोसळले. या अपघातामळेु तथेे काम करणारे २ कामगार करॲक््र ि 
शजेारील लभींतीमध्ये दाबले जािनू त्याींचा मत््य ूझाला आहे. 
     अल्काईल अमाईन्स केलमकल्स लल. एमआयडीसी, कुरकुीं भ ता.दौंड, 
जज.पणेु या कारखान्यात दद.१२/११/२०१६ रोजी थलमशक फ्यईुड दह्रयया 
बाहेरील भागात थलमशक फ्यईुडला अचानक आग लागल्यामळेु दोन कामगार 
भाजले. त्यापकैी एका कामगाराचा हॉजस्प्लमध्ये उपचारादरम्यान 
दद.२४/११/२०१६ रोजी मत््य ुझाला आहे.   
(४) िरील दघुश् नाींची औद्योर्गक सरुषण ा ि आरोग्य सींचालनालयामाफश त 
चौकशी करण्यात आली आहे.   
     इ्रननस फाईन केलमक्लस लल, एमआयडीसी, कुरकुीं भ, ता.दौंड, जज.पणेु 
या कारखान्यात दद.१९/०९/२०१६ रोजी झालेल्या प्राणघातक अपघातायया 
चौकशीत आढळून आलेल्या कारखाने अर्ाननयम, १९४८ आणण महाराषर 
कारखाने ननयम, १९६३ यया भींगाककरता कारखाने भोगि्ादाराविरुध्द मा. 
मखु्य न्यायदींडार्ाकारी, पणेु याींचे न्यायालयात २ ख्ले दाखल करण्यात 
आले आहेत. तसेच सदर कारखान्यात दद.२०/१०/२०१९ रोजी झालेल्या 
स्फो्ायया चौकशीत आढळून आलेल्या कारखाने अर्ाननयम,१९४८ यया 
भींगाककरता कारखाना भोगि्ादाराविरुध्द एकूण ३ ख्ले मा.मखु्य 
न्यायदींडार्ाकारी, पणेु याींयया न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहेत. 
     अल्काईल अमाईन्स केलमकल्स लल., एमआयडीसी, कुरकुीं भ ता.दौंड, 
जज.पणेु  या कारखान्यात दद.१२/११/२०१६ रोजी लागलेल्या  आगीयया 
दघुश् नेयया चौकशीत कारखाने अर्ाननयम, १९४८ यया भींगाककरता कारखाना 
भोगि्ादाराविरुध्द मा. मखु्य  न्यायदींडार्ाकारी, पणेु याींचे न्यायालयात 
ख्ला दाखल करण्यात आला आहे. तसेच सदर कारखान्यात दद.१४/०८/२०१९ 
रोजीयया आगीयया चौकशीत आढळून आलेल्या कारखाने अर्ाननयम,१९४८ ि 
महाराषर कारखान े ननयम,१९६३ यया भींगाककरता एकूण ३ ख्ले मा.मखु्य 
न्यायदींडार्ाकारी, पणेु याींयया न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहेत. 
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     लमनाषण ी फेरो इींगॉ्स प्रा.लल., ता.दौंड, जज.पणेु या कारखान्यात ददनाींक 
३१/०१/२०१८ रोजी झालेल्या घ्नेची औद्योर्गक सरुषण ा ि आरोग्य, पणेु 
याींचेमाफश त चौकशी करण्यात आली. सदर चौकशीत कारखाने अर्ाननयम, 
१९४८ माील तरतदूीयया भींगाककरता कारखाना भोगि्ादार/ 
व्यिस्थापकाविरुध्द मा. मखु्य न्यायदींडार्ाकारी, पणेु याींचे न्यायालयात ३ 
ख्ले दाखल करण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
िळिण (जर्.नामशि) तालुक्यातील िीर् वितरणासांबांधीच्या तक्रारीांबाबत 
  

(१०) *  ५८९९   श्री.ननतीन अर्ुचन (ए.टी.) पािार (िळिण) :   सन्माननीय 
ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कळिण (जज.नालशक) तालकु्यात िीज वितरण समस्या सरुळीत 
करण्याककरता महाराषर राज्य वितरण कीं पनीने इन्प्र योजनेतींगशत राहामीण ि 
आददिासी भागातील गाि, िाडी ि िस्तीिरील अनतकरक्त दाब असलेल्या 
दठकाणी नव्याने रोदहि बसविणे, कालबाहय झालेल्या िीजिादहन्या ि विजचेे 
खाींब बदलणे आदद विविा दरुुस्त्याींसाठी २५० को्ी रुपयाींच े काम दोन 
िषाशपिूी एका खाजगी कीं पनीला ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कीं पनीने सींपणूश काम दोन िषाशत पणूश करण्याची अ् 
असताींनाही कळिण तालकु्यातील बहुताींशी दठकाणी फक्त रोदहिाींच े साींगाड े
उभे असल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तालकु्यात ठेकेदाराींकडून सरुु असलेले काम अत्यींत सींथगतीने 
सरुु असल्याने दोषी ठेकेदाराींिर तसेच कीं पनीिर शासन स्तरािर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उक्त कामासींदभाशत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळुन आले, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ? 
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शॉ. नननतन राऊत : (१) नालशक जजल्ह्यातील कळिण तालकु्यात प्रामखु्याने 
पायाभतू आराखडा -२ योजनेअींतगशत प्रस्तावित रु.४२.८९ को्ी इतक्या 
कामामध्ये ३ निीन उपकें द्र, १ उपकें द्र रोदहि षण मतािाढ, २ अनतकरक्त उपकें द्र 
रोदहि, ३२३ रोदहि, १९० रोदहि षण मतािाढ, १४८ कक.मी.उयचदाब िादहनी ि 
१८३ कक.मी. लघदुाब िादहनीचा समािेश असनू ती मे. इएमसी लल. जेव्ही 
श्रीननिास इलके्रीकल्स या कीं पन्याींना ददनाींक ३०.१२.२०१३ रोजी देण्यात 
आली होती. तसेच ददनदयाळ उपाध्याय राहामज्योती योजनेअींतगशत  इतर 
कामासमिेत रु.२.९१ को्ी प्रस्तावित करण्यात आली असनू त्यात १७ रोदहि,े 
४०.२६ कक.मी. उयचदाब िादहनी, ४०.५० कक.मी. लघदुाब िादहनीचा समािेश 
असनू मे. श्रीननिास इलेक्रीकल्स जी्ीडी प्रा.लल. ि मे. एस.्ी. इलेक्रीकल्स 
याींना अनकु्रमे ददनाींक २४.४.२०१७ ि ददनाींक २५.१०.२०१७ रोजीयया 
कायाशदेशान्िये देण्यात आल ेआहे. 
(२) ि (३) पायाभतू सवुिाा-२ योजनेतील कामे सींथगतीने होत असल्याने 
सदर कीं िा्दाराींचे काम ददनाींक १.६.२०१६ रोजी अींशत: काढून समाींतर 
ननविदा काढून ती कामे इतर कीं िा्दाराींना देऊन कामे जुल,ै २०१८ मध्ये पणूश 
करण्यात आली आहेत.  मे. इएमसी ला रु. ६७.७६ लषण  इतकी करस्क ॲण्ड 
कॉस्् लािली असनू रु. १.१६ को्ी इतका दींड लािण्यात आला आहे. 
ददनदयाळ उपाध्याय राहामज्योती योजनेअींतगशतची कामे प्रगतीपथािर असनू 
ती माचश, २०२० पय त पणूश करण्याचे ननयोजजत आहे.  
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

पाालघर जर्ल््यातील तत्िालीन प्रिल्पा 
अधधिाऱयाने िेलेला गैरव्यिहार 

  

(११) *  ६५५४   श्री.अब ू आर्मी (मानखूदच मशिार्ीनगर), श्री.रईस शखे 
(मभिांशी पािूच) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) महाराषरातील आददिासी जजल्हा अशी ओळख असलले्या पालघर 
जजल्ह्यायया एकाजत्मक विकास प्रकल्पा अींतगशत तत्कालीन प्रकल्प 
अर्ाकार्याने ६७ लाख रुपयाींचा गरैव्यिहार केला असल्याची बाब ददनाींक ३० 
जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासमुारास ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहु प्रकरणी डहाणू पोललस चौकीत अर्ाकार्याींविरुध्द 
दाखल झालले्या तक्रारीमध्ये २००६ त े २००९ अशा चार िषाशत 
आददिासीींसाठीयया कन्यादान योजनेसाठी उपलब्ा करून देण्यात आलेली ५५ 
लाख रुपयाींची रक्कम परस्पर खात्यात िळती केली असनू २००८-०९ मध्ये 
लशिणयींिाींसाठी २ लाख ८९ हजार रुपये, आददिासीींना ताडपािी परुविण्यायया 
योजनेत रुपये ३ लाख १८ हजार ४०२ आललेे ि २००६-०७ मध्ये 
आददिासीींसाठी बेन्जो सींच सादहत्य परुविणे यासाठी रुपये ५ लाख ७५ हजार 
२५० हडप केल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळुन आले, त्यानषुींगाने सींबर्ात दोषीिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती ? 
  
अॅश. िे.सी.पााशिी : (१), (२) ि (३) सन २००४-२००९ या कालािाीत 
आददिासी विकास विभागायया विविा योजनाींयया अींमलबजािणीमध्ये 
झालेल्या अननयलमततसेींदभाशत मा.मुींबई उयच न्यायालयायया ननदेशानसुार 
न्या.गायकिाड याींयया अध्यषण तखेाली सलमती स्थापन करण्यात आली. 
न्या.गायकिाड सलमतीने सादर केलेल्या चौकशी अहिालानसुार पालघर 
जजल्ह्यात, डहाणु प्रकल्पाींतगशतयया गरैव्यिहारासींदभाशत  तत्कालीन सींबींर्ात 
११ अर्ाकारी ि ०५ सींस्था याींययाविरुद्ध डहाणु पोलीस ठाणे येथे गनु्हे (FIR) 
दाखल करण्यात आले आहेत. सदर प्रकरणी पोलीसाींमाफश त पढुील तपास 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

 
----------------- 
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खामगाि (ता.बाशी, जर्.सोलापाूर) तालुक्यातील शतेिऱयाांना एफआरपाीची 
ि थिीत भाड्याची रक्िम ममळण्याबाबत 

(१२) *  ४०४१   श्री.राम सातपातु े(माळमशरस) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खामगाि (ता.बाशी, जज.सोलापरू) तालकु्यातील आयशन शगुर लल. या 
कारखान्याने सन २०१४-१५ या हींगामासाठी शतेकर्याींना द्याियाची ऊस 
गाळपाची २१ को्ी रुपयाींची एफआरपीची रक्कम तसेच २ को्ी ७५ लाख 
रुपयाींचे िाहतकू भाड ेथकविले असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, आयशन शगुर लल. या कारखान्याची मालमत्ता ि लललाि हा 
साखर आयकु्त ि तत्कालीन जजल्हार्ाकारी याींनी चकुीयया पध्दतीने केला 
असल्याचे ननदशशनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त कारखान्याची सींरषण ण लभींतीयया आतील ९७ एकर 
जमीन असताना फक्त ५ एकर जमीन जप्त केली असनू सदर नो्री 
बेकायदेशीर असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शतेकर्याींना 
एफआरपीची ि थकीत भाड्याची रक्कम लमळण्यायया दृष्ीन े कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पााटील : (१) अींशत: खरे आहे. आयशन शगुर 
लल. खामगाि, ता.बाशी, जज.सोलापरू या कारखान्याकड े हींगाम २०१४-१५ 
माील रास्त ि ककफायतशीर दराची (FRP) रक्कम रु.२११३.५३ लाख थकीत 
होती. तथावप, दद.१५/०२/२०२० अखेर रु.२१०५.१४ लाख FRP थकीत आहे. 
सदर कारखाना खाजगी असनू या कारखान्याकडून िाहतकूदाराींची रक्कम 
थकविल्याबाबत मादहती प्राप्त झालेली नाही. सदर बाब तत्ीय विशषे लेखा 
परीषण क िगश -१, सहकारी सींस्था (साखर) सोलापरू याींनी कफयाशद क्रमाींक 
१५८/२०१७ मध्ये मा. प्रथम िगश न्याय दींडार्ाकारी, बाशी, जजल्हा सोलापरू 
न्यायालयायया ननदशशनास आणून ददली आहे. सदर प्रकरण न्यायप्रविषठ 
असनू पढुील सनुािणी दद. ३.७.२०२० रोजी आहे. 
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(२) हे खरे नाही. जजल्हार्ाकारी, सोलापरू याींनी महाराषर जमीन महसलू 
सींदहता, १९६६ माील तरतदुीनसूार आयशन कारखान्याची मालमत्ता जप्त 
करुन जाहीर लललािाद्िारे विक्री करणेसाठी तीन िेळा लललाि प्रक्रीया 
राबविली आहे. परींत,ु कोणीही िाजिी ककींमत इतपत बोली लािलेली नाही. 
अथिा लललािात सहभाग घेतलेला नाही. त्यामळेु कारखान्यायया मालमत्तचेा 
लललाि झालेला नाही. साखर आयकु्त कायाशलयाचा या लललाि प्रकक्रयेशी 
कोणताही सींबींा आलेला नाही. 
(३) अशींत: खरे आहे. कारखान्याचे नाि े असलेली २.४० हेक््र जमीन 
जजल्हार्ाकारी, सोलापरू याींनी जप्त केली आहे. नो्री बेकायदेशीर 
असलेबाबत कोणत्याही मा.न्यायालयाचे आदेश प्राप्त नाहीत. 
(४) साखर आयकु्तालयाने रास्त ि ककफायतशीर दराची थकीत रकमेयया 
िसलुीकरीता दद.२६/०५/२०१५ रोजी महसलुी िसलुी प्रमाणपि (RRC) आदेश 
ननगशलमत करुन जजल्हार्ाकारी, सोलापरू याींना अींमलबजािणीस्ति प्रार्ाक्त 
केलेले आहे. जजल्हार्ाकारी याींनी कारखान्यायया मालमत्तचेी लललाि प्रकक्रया 
राबविली. परींत ुिाजिी ककींमती इतपत ककीं िा त्यापेषण ा जास्त रक्कमेची बोली 
लािलेली नसल्यामळेु थकीत रास्त ि ककफायतशीर दराची रक्कमेची िसलुी 
झाली नाही. सबब, कारखान्यायया विरोाात तत्ीय विशषे लेखा परीषण क   
िगश-१, सहकारी सींस्था (साखर) सोलापरू याींनी मा.प्रथम िगश न्यायदींडार्ाकारी, 
बाशी येथे कफयाशद नीं.१५८/२०१७ दाखल केली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

अिोला जर्ल््यातील रोपािनाच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 
  

(१३) *  ६३८६   श्री.हररष वपा ांपाळे (मनुत चर्ापारू) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) विभागीय िन अर्ाकारी, अकोला याींनी १२ को्ी रुपयाींची रोपिनाची 
कामे ननविदा न मागविता तसेच कामाचे विभाजन करुन सदरहू काम 
मजीतल्या सहकारी मजूर सींस्थाना देऊन माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा 
त्यादरम्यान आर्थशक गरैव्यिहार केल्याचे ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सलुशक्षषण त बेरोजागाराींसाठी या सींस्था असताना देखील खाजगी 
ठेकेदारामाफश त कामे करुन घेतल्याचे ननदशशनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले ि त्याअनषुींगाने शासनाने कोणती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांर्य राठोश : (१) ि (२) असे ननदशशनास आले नाही. 
     नोव्हेंबर, २०१८ त े३१ जानेिारी, २०१९ या कालािाीत एकूण २ को्ी 
३४ लषण  इतक्या रकमेची रोपिनाची कामे आिश्यकतनेसुार शासनायया 
विविा शासन ननणशयान्िये विदहत केल्याप्रमाणे विविा िनपकरषण िेाींकडून 
स्थळननहाय मजूर सहकारी सींस्थाींकडून करिनू घेण्यात आलेली आहेत ि 
त्याींना रक्कम अदा करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

अमरािती जर्ल््यातील र्नता सहिारी बँि मयाचददत  
येथील सांचालिाांनी िेलेला गैरव्यिहार 

  

(१४) *  ५३३४   श्री.वििास ठािरे (नागपारू पाजश्चम), श्री.अममन पाटेल 
(मुांबादेिी), श्री.सभुाष धोटे (रार्ूरा), श्री.अममत झनि (ररसोश), श्री.सरेुश 
िरपाशुिर (पााथरी), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपारूी), श्री.सांग्राम थोपाटे (भोर), 
िुमारी प्रणणती मश ांदे (सोलापारू शहर मध्य), श्री.लहू िानश े (श्रीरामपारू) :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरािती जजल्ह्यातील जनता सहकारी बँक मयाशददत येथील सींचालकाींनी 
केलेल्या गरैव्यिहाराबाबत महाराषर सहकारी सींस्था अर्ाननयम, १९६० च े
कलम ८३ अींतगशत चौकशीचा अहिाल जजल्हा उपननबींाक, सहकारी सींस्था, 
अमरािती याींना ददनाींक १४ मे, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास सादर करण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कलम ८३ अींतगशत चौकशी अहिालािर कलम ८८ अींतगशत 
कायशिाहीचे आदेश देण्यात आले असनू, त्यानसुार शासनाने सींबींर्ाताींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पााटील : (१) होय.  
(२) जनता सहकारी बँक, अमरािती बाबत प्राप्त तक्रारीींयया अनु ु्षींगाने 
सहकार आयकु्ताींनी अर्ाननयमायया कलम ८३ अन्िये चौकशी करण्यासाठी 
जजल्हा उपननबींाक, अमरािती याींची ननयकु्ती केली. सदर चौकशी 
अहिालामध्ये बँकेत कोणतहेी आर्थशक नकुसान झाले नसल्याचे नमदु केले 
असल्याने अर्ाननयमायया कलम ८८ अन्िये कायशिाही करण्यात आलेली 
नाही. तसेच सन २०१४-१५ पासनू बँकेयया लखेापकरषण णात तसेच करझव्हश 
बँकेयया अहिालातदेखील कोणतहेी दोषारोपण करण्यात आलेले नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

टेंबी (ता.औसा, जर्.लातूर) येथे सौर ऊर्ाच प्रिल्पा सुरु िरण्याबाबत 
  

(१५) *  ५४००   श्री.अमभमन्य ु पािार (औसा) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे े्ंबी (ता.औसा, जज.लातरू) येथे मींजूर असलेले ६० मेगािॅ्  षण मतचे े
सौर ऊजाश प्रकल्पाचे काम करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननाी याींनी 
मा.मखु्यमींिी महोदय याींययाकड े ददनाींक १० जानेिारी, २०२० रोजी िा 
त्यासमुारास आढािा बठैकीत ननिेदनाद्िारे मागणी केली होती. त्यानषुींगाने 
सदरील सौर ऊजाश प्रकल्पाचे काम प्रााान्याने करण्याचे ननदेश मा.मखु्यमींिी 
महोदयाींनी उजाश विभागास ददले आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाचे काम तातडीने सरुु करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, प्रकल्पायया कामास ककती ननाीची आिश्यकता असनू उक्त 
ननाी मींजुरीबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली आहे िा करण्यात येत 
आहे, 
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(४) असल्यास, सदर काम प्रत्यषण ात सरुु करण्याबाबत उजाश विभागास ककती 
कालािाी लागण्याची शक्यता आहे, 
(५) असल्यास, होत असलेल्या विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
शॉ. नननतन राऊत : (१) दद.१० जानेिारी, २०२० रोजी मा.मखु्यमींिी महोदय 
याींयया अध्यषण तखेाली लातरू जजल्हयायया आढािा बठैकीत मौजे े्ंबी येथील 
सौर ऊजाश प्रकल्प सरुू करण्याबाबत प्रााान्य देण्याचे ननदेश देण्यात आले 
आहेत. 
(२) मौजे े्ंबी जिळील मौजे लस ींदाला, ता. औसा जज. लातरू येथे सौर ऊजाश 
प्रकल्प उभारण्याकरीता महाननलमशती कीं पनीमाफश त कीं िा्दार ननिडण्यासाठी 
ननविदा प्रलसध्द करण्यात आली असनू िाननीअींती कीं िा्दार अींनतम करण्याच े
ननयोजन आहे. 
(३) सदर प्रकल्पासाठी एकूण खचश रू.२१० को्ी अपेक्षषण त असनू मे. 
केएफडब्ल ू बँक, जमशनी याींयया अथश सहाय्याने प्रकल्प करण्याचे ननयोजजत 
आहे. 
(४) प्रकल्प उभारण्याबाबत कीं िा्दारास इरादा पि ददल्यानींतर सााारणपणे 
१२ त े१४ मदहन्यात प्रकल्प उभारणीचे कायश पणूश होणे अपेक्षषण त आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मौरे् नाणार (ता.रार्ापाूर, जर्.रत्नाधगरी) येथील 
ररफायनरी प्रिल्पा उभारणीबाबत 

  

(१६) *  ४५४०   श्री.भास्िर र्ाधि (गहुागर), श्री.प्रिाश फातपेािर (चेंबरू), 
अॅश.माणणिराि िोिाटे (मसन्नर), श्री.शखेर ननिम (धचपाळूण), श्रीमती 
याममनी यशिांत र्ाधि (भायखळा) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे नाणार (ता.राजापरू, जज.रत्नार्गरी) येथील तले शदु्धीकरण राहीन 
करफायनरी प्रकल्प उभारणीबाबत तत्कालीन शासनाने सन २०१७ मध्ये ननणशय 
घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकल्प उभारणीस तथेील जनतनेे प्रखर विरोा 
केल्यामळेु या प्रकल्पायया उभारणीची अर्ासचूनाच शासनाने ददनाींक ३ 
फेब्रिुारी, २०१९ रोजी रद्द केली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, असे असताींना सदर प्रकल्प एकीकड े रायगड जजल्हयात 
स्थलाींतरीत करण्याबाबत ददनाींक ६ माचश, २०१९ रोजी जादहर केल्याचे तर 
दसुरीकड े हाच प्रकल्प पनु्हा रत्नार्गरी जजल्हयातील नाणार येथ े
उभारण्याबाबत पनुविशचार करण्याचे तत्कालीन मा.मखु्यमींिी याींनी ददनाींक १८ 
सप् े्ंबर, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास घोवषत केल्याच ेननदशशनास आले आहे, 
हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकल्प रायगड िा रत्नार्गरी जजल्हयात उभारण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशिाही केली आहे, त्याचे स्िरुप काय आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) ि (२) होय,हे खरे आहे . 
     मौजे नाणार (ता.राजापरू) येथील तले शधु्दीकरण राहीन करफायनरी 
प्रकल्पासाठी सींपादीत षण िेाची विनाअर्ासचूना  दद.०२.०३.२०१९ रोजी 
राजपिात प्रलसद्ध करण्यात आली  आहे. 
(३), (४) ि (५) सदर प्रकल्प रायगड िा रत्नार्गरी जजल्ह्यात उभारणीबाबत 
शासनापढेु कोणताही प्रस्ताि विचारााीन नाही. 

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

िोल्हापाुर जर्ल््यात गुळाचा दर ननजश्चत िरण्याबाबत 
  

(१७) *  ३५२८   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय पाणन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू जजल्ह्यात गळु उद्योगािर मींददचे साि् आले असनू गळु 
विके्रत्याींना २८०० त े ३२०० रुपये इतका कमी दर लमळाल्याने गरु्हाळघर 
मालकाींना उत्पादन खचशही लमळत नसल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, गळुायया दरातील चढ-उतारामळेु मोठ्या प्रमाणात आर्थशक 
भदु ड शतेकरी ि गरु्हाळघर मालकाींना सहन करािा लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि 
त्यानषुींगाने गळुाचा दर ननजश्चत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पााटील : (१) ि (२) हे अशींत: खरे आहे. 
     उत्पाददत ऊस वपकाींपासनू तयार केलेल्या गळुाची विक्री बाजार सलमती 
आिारािर उघड सौद्याने होत असत.े कोल्हापरू क्षी उत्पन्न बाजार 
सलमतीयया आिारात माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये विक्रीस आलले्या कमी 
प्रतीयया गळुास प्रती जक्िी्ं ल २८०० त े ३२०० असा दर लमळालेला आहे ि 
उयच प्रतीयया गळुास प्रती जक्िी्ं ल ३५०० त े५५०० असा दर लमळालेला आहे. 
माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये गळुास सरासरी प्रनत जक्िी्ं ल दर रू.३५००/- इतका 
लमळाला आहे. गळुास कमी दर लमळत असल्याबाबत कोणत्याही गळु 
उत्पादक शतेकर्याींनी कोल्हापरू क्षी उत्पन्न बाजार सलमती तसेच पणन 
सींचालक, महाराषर राज्य, पणेु याींचेकड ेलेखी तक्रार केलेली नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
साई (ता.पानिेल, जर्.रायगश) येथील आमशचया लॉजर्जस्टि सव्हीसेस 

मल. िां पानीतील िामगाराांच्या विविध मागण्याांबाबत 
  

(१८) *  २७४   श्री.प्रशाांत ठािूर (पानिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), 
अॅश.आमशष शलेार (िाांदे्र पाजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पाजश्चम), श्रीमती 
मननषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) साई (ता.पनिेल, जज.रायगड) राहामपींचायत हद्दीतील आलशशया लॉजजजस््क 
सव्हीसेस लललम्ेड कीं पनीमध्ये गत १० िषाशपासनू कायशरत प्रकल्पराहस्त ४०० 
कामगाराींनी आपल्या प्रलींत्रबत मागण्याींसाठी काम बींद आींदोलन सरुू केले 
असल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कीं पनीने स्थाननक प्रकल्पराहस्त कामगाराींयया मागण्याींकड े
दलुशषण  करुन परप्राींतीय कामगाराींची भरती करुन काम सरुू केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त कीं पनी व्यिस्थापनाने करार केल्याप्रमाणे कामगाराींना 
न्याय देणे बींानकारक असतानाही कीं पनी व्यिस्थापन पोलीस बळाचा िापर 
करून आपल्या न्याय हक्कासाठी लढणार् या प्रकल्पराहस्त कामगाराींिर अन्याय 
करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करून उक्त कीं पनीतील 
स्थाननक प्रकल्पराहस्त कामगाराींना न्याय देण्याबाबत तसेच प्रकल्पराहस्ताींिर 
अन्याय करणार् या कीं पनी व्यिस्थापनािर कारिाई करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशिाही केली िा करीत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददलीपा िळस-ेपााटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी चौकशी केली असता आींदोलनादरम्यान व्यिस्थापनाने 
परप्राींतीय कामगार आणून काम केल्याचे आढळून आले नाही. तथावप, जजल्हा 
उद्योग कायाशलयाने सींबींर्ात आस्थापनेशी सींपकश  सााून मादहती घेतली 
असता सींबींर्ात घ्क लॉजजस््ीक षण ेिातील असल्याने पयशिेषण ीय प्रिगाशसाठी 
स्थाननक लोकाींना विहीत प्रमाणात रोजगार परुविण्यात आले असल्याच े
ननदशशनास आले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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आददिासी वििास महामांशळािशून आददिासी अल्पाभूधारि शतेिरी 
आणण शतेमरु्राांना देण्यात येणारे खािटी िर्च माफ िरण्याबाबत 

  

(१९) *  २१७२   श्री.ननतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आददिासी विकास महामींडळाकडून आददिासी अल्पभाूारक 
शतेकरी आणण शतेमजुराींना खाि्ी कजाशपो्ी देण्यात आलेले २४४.६० को्ीींचे 
कजश आणण त्यािरील ११६.५७ को्ीींचे व्याज असे एकूण ३६१ को्ी १७ लाख 
रुपयाींची रक्कम माफ करण्याचा ननणशय ददनाींक १५ जानेिारी, २०२० रोजी िा 
त्यासमुारास शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननणशयाचे स्िरूप काय आहे ि त्याची राज्यात 
अींमलबजािणी झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, ननणशयाची अींमलबजािणी होण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
अॅश. िे.सी.पााशिी : (१) राज्यातील आददिासी विकास महामींडळाकडून 
आददिासी अल्पभाुारक शतेकरी आणण शतेमजुराींना खाि्ी कजाशपो्ी देण्यात 
आलेले २४४.६० को्ीच े कजश आणण त्यािरील ११६.५७ को्ीच े व्याज अस े
एकूण ३६१ को्ी १७ लाख रुपयाींची रक्कम माफ करण्याचा ननणशय ददनाींक 
१५ जानेिारी, २०१९ रोजी मा.मींिीमींडळ बठैकीत घेण्यात आला आहे. 
(२) ि (३) सन २००९-१० त े२०१३-१४ या कालािाीत ११८०२२५ लाभार्थया ना 
रु.२५९.०६ को्ी इतक्या रकमेचे खाि्ी कजश िा्प करण्यात आले होत.े  
त्यापकैी रु.१४.४६ को्ी रकमेची िसलुी झाली असनू, उिशकरत ११२५९०७ 
लाभार्थया कडून रु.२४४.६० को्ी इतक्या रकमचेी थकबाकी होती.  आददिासी  
उपयोजना षण िेातील दषुकाळ सदृश्य पकरजस्थती पाणी ी्ंचाई त्यामळेु 
शतेीमाील कमी उत्पन्न असल्यामळेु कजशफेडीची षण मता नव्हती.  
अल्पभाुारक ि शतेमजूर याींना पािसाळयात रोजगार उपलब्ा होत नसल्याने 
आर्थशक अडचणीींमळेु उपासमार होऊ नये यासाठी आददिासी विकास 
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महामींडळाने सन २००९ त े २०१४ या कालािाीत आददिासी लाभार्थया ना 
ददलेले रु.२४४.६० को्ीचे कजश ि त्यािरील रु.११६.५७ को्ी व्याज अशा 
एकूण रु.३६१.१७ को्ी इतकी रक्कम माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली. 
त्यानसुार, ददनाींक ६ जून, २०१९ अन्िये शासन ननणशय ननगशलमत करण्याींत 
आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
िौशगाि (जर्.उस्मानाबाद) येथे महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांशळ 

िेत्रात ताांबत्रि िस्त्रोद्योग औद्योधगि िें द्र उभारण्याबाबत 
  

(२०) *  ४२१७   श्री.राणार्गर्ीतमसांह पााटील (तळुर्ापारू) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस् मानाबाद जजल् हा हा मानि विकास ननदेशाींक कमी असलेला ननती 
आयोगाने ननिडलेल् या देशातील ११५ जजल् हयाींपकैी एक आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, कौडगाि (जज.उस् मानाबाद) येथे सलुशक्षषण त बेरोजगार तरुणाींना 
काम लमळािे म् हणून तथेील २५०० एकर पकैी १५०० एकर जलमन अर्ाराहदहत 
करुन महाराषर औद्योर्गक विकास महामींडळाची उभारणी करण् यात आलेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी सलुशक्षषण त बेरोजगार तरुण ि तरुणीींना रोजगार 
लमळण्यासाठी महाराषर औद्योर्गक विकास महामींडळ षण ेिात ताींत्रिक 
िस्िोद्योग औद्योर्गक कें द्र (technical textiles industrial hub) 
उभारण्याबाबत लोकप्रनतननाी याींनी लेखी पिव्यिहार केला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी कौडगाि (जज.उस्मानाबाद) येथे ददनाींक ९ 
जानेिारी, २०२० रोजी प्रकल्प उभारण्याबाबत घोषणा केली होती, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(५) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीयया 
अनषुींगाने आराखडा तयार करुन महाराषर औद्योर्गक विकास महामींडळ 
षण ेिात ताींत्रिक िस्िोद्योग औद्योर्गक कें द्र उभारण्याबाबत कोणती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
     उस्मानाबाद ्प्पा क्र.१ साठी ४२९.१३ हे. आर षण िेापकैी १७३.७४ हे. 
आर सींपाददत करण्यात आले असनू त्यापकैी ११८.३२ हे आर षण ेि मे.महाराषर 
स््े् पॉिर जनरेशन कीं . लल. याींना िा्प करण्यात आले आहे. 
     कौडगाींि ्प्पा क्र.३ साठी ४०६.३७ हे. आर पकैी ३७३.३१ हे आर 
षण ेिाचा ताबा महामींडळाकड े आलेले आहे.  उिशकरत षण ेिाचे भसूींपादनाची 
कायशिाही सरुु आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) सदर बाब ाोरणात्मक असनू विचारााीन आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील सामाजर्ि न्याय ि विशषे सहाय विभागाांतगचत असलेल्या 
१६५ आश्रमशाळाांच ेतपाासणीअभािी अनुदान प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२१) *  ४३८५   श्री.अशोि पािार (मशरुर), श्री.लक्ष्मण र्गतापा (धचांचिश) :   
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सामाजजक न्याय ि विशषे सहाय विभागाींतगशत १६५ 
आश्रमशाळाींची तपासणी करण्याबाबचे आदेश शासनाने माहे एवप्रल, २०१९ 
मध्ये िा त्यादरम्यान सींबींर्ात अर्ाकार् याींना देऊनही त्याींनी दलुशषण  केल्यामळेु 
आश्रमशाळाींसाठी लमळणारे अनदुान प्रलींत्रबत असल्याच ेमाहे जानेिारी, २०२० 
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, “अ” शे्रणी प्राप्त केलले्या ४० ि “ब” शे्रणी प्राप्त ५६ ि सन 
२०१५ मध्ये तपासणीस असहकार दशशविलले्या ६९ अशा १६५ आश्रमशाळाींना 
अनदुान देण्याबाबत कायशिाही करण्यासाठी ददनाींक ८ माचश २०१९ रोजी िा 
त्यासमुारास राज्य शासनाने आदेश जारी केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू १६५ 
आश्रमशाळाींची तपासणी करुन आश्रमशाळेच े प्रलींत्रबत अनदुान देणेबाबत ि 
पणेु जजल्हयात आश्रमशाळेतील करक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धनांर्य मुांश े : (१) दद.०९/०१/२०२० रोजी १६५ आश्रमशाळाींची तपासणी 
करण्यात आली आहे. 
(२) होय. 
(३) याबाबत ननयमानसुार योग्य ती कायशिाही करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

नगरधन (ता.रामटेि, जर्.नागपाूर) येथील सूयचलक्ष्मी िॉटन ममल्स च्या 
िामगाराांना नुिसान भरपााई ममळण्याबाबत 

(२२) *  ५८७५   अॅश.आमशष र्यस्िाल (रामटेि) :   सन्माननीय िामगार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नगरान (ता.राम्ेक, जज.नागपरू) येथील सयूशलक्ष्मी कॉ्न लमल्स येथील 
पॉिर प्लान्् यनुन् बींद करण्यात आला असल्याच े ददनाींक ३१ ऑक््ोबर, 
२०१९ रोजी िा त्यासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त लमल्स माील कामगाराींना नकुसान भरपाई, माहे 
ऑक््ोबर, २०१९ चे िेतन, जादा कामाचा मेहनताना तसेच सटु्ु्याींचा बोनस 
देखील देण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त कामगाींराना नकुसान भरपाई पॉिर प्लान्् यनुन् बींद 
करण्यायया ददिशी ककीं िा त्यापिुी देण्यात येईल, अशी कामगाराींना नो्ीस 
देऊनही नकुसान भरपाई न देण्याची कारणे काय आहेत, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन कामगाराींना नकुसान भरपाई, 
िेतन इत्यादी अदा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. ददलीपा िळस-ेपााटील : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) सयूशलक्ष्मी कॉ्न लमल्स येथील पॉिर प्लान््मध्ये कायशरत 
असलेल्या ६४ कामगाराींपकैी ४७ कामगाराींनी ऑगस््, २०१९ मध्ये राजीनाम े
ददले होत.े व्यिस्थापनाने ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये सदरचे राजीनामे मींजूर 
करून त्याींना कायशमकु्त केले ि त्याींना ननयमानसुार सिश कायदेशीर देणी अदा 
करण्यात आली आहेत.  
     उिशरीत १७ कामगाराींनी सदर आस्थापनेचा विद्यतु ननलमशती विभाग 
दद.३१.१०.२०१९ पासनू बींद करण्याबाबत व्यिस्थापनाने ददलेल्या 
दद.३०.०८.२०१९ रोजीयया नो्ीसीला मा.द्वितीय कामगार न्यायालय, नागपरू 
येथे तक्रार क्र.यएुलपी १४८/२०१९ अन्िये आव्हान ददल ेआहे. यास्ति, उिशरीत 
१७ कामगाराींना व्यिस्थापनाकडून कायदेशीर देणी अदा करण्यात आलेली 
नाहीत.  
     सद्य:जस्थतीत सदरच ेप्रकरण न्यायप्रविषठ आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िधाच जर्ल्हयात अिैधररत्या होत असलेली दारुविक्री 
  

(२३) *  १३०६   श्री.टेिचांद सािरिर (िामठी), श्री.मोहन मत े (नागपारू 
दक्षिण), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट) :   सन्माननीय राज् य उत् पाादन 
शलु् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िााश जजल्ह्यात ‘दारूबींदी’ असतानाही मोठ्या प्रमाणािर अिाैकरत्या दारु 
विक्री सरुु असनू मागील ११ मदहन्याींयया कालािाीत विविा दठकाणाींहून ९ 
को्ी रुपयाींचा दारुसाठा हस्तगत करण्यात आल्याच े ददनाींक २३ जानेिारी, 
२०२० रोजी िा त्यासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले ि त्यानषुींगाने सदर 
प्रकरणातील दोषीींिर कोणती कारिाई करण्यात आली तसेच अिाै दारु 
विक्रीस कायमस्िरूपी आळा घालण्यासाठी शासनाकडून कोणती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददलीपा िळसे-पााटील : (१) िााश जजल्ह्यात राज्य उत्पादन शलु्क 
विभागातफे माहे फेब्रिुारी २०१९ त े डडसेंबर, २०१९ पय त (११ मदहन्याचा 
कालािाी) एकूण ७८७ गनु्हे नोंदिनू ४१४ इतक्या व्यक्तीना अ्क केली 
असनू, रुपये २.३४ को्ी इतक्या रकमेचा मदु्देमाल जप्त केला आहे. तसेच, 
पोललस विभागाने या कालािाीत एकूण ५२१५ गनु्हे नोंदिनू, ५५६२ इतक्या 
व्यक्तीींना अ्क करुन रुपये ७.२० को्ी इतक्या रकमेचा  मदु्देमाल जप्त 
केला आहे. 
     दोन्ही विभाग लमळून रुपये ९.५४ को्ी इतक्या रकमेचा मदु्देमाल िर 
नमदू काळात जप्त केला आहे.  
(२) ि (३) अिाै मद्य व्यिहारातील सींबींर्ाताींविरुद्ध महाराषर दारूबींदी 
कायद्याअींतगशत गनु्हे नोंदविण्यात आले असनू, भारतीय दींड सींदहता प्रकक्रया 
१९७३ माील तरतदुीनसुार आिश्यक ती चौकशी/कारिाई करण्यात येत आहे. 
सदर प्रकरणी मा. न्यायालयात दोषारोपपि दाखल करण्याची तजिीज ठेिली 
आहे.   
     िााश जजल्हयात राज्य उत्पादन शलु्क विभागातफे प्रनतबींाात्मक 
कारिाई म्हणून, सराईत मद्य व्यिसानयकाींविरुध्द महाराषर दारुबींदी कायदा 
१९४९ च े कलम ९३ नसुार, सन २०१९-२० मध्ये २७ प्रकरणे सींबींर्ात 
उपविभागीय अर्ाकार्याींकड े सादर करुन, त्यापकैी १९ प्रकरणात चाींगल्या 
ितशणुकीच े बाँड घेतले आहेत.  
     त्याचप्रमाणे, शासनायया ाोरणानसुार अिाै दारु ाींदयाविरुद्ध 
कराियायया कारिाईत सकारात्मक लोकसहभागासाठी िााश जजल्ह्यातील 
गािागािात राहामरषण क दल ननलमशतीसाठी आिश्यक त ेसिश प्रयत्न करण्यात 
येत आहेत. 
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     अशा प्रकारयया सिश अिाै मद्य  व्यिहाराींविरुद्ध राज्य उत्पादन शलु्क 
विभाग ि पोलीस विभागाकडून सातत्याने कारिाई करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

नागपाूर जर्ल््यातील बुटीबोरी औद्योधगि िसाहतीतील  
िामगाराांच्या समस्याांबाबत 

  

(२४) *  ४७८४   श्री.सममर मेघे (दहांगणा) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू जजल्ह्यातील बु् ीबोरी औद्योर्गक िसाहतीतील प्लॉ् क्र ए-३१ 
िरील स्पेन््ेक्स इींडस्रीज लल. कारखाना बींद करण्याचा ननणशय व्यिस्थापन 
प्रशासनाने ददनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास घेतला 
असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कारखान्यात काम करणार्या १८६९ कामगाराींिर 
बेरोजगारीची िेळ आल्याने ि कामगाराींना देय असलेली समुारे रु.२६.०६ को्ी 
इतकी रक्कम अद्याप लमळाली नसल्यामळेू सदर कामागाराींयया समस्या 
सोडविण्याबाबत लोकप्रनतननाी याींनी मा.मखु्यमींिी महोदयाींना ददनाींक १४ 
डडसेंबर, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास पिान्िये कळविले होत,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने उक्त 
कामगाराींयया समस्या तातडीने सोडविण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददलीपा िळस-ेपााटील : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) सदर कारखान्यातील उत्पादन प्रकक्रया सरुू करून कामगाराींचे 
थककत िेतन अदा करण्यायया अनषुींगाने अपर कामगार आयकु्त, नागपरू 
याींचे स्तरािर दद.१८.१०.२०१९, दद.१९.१०.२०१९ ि दद.२३.१०.२०१९ रोजी ि 



31 

जजल्हार्ाकारी, नागपरू याींचे स्तरािरुन देखील उभयताींयया बठैकाींचे आयोजन 
करून तडजोडीसाठी प्रयत्न करण्यात आले.  तथावप, कोणतीही तडजोड न 
झाल्यामळेु तसेच व्यिस्थापनाने कामगाराींचे िेतन विहीत िेळेत अदा न 
केल्याने  व्यिस्थापनाविरुध्द िेतन प्रदान अर्ाननयम, १९३६ अींतगशत प्रथम 
िगश न्यायदींडार्ाकारी, नागपरू येथे ख्ला दाखल करण्यात आलेला आहे. 
तसेच, अपर कामगार आयकु्त, नागपरू याींचेसमोर कामगार प्रनतननाीींनी 
औद्योर्गक वििाद अर्ाननयम, १९४७ यया कलम ३३-C (१) अींतगशत 
कामगाराींना देय असलेल्या कायदेशीर देण्याींपकैी रु. १६ को्ी रकमेयया 
दाखल केलेल्या दाव्यानसुार,  िसलुी प्रमाणपि जारी करण्याची प्रकक्रया अपर 
कामगार आयकु्त, नागपरू याींचेकडून करण्यात येत असनू, भविषय ननिाशह 
ननाी ि कामगार राज्य विमा याबाबत दाखल केलेल्या तक्रारी सींबर्ात 
कायाशलयाींकड ेपढुील कायशिाहीसाठी पाठविण्यात आल्या आहेत.  
     कामगाराींयया थकीत देण्याींबाबत व्यिस्थापनाशी झालेल्या चचेदरम्यान, 
िस्त ूि सेिाकर परताव्याअींतगशत सामदुहक प्रोत्साहन योजनेतील रू. २९ को्ी 
इतकी रक्कम शासनाकडून प्राप्त झाल्यानींतर कामगाराींची थकीत देणी देता 
येतील, असे व्यिस् थापनाने नमदू केले आहे.   
     सदर कारखान्यास आर्थशक परुिठा करणार्या वित्तीय सींस्थाींनी 
कीं पनीविरुध्द नॅशनल कीं पनी लॉ दरब्यनुल, न्य ु ददल्ली याींचेकड े यार्चका 
दाखल केली असनू, दद.०३.०१.२०२० रोजीयया आदेशान्िये दरब्यनुलने सदर 
यार्चका दाखल करून घेऊन, इीं्करम करझोल्यशुन प्रोफेशनल याींची ननयकु्ती 
केली आहे. सद्य:जस्थतीत सदर कारखाना नॅशनल कीं पनी लॉ दरब्यनुल याींच े
ताब्यात असनू, कारखान्याचे व्यिस्थापन इीं्करम करझोल्यशुन प्रोफेशनल  
याींचेकडून पादहले जात आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

औसा (जर्.लातूर) येथील भेलसाठी आरक्षित र्मीन  
पातांर्ली उद्योग समुहास ददल्याबाबत 

(२५) *  १६७३   श्री.पाथृ् िीरार् चव्हाण (िराश दक्षिण) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औसा (जज.लातरू) येथील भेल कीं पनीसाठी (भारत हेिी इलेक्रीकल्स 
लललम्ेड) आरक्षषण त करण्यात आलेली ४०० एकर जमीन तत्कालीन 
मा.मखु्यमींिी याींनी पींतजली उद्योग समहूाला ददली असल्याचे माहे नोव्हेंबर, 
२०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भेल प्रकल्पाींतगशत पाच त े सहा हजार स्थाननक तरुणाींना 
रोजगार लमळण्याच ेआश्िासन ददल्याने स्थाननकाींनी आपल्या जलमनी बाजार 
भािापेषण ा कमी दराने विकल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भेल ऐिजी पतींजलीचा प्रकल्प येणार असल्याने 
स्थाननकाींमध्ये प्रचींड नाराजी पसरली असनू, जलमनीही गेल्या ि नोकर्याही 
नाहीत अशी स्थाननकाींची जस्थती   झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पतींजली समहुास 
ददलेली जमीन भेल कीं पनीस देण्याबाबत अथिा स्थाननकाींना जलमनीची 
बाजारभािाने भरपाई देऊन रोजगार उपलब्ा करुन देण्यायया दृष्ीने कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सभुाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
     महाननमीती माफश त मौजे लस ींदळा लोहारा, ता.औसा येथे खाजगी 
िा्ाघा्ीने १३४.५७ हे. आर षण ेि ताब्यामध्ये घेतले असनू त्यापकैी ११७.४९ 
हेक््र जागेमध्ये ६० मे.िॅ्  सौर प्रकल्प स्थावपत करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 
     महाननमीती माफश त शतेकर्याींना िा्ाघा्ीमाफश त दर ठरिनू जमीनी 
खरेदी केल्या आहेत. 
(४) सदर जमीन पतींजली उद्योग समहूास देण्यात आलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

बोरीिली (मुांबई) येथील सांर्य गाांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीतील 
झोपाशीधारिाांच ेपाुनिचसन िरण्याबाबत 

(२६) *  ९८३   श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांशोशी) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



33 

(१) बोरीिली (मुींबई) येथील सींजय गाींाी राषरीय उद्यानायया सव्हे क्र. २३९/१ 
हद्दीतील ४,३५९ पाि झोपडीाारकाींनी, प्रती झोपडी ७ हजार रुपये शलु्क िन 
विभागास, सन २००८ मध्ये िा त्यादरम्यान अदा केले असनू सन २०११ यया 
जनगणनेयया यादीमध्ये त्याींयया नािाची नोंद असतानाही, िन विभागायया 
अर्ाकार्याींकडून सदरहू झोपडीाारकाींयया झोपड्याींचे बेकायदेशीरकरत्या 
ननषकासन करण्यात येत असल्याची बाब माहे जानेिारी २०२० मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू िन विभागायया जागेत एकूण ककती झोपडीाारक 
िास्तव्य करीत आहे, त्यापकैी पाि ि अपाि असलेल्या एकूण 
झोपडीाारकाींची सींख्या माहे जानेिारी, २०२० अखेर पय त ककती आहे, 
(३) असल्यास, सदरहू पाि झोपडीाारकाींपकैी ककती झोपडीाारकाींच े पिई, 
चाींददिली येथे पनुिशसन करण्यात आले आहे ि ककती झोपडीाारकाींच े
पनुिशसन बाकी आहे, 
(४) तसेच, शासनाने अींाेरी पिूश, मरोळ-मोरोशी येथील १७ एकर जागेत 
उिशकरत झोपडीाारकाींचे एसआरए योजनेतींगशत पनुिशसन करण्यासाठी शासन 
आणण झोपडपट्ी पनुिशसन प्रार्ाकरणाकडून राबविण्यात येणार्या एसआरए 
प्रकल्पाची सद्य:जस्थती काय आहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांर्य राठोश : (१), (२) ि (३) मालाड, सिे क्रमाींक २३९/१ माील सन 
२००० मध्ये रु.७०००/- भरणा-या ४१०० अनतक्रमकाींपकैी ३५६८ पाि 
अनतक्रमकाींचे पनुिशसन सींघषशनगर, चाींददिली येथे करण्यात आले आहे. 
मालाड, सिे क्रमाींक २३९/१ माील सन २००८ मध्ये रु.७०००/- भरणार् या 
अनतक्रमकाींची सींख्या ५७३०  इतकी आहे. सन २००८ साली रक्कम रु.७०००/- 
भरणा केलेल्या अनतक्रमकाींची पािता ननजश्चती होणेिर असनू त्याींचे पनुिशसन 
बाकी आहे. मा.उयच न्यायालयाने कर् यार्चका क्र. ३०५/१९९५ मध्ये ददलेल्या 
आदेशानसुार नव्याने होणार् या अनतक्रमणािर तात्काळ कारिाई करुन त े
ननषकासीत करण्यात येत.े 
     सन २०१५ मध्ये िन विभागाव्दारे करण्यात आलेल्या सव्हेषण णात मौज े
मालाड, सिे क्र. २३९/१ माील अर्ासरू्चत सींरक्षषण त षण ेिात/िनषण िेात ८३०९ 
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अनतक्रमक िास्तव्यास असल्याचे ननदशशनास आले होत.े तथावप, झोपडपट्ी 
पनुिशसन प्रार्ाकरणामाफश त सींजय गाींाी राषरीय उद्यानातील आददिासी पाड े
ि अनतक्रमकाींचे बायोमेदरक सव्हेषण ण सध्या प्रगतीपथािर आहे.   
(४) ि (५) सींजय गाींाी राषरीय उद्यानातील आददिासी पाड ेि अनतक्रमकाींच े
पनुिशसन महाराषर गह्ननमाशण ि षण िेविकास प्रार्ाकरणाव्दारे करण्याच े
सींकजल्पत आहे. याकरीता मौजे मरोळ-मरोशी लस.्ी.एस.नीं. १६८९प,ै १६९०प ै
ि १६९७प.ै माील िन विभागायया ताब्यातील १९० एकर षण िेापकैी ९० एकर 
षण ेि महाराषर गह्ननमाशण ि षण ेिविकास प्रार्ाकरणायया ताब्यात देण्यात आले 
आहे. सदर जागेिर सींजय गाींाी राषरीय उद्यानातील आददिासी ि 
अनतक्रमकाींसाठी राबिाियायया गह्ननमाशण योजनेककरता म्हाडामाफश त फेब्रिुारी, 
२०१९ मध्ये ई-ननविदा काढण्यात आली. सदर ननविदे अींतगशत २६९५९ 
सदननका बाींाुन देण्यायया बदल्यात प्रस्तावित कीं िा्दारास ्ी.डी.आर देण्यात 
येणार होता. सदर ननविदेस ७ िेळा मदुतिाढ ददल्यानींतर ही सदर        
ई-ननविदेस प्रनतसाद प्राप्त न झाल्याने सदर ई-ननविदा ऑगस््, २०१९ मध्ये 
रद्द करण्यात आली. 

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

राज्यातील दोन लाखाांिरील िर्च आणण ननयममत िर्चफेश  
िरणाऱया शतेिऱयाांिररता ननणचय घेण्याबाबत 

(२७) *  ७११   श्री.िभैि नाईि (िुशाळ), शॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.अननल बाबर (खानापारू), श्री.रोदहत पािार (िर्चत र्ामखेश), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िशाळा), श्री.मांगेश िुशाळिर (िुलाच), शॉ.राहूल पााटील (पारभणी), 
श्रीमती श्िेता महाले (धचखली), श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) नन ांबार्ी पााटील 
(मकु्ताईनगर), श्री.राहूल िुल (दौंश), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पािूच), 
श्री.गोिधचन माांगीलाल शमाच (ऊफच ) लालार्ी (अिोला पाजश्चम), श्री.रमेश 
नानासाहेब बोरनारे (सर) (िरै्ापारू), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
श्री.चांद्रिाांत (दादा) पााटील (िोथरुश), श्री.ज्ञानरार् चौगलेु (उमरगा), 
श्री.विर्यिुमार देशमखु (सोलापारू शहर उत्तर), श्री.अशोि पािार (मशरुर), 
श्री.ददलीपा मोदहत-ेपााटील (खेश आळांदी), श्री.सनुनल शळेिे (मािळ), श्री.ननलेश 
लांिे (पाारनेर), श्री.प्रतापा अशसश (धामणगाि रेल्िे), श्री.प्रिाश भारसािळे 
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(अिोट), श्री.महेंद्र थोरिे (िर्चत), श्री.बळिांत िानखश े (दयाचपारू), श्री.अममन 
पाटेल (मुांबादेिी), श्री.सरेुश िरपाशुिर (पााथरी), िुमारी प्रणणती मश ांदे (सोलापारू 
शहर मध्य), श्री.अममत झनि (ररसोश), श्री.िुणाल पााटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.वििास ठािरे (नागपारू पाजश्चम), श्रीमती प्रनतभा धानोरिर (िरोरा), 
श्री.सभुाष धोटे (रार्ूरा), श्री.विक्रममसांह सािांत (र्त), श्री.लहू िानश े
(श्रीरामपारू) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) शतेकर् याींना दोन लाखाींपय तयया कजशमाफीची घोषणा मा.मखु्यमींिी याींनी 
केली असनू दोन लाखाींिरील कजश आणण ननयलमत कजशफेड करणार् या 
शतेकर् याींबाबत ननणशय घेण्यासाठी उपसलमती स्थापन करण्यात येणार 
असल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोन लाखाींिरील 
कजश तसेच ननयलमत कजशफेड करणार् या शतेकर्याींसाठी कजश मयाशदा िाढिनू 
लमळािी, त्याींना देण्यात येणार्या कजाशिर व्याज दर कमी करण्यात यािा, या 
शतेकर्याींना कजाशत सलुभता लमळािी ि एका अजाशिर शतेकर्याींना कजश 
लमळािे याची अींमलबजािणी होण्यायया दृष्ीने शासनाने कोणती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पााटील : (१) ि (२) होय. 
     शतेकर्याींना बँकाींमाफश त ददल्या जाणार्या पीक कजाशयया रक्कमेची 
मयाशदा सींबींाीत शतेकर्यायया पीकाखालील षण ेि, त्या षण िेािरील पीकपेरा ि 
सींबींाीत पीकासाठी बँकेने ननजश्चत केलेला पीकननहाय कजशदर यािर अिलींबनू 
आहे. सदरचे पीककजश सहकार आयकु्त ि ननबींाक याींचे अध्यषण तखेालील 
राज्यस्तरीय सलमतीमाफश त प्रतीिषी ननजश्चत केले जातात. 
      शतेकर्याींना ददल े जाणारे पीककजश ६ ्क्के व्याज दराने उपलब्ा 
होण्यासाठी राज्य शासनाकडून व्यापारी बँकाींना १ ्क्का दराने ि जजल्हा 
मध्यिती सहकारी बँकाींना २.५ ्क्के दराने व्याज परतािा देण्यात येतो. 
तसेच  शतेकर्याींनी ६ ्क्के दराने घेतलेल्या पीक कजाशची परतफेड विहीत 
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मदुतीत केल्यास राज्य शासनाकडून रु. १.०० लाखापय तयया पीक कजाशस ३ 
्क्के दराने व्याज सिलत ि रु. १ लाख त े३ लाखापय तयया पीक कजाशस १ 
्क्का दराने व्याज सिलत देण्यात येत.े राज्य शासनायया तसेच कें द्र 
शासनायया व्याज परतािा ि व्याज सिलत अथशसहाय्यामळेु राज्यातील 
ननयलमत कजशपरतफेड करणार्या शतेकर्याींना रु. १ लाखापय तचे पीककजश 
बीनव्याजी ि रु. १ त े ३ लाखापय तच े पीककजश २ ्क्के दराने प्राप्त होत 
आहे. 
        राज्यातील शतेकर्याींना सलुभ कजशपरुिठा होण्यासाठी बँकाींमाफश त 
तसेच षण ते्रिय कायाशलयामाफश त कजश मळेािे आयोजीत केले जातात. तसेच सिश 
बँकाींना राज्यस्तरीय बँकसश सलमती माफश त पीककजाशसाठी समान एकसारखा 
अजश उपलब्ा करुन देण्यात आला आहे.   
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

खारेपााटीतील शहापाूर-धेरांश (ता.अमलबाग, जर्.रायगश) येथील  
सांपाादीत र्ममनीिर प्रिल्पा उभारण्याबाबत 

  

(२८) *  ९०२   श्री.महेंद्र दळिी (अमलबाग), श्री.भरतशठे गोगािले (महाश), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पानिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), अॅश.आमशष शलेार (िाांदे्र 
पाजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पाजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर) : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील     
काय :- 
(१) खारेपा्ीतील शहापरू-ाेरींड (ता.अललबाग,जज.रायगड) येथील महाराषर 
औद्योर्गक विकास महामींडळाने ्ा्ा पॉिर कीं पनीयया औजषणक प्रकल्पासाठी 
दहा िषाशपिूी सींपाददत केलेल्या १ हजार एकर जलमनीिर अद्याप कोणताच 
प्रकल्प उभारण्यात आला नसल्याच े माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पासाठी सींपाददत केलेल्या जलमनीिर अद्यावप 
प्रकल्प उभारण्यात आलेला नसताींनाही पनु्हा उपरोक्त पकरसरातील समुारे १ 
हजार ३०० एकर जमीन सींपादन करण्याची कायशिाही सरुु आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणी ज्या शतेकर्याींनी अगोदर जलमनी ददल्या आहेत, 
त्याींना प्रथम िाढीि दर देण्यात येऊन, उक्त सींपाददत केलेल्या जलमनीिर 
प्रकल्प उभारण्याबाबतयया मागणीकरीता शहापरू-ाेरींडमाील काही 
शतेकर्याींसह राहामस्थाींनी जजल्हार्ाकारी कायाशलयासमोर आींदोलन करण्याचा 
इशारा ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तद् नषुींगाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे.  
     मौजे शहापरू येथील खातदेाराींनी जमीनी गािाचा विकास होणेकामी 
महामींडळास देण्यास तयारी असल्याचे ननिेदन ददले तसेच जलमनी 
औद्योर्गक कारणासाठी सींपादन करािे याबाबत उपविभागीय अर्ाकार, 
अललबाग याचेकड ेस्िाषण र्याींसह ननिेदन सादर केले. त्यानसुार मौजे शहापरू, 
ता.अललबाग, जज.रायगड येथे खाजगी ७३६.३९४ ह.आर ि सरकारी ०.८६८ हे. 
आर षण ेि अर्ासचुीत करण्यात आलेले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यातील ४४ सांस्थामधील मलवपाि िगच प्रमशिण  
िें द्र बांद असल्याबाबत 

(२९) *  २१३०   श्री.तानार्ी मटुिुले (दहांगोली), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पाजश्चम) :   सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ४४ सींस्थामाील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर करसचश से्ं र, पणेु 
(बा्ी) येथील ललवपक िगश प्रलशषण ण कें द्र बींद करण्याची बाब माहे नोव्हेंबर, 
२०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू सींस्थयेया माध्यमातनू करार तत्िािर ननविदा काढून हे 
कें द्र सरुु करण्यात आल्यामळेु प्रलशषण णामाफश त स्पााश पकरषण ेस इयिुक मलुाींना 
शासकीय नोकरीपय त पोहचता येत असनू, विद्यार्थया ना परीषण ेपिूी बहुताींशी 
मादहती या कें द्रातनू लमळत होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गत ११ मदहन्याींपासनू सिश प्रलशषण ण कें दे्र बींद झाल्याने 
विद्यार्थया ची मोठ्या प्रमाणात गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिश प्रलशषण ण कें द्र 
तात्काळ सरुु करण्यासाठी कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे 
काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांर्य मुांश े: (१) हे खरे नाही. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) बँक, रेल्िे, एल.आय.सी.ललपीक िगीय स्पााश पकरषण ा पिूश प्रलशषण ण प्रकल्प 
ननयामक मींडळाची बठैक दद.०५.०४.२०१८ नसुार सन २०१८-१९ मध्ये सरुु 
करण्यात आला होता. सदर प्रलशषण ण कायशक्रम ३ बॅचमध्ये ३० जून, २०१९ 
रोजी सींपला आहे. त्यामळेु पढुील प्रलशषण ण कायशक्रम सरुु करण्याबाबतची 
प्रकक्रया करण्यासाठी ननयामक मींडळायया ननदेशानसुार कारिाई सरुु आहे. 

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

मशरूर िासार (जर्.बीश) तालुक्यात िसतीगहृातील  
विद्याथ्याांना पाोषि आहार पाुरविण्याबाबत 

(३०) *  ४८१०   श्रीमती नममता मुांदशा (िेर्) :   सन्माननीय शालेय 
मशिण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लशरूर कासार (जज.बीड) तालकु्यातील ऊसतोड मजुराींयया मलुाींसाठी १२ 
कें द्रातील ४७ शाळाींमाील हींगामी िसतीगह्ात दोन हजार विद्यार्थया यया 
भोजनासाठी प्रत्येक मदहन्याककरता समुारे ८ को्ी ९८ लाख २२ हजार रुपये 
इतका खचश होत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर िसतीगह्ातील शालेय व्यिस्थापन सलमती ि 
मखु्याध्यापक याींयया सींगनमताने शाळेतील विद्यार्थया ना ननक्ष् दजाशचे 
भोजन परुविले जात असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणात तथेील सींबींर्ात विभागाचे अर्ाकारी ि 
सींबींर्ात शाळेचे मखु्याध्यापक याींयया सींगनमताने शाळेत ननक्ष् दजाशच े
भोजन देऊन त्यात मोठ्या प्रमाणात गरैव्यिहार करीत असल्याचे ननदशशनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने सींबर्ाताींिर कारिाई करुन िसतीगह्ातील 
विद्यार्थया ना पोषक आहार परुविण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाश : (१), (२) ि (३) अींशत: खरे आहे. 
     लशरूर कासार तालकु्यामध्ये ४७ हींगामी िसतीगह् सरुू करण्यात आली. 
     २११४ विद्यार्थया िर खचाशसाठी रू. ६१.६० लषण  इतकी रक्कम उपलब्ा 
करून देण्यात आली आहे. ननक्ष् दजाशचे भोजन ददल्याची बाब ननदशशनास 
आली नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

शोंबबिली (जर्.ठाणे) येथील सागाि औद्योधगि िेत्रातील प्रोबेस 
िां पानीच्या स्फोटामुळे नुिसानग्रस्त झालेल्या मालमत्ता  

धारिाांना भरपााई देण्याबाबत 
  

(३१) *  १४१७   श्री.प्रमोद (रार्ू) रतन पााटील (िल्याण ग्रामीण) :   
सन्माननीय मदत ि पानुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डोंत्रबिली (जज.ठाणे) येथील सागाि महाराषर औद्योर्गक विकास 
महामींडळ अींतगशत प्रोबेस कीं पनीत ददनाींक १६ मे, २०१८ रोजी स्फो् होऊन 
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नकुसानराहस्त झालेल्या मालमत्ता ाारकाींना ७ को्ी ४५ लाख रुपये नकुसान 
भरपाई लमळणे अपके्षषण त असल्याचा अहिाल शासनास प्राप्त झाला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अहिालायया अनषुींगाने अद्यापपय त नकुसानराहस्त 
मालमत्ता ाारकाींना नकुसान भरपाई लमळाली नसल्याची बाब ददनाींक ६ 
नोव्हेंबर, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीयया 
अनषुींगाने नकुसानराहस्त मालमत्ता ाारकाींना तात्काळ नकुसान भरपाई 
देण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विर्य िशटे्टीिार : (१) अींशत: खरे आहे. 
     डोंत्रबिली (जज.ठाणे) येथील महाराषर औद्योर्गक विकास महामींडळ 
अींतगशत प्रोबेस कीं पनीत ददनाींक २६ मे, २०१६ रोजी झालेल्या स्फो्ात २६६० 
नागकरकाींयया मालमत्ताींचे समुारे रू. ७,४३,२७,९९०/- रूपयाींचे नकुसान झाले 
असल्याचे ननदशशनास आले असनू याबाबतचा अहिाल जजल्हार्ाकारी ठाणे 
याींनी मखु्यमींिी सहाय्यता ननाी कषण ास सादर केला आहे.  
(२), (३) ि (४) नसैर्गशक ि मानि ननलमशत आपत्ती ाोरणाींतगशत बार्ाताींना 
आर्थशक मदत देण्यासींबींाातील ननकषात प्रस्ततु घ्ना येत नाही. तथावप 
मानितािादी दृष्ीकानातनू सदर घ्नेत मत् झालेल्या १२ व्यक्तीींपकैी ९ 
व्यक्तीींयया िारसाींना प्रत्येकी २ लषण  प्रमाणे रूपये १८ लषण  ि जखमी 
व्यक्तीींयया उपचारासाठी रूपये २४,५९,४९०/- इतकी रक्कम मखु्यमींिी 
सहाय्यता ननाी माून िा्प करण्यात आली आहे. 

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

आददिासी िेत्रातील वपाण्याच्या पााण्याच्या योर्नाांसाठी 
स्ितांत्र लेखाशीषच तयार िरण्याबाबत 

(३२) *  ४७५३   श्री.अतलु बेनिे (र्ुन्नर) :   सन्माननीय पााणीपारुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोपरे, माींडि,े आींब,े मथुाळबे, जाींभळुशी, हातिीज (ता.जुन्नर, जज.पणेु) 
येथील आददिासी पाड ेि गािे यादठकाणी स्िातींत्र्यपिूश काळापासनू वपण्यायया 
पाण्याची कोणतीही योजना राबविण्यात आलेली नसल्याचे माहे जानेिारी, 
२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासिश आददिासी पाड े ि गािाींसाठी अथशसींकल्पातील 
आददिासीींककरता राखून ठेिण्यात येणार्या ९ ्क्के रक्कमेतनू त्याींयया 
वपण्यायया पाण्यायया योजना राबविण्यात याव्यात ि यापढेु अथशसींकल्पात 
आददिासी षण िेातील गािाींसाठी वपण्यायया पाण्यायया योजना हे स्ितींि हेड 
(लेखाशीषश) तयार करण्यात यािे अशी मागणी लोकप्रनतननाी माहे डडसेंबर, 
२०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान मा.उजाश मींिी याींना ननिेदन सादर केल े
असल्यास, त्यासींदभाशत शासनाने कोणती कायशिाही केली आहे िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गलुाबराि पााटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) याबाबतचे कोणतहेी ननिेदन मा.मींिी, उजाश याींयया कायाशलयास प्राप्त 
झालेले नाही. तथावप, राषरीय राहामीण पेयजल कायशक्रमाींतगशत (जल जीिन 
लमशन अींतगशत) राबविण्यात येणार् या नळ पाणी परुिठा योजनाींकरीता तसेच 
आददिासी घ्क प्रााान्य असणार् या गाि, िाड्या/िस्त्याींना वपण्यायया 
पाण्याकरीता राज्य दहस्सा अथशसींकजल्पत ननाी वितरणासाठी या विभागाच े
दद.१८.०१.२०२० रोजीयया शासन ननणशयान्िये स्ितींि लेखाशीषश ननमाशण 
करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िोरची, (जर्.गशधचरोली) तालुक्यातील महाराष्ट्र राज्य ्सहिारी 
आददिासी वििास महामांशळाच्या आधारभुत धान खरेदी िें द्राबाबत 

  

(३३) *  ३५३७   श्री.िृष्ट्णा गर्बे (आरमोरी) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोरची, (जज.गडर्चरोली) तालकु्यातील बेडगाि, को्रा, को्गलु, मसेली, 
बेतकाठी, मरकेकसा येथे राज्य सहकारी आददिासी विकास महामींडळाची 
आाारभतु ाान खरेदी कें द्र सरुु करण्यात आलेली आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त आाारभतु ाान खरेदी कें द्रािर खरेदी करण्यात आलेल्या 
हजारो जक्िी्ं ल ाानाची उचल करण्यात आलेली नसल्याने खरेदी कें द्र बींद 
पडुन शतेकर्याींना आाारभतु ाान खरेदी योजनेपासनु िींचीत रहािे लागत 
असल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त आाारभतु ाान खरेदी कें द्रािरील ाानाची उचल करुन 
शतेकर्याींकडील लशल्लक ाानाची खरेदी करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅश. िे.सी.पााशिी : (१), (२) ि (३) गडर्चरोली जजल्हाींतगशत कोरची 
तालकु्यातील कोरची, मसेली, बेतकाठी, माकेकसा, को्रा, को्गलु, रामगड, 
परुाडा, खेडगेाि, येंगलखेडा, मालेिाडा ि बोरी असे १२ खरेदी कें द्र आददिासी 
विकास कायशकारी सींस्थामाफश त ि बेडगाींि येथ ेआददिासी विकास महामींडळाचे 
१ असे एकूण १३ खरेदी कें द्र दद.१९ नोव्हेंबर, २०१९ पासनू सरुु करण्याींत 
आलेली आहेत. 
     सदर खरेदी कें द्रािरील गोदामे पणुशपणे ाानाने भरलेले असनू ाान 
खरेदी ि साठिणुकीकरीता जागा उपलब्ा नसल्यामळेु, दद.१५ जानेिारी त े३० 
जानेिारी, २०२० या कालािाीमध्ये सदर कें द्रािरील खरेदी बींद ठेिण्यात आली 
होती. तद्नींतर, ाानाची भरडाईकरीता उचल झाल्याने ाान खरेदी पनु्हा 
पिुशित सरुु करण्याींत आलेली आहे. 
     तसेच आाारभतू ाान खरेदी कें द्रािरील ाानाची उचल करुन 
शतेकर्याींकडील लशल्लक ाानाची खरेदी सधु्दा दद.३१ जानेिारी, २०२० पासनू 
पिुशित सरुु करण्याींत आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

 
----------------- 
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मुदखेश (जर्.नाांदेश) येथील दयु्यम ननबांधि िायाचलयात बनािट 
चलनाच्या आधारे शासनाची िेलेली फसिणूि 

(३४) *  २३८१   श्री.योगेश सागर (चारिोपा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मदुखेड (जज.नाींदेड) येथील दयु्यम ननबींाक कायाशलयात बनाि् चलनायया 
आाारे दस्तािेज तयार करुन शासनाची ९४ लाख रुपयाींची फसिणूक केल्याच े
ददनाींक १० जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सदर प्रकरणी मदुखेड पोलीस ठाण्यात गनु्हा दाखल करण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तद् नषुींगाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) होय, हे खरे आहे.दयु्यम ननबींाक, मदुखेड 
कायाशलयात बनाि् चलनायया आाारे शासनाची फसिणूक केल्याच े दद.०४ 
जानेिारी, २०२० रोजी नोंदणी महाननरीषण क ि मदु्राींक ननयींिक, महाराषर 
राज्य, पणेु याींच े अर्ानस्त मदु्राींक जजल्हार्ाकारी, नाींदेड या षण ेत्रिय 
कायाशलयायया ननदशशनास आले आहे. उक्त कायाशलयायया तपासणीअींती एकूण 
२४४ दस्ताींमध्ये मदु्राींक शलु्क ि नोंदणी फी यया स्िरुपात एकुण 
रु.१,५८,५६,०१०/- इतक्या शासन महसलुाचे नकुसान झाल्याची बाब 
ननदशशनास आली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. उक्त प्रकरणी शासनायया महसलूाचे नकुसान 
केल्यामळेु दयु्यम ननबींाक, मदुखेड कायाशलयातील सबींर्ात सींगणक चालक 
(ऑपरे्र) विरुध्द पोललस स््ेशन, मदुखेड, जज.नाींदेड येथे गनु्हा नोंदविण्यात 
आला आहे. 
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(३) सदर प्रकरणी महाननरीषण क ि मदु्राींक ननयींिक, महाराषर राज्य, पणेु याींच े
माफश त नोंदणी उपमहाननरीषण क ि मदु्राींक उपननयींिक, लातरू याींयया 
अर्ापत्याखालील तपासणी पथकामाफश त दयु्यम ननबींाक, मदुखेड या 
कायाशलयाची तपासणी करण्यात आलेली आहे. उक्त तपासणीमध्ये जिळपास 
२४४ दस्त रु.१,५८,५६,०१०/- इतक्या महसलुाची हानी झाल्याचे ददसनु आले 
असल्याने सींबींर्ात सींगणक चालक (ऑपरे्र) याींयया विरुध्द पोलीस 
स््ेशनमध्ये गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर, सींबींर्ात दयु्यम 
ननबींाक/ललपीक याींना ननलींत्रबत करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
तारळे (ता.िराश, जर्.सातारा) येथील विर् वितरण िायाचलयामाफच त 

पाुरविण्यात आलेले िीर् मीटर सदोष आल्याबाबत 
  

(३५) *  ५५९३   श्री.ददपाि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तारळे (ता.कराड, जज.सातारा) येथील विज वितरण कायाशलयाअींतगशत 
समुारे साडसेात हजार राहाहक असनू त्याींना परुविण्यात आलेल्या सदोष 
विद्यतु मी्र मळेु (Faulty meter) िाढीि दराने िीज देयके आकारणी 
करण्यात येत असल्याबाबत तथेील राहाहकाींनी तारळे िीज वितरण कायाशलय 
तसेच ओगलेिाडी ि उींब्रज येथील विभाग कायाशलयाकड े तक्रारी केल्या 
असल्याचे ददनाींक १६ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासमुारास ननदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीमध्ये 
काय आढळून आले आहे, 
(३) असल्यास, चौकशीयया अनषुींगाने सदोष विद्यतु मी्र परुिठा प्रकरणी 
सींबींर्ात ठेकेदार तसेच िाढीि दराने होत असलेली िीज देयक आकारणीबाबत 
सींबींर्ात अर्ाकार्याींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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शॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे. ददनाींक १७ जानेिारी, २०२० रोजी 
फॉल््ी मी्र ि भरमसाठ िीज त्रबलाविषयी ित््तपिातील बातमी  ि 
राहाहकाींकडून ऑनलाईनिर प्राप्त झाली आहेत. 
(२) ि (३) सदर प्रकरणी महावितरण कीं पनीमाफश त चौकशी करण्यात आलेली 
आहे. तारळे शाखा कायाशलयाकडून िषशभरात (सन २०१९-२०) एकूण ७९० 
नादरुुस्त मी्र बदलण्यात आले आहेत. फॉल््ी लम्र असणार्या राहाहकाींची 
स्थळ तपासणी करुन जे मी्र फॉल््ी नाहीत, परींत ु त्याींना फॉल््ी 
स््े्सनसुार त्रबलीींग झालेले आहे, असे जानेिारी मदहन्यात एकूण २११ ि 
फेब्रिुारी मदहन्यात ८० राहाहकाींचे मी्र स््े्स फॉल््ी त े नॉमशल करण्यात 
आलेले आहेत. त्याअनषुींगाने एका मी्र करडीींग एजन्सीला रु.९९००/- चा दींड 
(माहे एवप्रल त ेनोव्हेंबर, २०१९ साठीचा) करुन तो त्याींयया मी्र करडीींगयया 
त्रबलातनू िसलू करण्यात आलेला आहे. तसेच डडसेंबर, २०१९, जानेिारी, 
२०२० ि फेब्रिुारी, २०२० या मदहन्याींसाठीचा दींड हा मी्र करडीींग एजन्सीच े
त्रबल प्राप्त झाल्यािर त्यातनू िसलू करण्याचे ननयोजजत आहे. तसेच 
राहाहकाींना िीज त्रबल दरुुस्तीसाठी उीं ब्रज उपविभागीय कायाशलयामध्ये येण्याचा 
िास होऊ नये म्हणून प्रत्येक आठिड्यातील बाुिार ि शननिार तारळे शाखा 
कायाशलयात उींब्रज येथील त्रबलीींग कमशचारी याींची िीज त्रबल दरुुस्तीसाठी गेल्या 
आठ मदहन्यापासनू नेमणूक करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

माळमशरस (ता.पाुरांदर, जर्.पाुणे) येथे िीर्पाुरिठा  
ननयममत िरण्याबाबत 

(३६) *  ५६११   श्री.सांर्य र्गतापा (पारुांदर), श्री.अममन पाटेल (मुांबादेिी), 
श्रीमती सलुभा खोशिे (अमरािती), श्री.सांग्राम थोपाटे (भोर), श्री.दहरामण 
खोसिर (इगतपारूी), श्री.सरेुश िरपाशुिर (पााथरी), िुमारी प्रणणती मश ांदे 
(सोलापारू शहर मध्य) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) माळलशरस (ता.परुींदर, जज.पणेु) येथे शतेी लस ींचनासाठी एकूण ६० 
िीजरोदहि आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, प्रशासनायया दलुशषण ामळेु यापकैी ३४ िीज रोदहि सद्य:जस्थतीत 
बींद पडण्यायया जस्थतीत असनू उिशकरत रोदहि दरुुस्तीयया प्रनतषण ेत आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) सदर तालकु्यात कोणत्याही प्रकारच े भारननयमन नसताना देखील 
प्रशासनायया हलगजीपणामळेु दररोज ५ त े६ तास िीज परुिठा खींडीत होत 
असल्याने लस ींचनाककरता शतेकर्याींना गरैसोयीच े होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या सींदभाशत शासनाने चौकशी करुन िीज रोदहिाींची तातडीने 
दरुुस्ती करुन िीजपरुिठा सरुळीत करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
शॉ. नननतन राऊत : (१) ि (२) महावितरण कीं पनीयया बारामती राहामीण 
मींडळ कायाशलयाींतगशत सासिड विभागामाील माळलशरस (ता.परुींदर, जज.पणेु) 
येथे शतेी लस ींचनासाठी एकूण ५७ िीज रोदहि ेआहेत. त्यापकैी लस ींगल फेजच े
एकूण २१ रोदहि ेि ३ फेजचे एकूण ३६ रोदहि ेआहेत. िीज ि िादळिारा इ. 
तात्रिक कारणाींमळेु थ्री फेजचे एकूण ८ ि लसींगल फेजचे एकूण १९ रोदहि े
एवप्रल, २०१९ त े जानेिारी, २०२० या कालािाीत नादरुुस्त झाली होती. 
नादरुुस्त रोदहि ेिेळोिेळी तातडीने विनाविलींब दरुुस्त करुन बदलण्यात आली 
आहेत. सद्यजस्थतीत सिश रोदहि ेकायशरत आहेत. 
(३) परुींदर तालकु्यामध्ये ननयलमतपणे िीज परुिठा देण्यात येतो. तथावप, 
िीज िादहन्याींची देखभाल ि दरुुस्ती तसेच रोदहि नादरुुस्त झाल्यास त ेबदली 
करण्यासाठी िीज परुिठा तात्परुता बींद करण्यात येतो. 
(४) रोदहि नादरुुस्त झाल्यास महावितरण कीं पनीव्दारे तातडीने बदलण्यात 
येतात. महावितरण कीं पनीमाफश त िीज परुिठा सरुळीतपणे चाल ू ठेिण्यासाठी 
प्रनतबींाात्मक देखभालीककरता सासिड विभागाककरता २९ मान्यता प्राप्त 
कीं िा्दाराींची ि त्रबघाड दरुुस्ती देखभालीककरता १५ मान्यता प्राप्त 
कीं िा्दाराींची ३ िषा ककरता नेमणूक करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यात शतेिऱयाच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी  
िराियाच्या उपााययोर्ना 

  

(३७) *  १८०   अॅश.आमशष शलेार (िाांदे्र पाजश्चम), अॅश.पाराग अळिणी 
(विलेपााले), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी 
पाजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाशा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पानिेल), 
श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अतलु भातखळिर 
(िाांददिली पािूच), श्री.किसन िथोरे (मरुबाश), श्री.देिेंद्र फशणिीस (नागपारू 
दक्षिण पाजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पााटील (िोथरुश), श्रीमती सलुभा खोशिे 
(अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपारू पाजश्चम), श्री.अममन पाटेल (मुांबादेिी), 
श्री.दहरामण खोसिर (इगतपारूी), श्री.पाथृ् िीरार् चव्हाण (िराश दक्षिण), 
श्री.सभुाष धोटे (रार्ूरा), श्री.सांतोष बाांगर (िळमनरुी), श्री.तानार्ी मटुिुले 
(दहांगोली), श्री.प्रमोद (रार्)ू रतन पााटील (िल्याण ग्रामीण), श्री.गोिधचन 
माांगीलाल शमाच (ऊफच ) लालार्ी (अिोला पाजश्चम), श्री.मशरीष चौधरी (रािेर), 
श्री.सहुास (आण्णा) व्दारिानाथ िाांदे (नाांदगाि), श्री.िभैि नाईि (िुशाळ), 
शॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.मोहनराि हांबश े(नाांदेश दक्षिण), श्री.रार्ेश 
एिश े (मलिापारू), श्री.शाांताराम मोरे (मभिांशी ग्रामीण), श्री.सरेुश (रार्ूमामा) 
भोळे (र्ळगाि शहर), श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पाजश्चम), श्रीमती मांदा 
म्हात्र े (बेलापारू), श्री.सांर्य गायििाश (बलुढाणा), शॉ.राहूल पााटील (पारभणी), 
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपारू), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपााटील (मशशी), श्री.मांगेश िुशाळिर (िुलाच), िुमारी प्रणणती मश ांदे 
(सोलापारू शहर मध्य), श्री.रोदहत पािार (िर्चत र्ामखेश), श्री.राहूल िुल 
(दौंश), श्री.किशोर र्ोरगेिार (चांद्रपारू), श्री.महेंद्र थोरिे (िर्चत), श्री.िुमार 
आयलानी (उल्हासनगर), श्री.योगेश सागर (चारिोपा), श्री.सनुनल प्रभ ू
(ददांशोशी), श्री.रार्ेश पािार (नायगाांि) :   सन्माननीय मदत ि पानुिचसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात विशषेत: विदभाशतील अमरािती, बलुढाणा, अकोला, िालशम तसेच 
मराठिाड्यातील दहींगोली, परभणी या जजल्ह्यात त्याचप्रमाणे पालघर आणण 
नालशक जजल्ह्यात माहे सप् े्ंबर त े डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान 
झालेल्या अनतिष््ी ि अिकाळी पािसामळेु मका, सोयाबीन, हरभरा, तरु, 
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कापसु वपकाींचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाल्याने समुारे ३०० हून अर्ाक 
शतेकर्याींनी आत्महत्या केल्याचे महसलू खात्याने प्रलसध्द केलेल्या 
अहिालािरुन ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शतेकरी आत्महत्याराहस्त  कु्ुींबातील मलुाींयया लशषण णासाठी 
१०० ्क्के फी माफी व्हािी याककरता शासनस्तरािरून कायशिाही होण्यासाठी 
मा.लोकप्रतीींननाीींनी आपल्या ननिेदनातनू मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, आत्महत्याराहस्त शतेकर्याींयया कु्ुींबातील मलुाींयया 
लशषण णासाठी ि भविषयासाठी शासनामाफश त कोणत्या विशषे योजना 
राबविण्यात येत आहेत, 
(४) असल्यास, शतेकर्याींयया होत असलेल्या आत्महत्याींबाबत शासनाने ठोस 
ननणशय घेऊन कायशिाही करण्याची आिश्यकता असतानाही त्याकड े शासन 
दलुशषण  ककरत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, नकुसानराहस्त शतेकर्याींना कजशमकु्ती देण्यायया अनषुींगाने 
तसेच आत् महत्याराहस्त शतेकर्याींयया कु्ुींत्रबयाींना आर्थशक मदत करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विर्य िशटे्टीिार : (१)  होय, हे खरे आहे. 
     विदभाशतील अमरािती, बलुढाणा, अकोला, िालशम तसेच 
मराठिाड्यातील दहींगोली, परभणी या जजल्ह्यात त्याचप्रमाणे नालशक 
जजल्ह्यात माहे सप् े्ंबर त ेडडसेंबर, २०१९ या कालािाीत एकूण ३१२ शतेकरी 
आत्महत्याींची प्रकरणे ननदशशनास आली आहेत. त्यापकैी १३४ आत्महत्याींची 
प्रकरणे पाि ठरविण्यात आली आहेत. ५४ प्रकरणे अपाि ठरविण्यात आलेली 
असनू १२४ प्रकरणे चौकशीककरता प्रलींत्रबत आहेत. पालघर जजल्ह्यात एकही 
आत्महत्येचे प्रकरण ननदशशनास आले नाही.  
(२) अींशत: खरे आहे. 
     आत्महत्याराहस्त शतेकर्याींयया कु्ुींबातील मलुाींना शषैण णणक मदत/ 
सिलती लमळण्यायया अनषुींगाने विविा सामाजजक सींघ्नेयया 
पदार्ाकार्याींकडून ननिेदनाद्िारे मागणी करण्यात आलेली आहे.  
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(३) शासन ननणशय क्र.एससीिाय-२०१९/प्र.क्र.३४ /म-७, दद.१८ जून, २०१९ 
अन्िये महाराषर राज्य मदहला आयोगाने केलेल्या लशफारशीींची अींमलबजािणी 
विविा विभागाींनी करण्यासाठी शासनाची मींजूरी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये 
आत्महत्याराहस्त शतेकर्याींयया कु्ुींबातील मलुाींयया लशषण णासाठी ि 
भविषयासाठी प्रामखु्याने पढुीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यायया सचूना देण्यात 
आलेल्या आहेत. 
   १) शालेय लशषण ण विभाग- आत्महत्याराहस्त शतेकर्याींयया कु्ुींबातील 
मलुाींचे लशषण ण, त्याींची फी सींबींाी अडचणी सोडविण्यासाठी विशषे ाोरणाची 
आखणी ि अींमलबजािणी करणे. 
   २) मदहला ि बालविकास विभाग- मलुीींच े लग्न जुळल्यास आर्थशक 
सहाय्य ि सामदुहक वििाह पध्दत अिलींबणे. 
   ३) सािशजननक आरोग्य विभाग- आरोग्यायया सोयी उपलब्ा व्हाव्यात 
याककरता हेल्थ काडश देणे. 
   ४) कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभाग/मदहला ि बाल विकास 
विभाग- आत्महत्याराहस्त शतेकर्याींयया मलुीचा सींसार तु् लाच तर, नतयया 
पालन पोषणाचा प्रश्न मदहला बचत ग्, रोजगार ि स्ियींरोजगार िा अन्य 
शासकीय योजनेयया आाारे सोडविण्यास सहाय्य करणे. 
   ५) रोजगार हमी योजना- आत्महत्याराहस्त जजल्ह्यात “मनरेगा” योजना 
प्रााान्याने राबविणे ि आत्महत्याराहस्त शतेकर्यायया कु्ुींबाचा रोहयोयया 
कामामध्ये प्रााान्याने विचार करणे. 
   ६) अन्न, नागरी परुिठा ि राहाहक सींरषण ण विभाग- अन्न सरुषण ा योजनेचा 
लाभ प्रााान्याने देणे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) शतेकर्याींना कजशमकु्ती देण्यायया अनषुींगाने सहकार, पणन ि िस्िोद्योग 
विभाग, शासन ननणशय क्र.क्कमा-१२१९/प्र.क्र. १५७/२-स, ददनाींक २७ डडसेंबर, 
२०१९ अन्िये महात्मा ज्योतीराि फुले शतेकरी कजशमकु्ती योजना, २०१९ 
जाहीर करण्यात आली आहे.  
     नावपकी, राषरीयक्त ककीं िा सहकारी बँकेकडून घेतलेल्या कजाशची 
परतफेड न करू शकल्याने होणारा कजशबाजारीपणा ि कजश परतफेडीचा तगादा 
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या तीन कारणाींसाठी केलले्या शतेकरी आत्महत्या प्रकरणी शासन ननणशय 
ददनाींक २३ जानेिारी, २००६ नसुार  रू.१.०० लषण  इतकी मदत देण्यात येत.े  
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
बोरगाि (ता.र्ाफ्राबाद, जर्.र्ालना) येथे मठ कफशर अांतगचत थ्री फेर् 

विद्युत पाुरिठा सुरळीत िरण्याबाबत 
  

(३८) *  ३९६५   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोरगाि (ता.जाफ्राबाद, जज.जालना) येथे मठ कफडर अींतगशत येणार्या 
बोरगाि ब.ु बोरी, दहिराबळी, र्च ींचखेडा, चुींगडािाडी, कुठुींबरेिाडी ि बोरगाि 
मठ येथील क्षी पींपासाठी आिश्यक असणारा थ्री फेज विद्यतु परुिठा 
सरुळीत व्हािा या मागणीसाठी शतेकर्याींनी दद. १८ जानेिारी २०२० पासनू 
बोरगाि ब.ु येथे बेमदुत उपोषण सरुु केले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शतेकर्याींयया उपोषणानींतरही िीज वितरण कीं पनीने याकड े
दलुशषण  करून क्षी पींपाचा िीज परुिठा सरुळीत केला नाही हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळुन आले, त्यानषुींगाने बोरगाि मठ कफडर अींतगशत येणार्या गािातील 
क्षी पींपाींना ननयलमत ि सरुळीत िीज परुिठा लमळण्यासाठी कोणती 
उपाययोजना केली िा करण्यात येत आह, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
शॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. ११ के.व्ही.बोरगाींि मठ िादहनीयया षण मतचेा पणुशपणे िापर 
करण्यासाठी बोरगाींि ब.ुबोरी, दहिराबळी, र्च ींचखेडा, चुींगडािाडी, कुठुींबरेिाडी ि 
बोरगाींि मठ येथील िीजपरुिठा चक्राकार पध्दतीने ननयलमत करण्यात 
आल्याने ददनाींक २०.०१.२०२० रोजी सदर शतेकर्याींचे उपोषण सींपषु्ात आले. 
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(३) उपकें द्राची षण मता िाढविण्याककरता बोरगाींि मठ येथे दसुरा ३.१५ 
एम.व्ही.ए. षण मतचेा रान्सफॉमशर बसविण्याच ेकाम प्रगतीपथािर आहे. तसेच 
११ के.व्ही. बोरगाींि मठ िादहनीचा भार विभागणी करण्यासाठी लल ींकलाईन 
्ाकण्याचे काम प्रगती पथािर असनू त ेमाहे माचश, २०२० पय त पणूश होणे 
अपेक्षषण त आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

बरशगाि (ता.राळेगाि, जर्.यितमाळ) येथील मांरु्र १३२ 
िे.व्ही.सबस्टेशनच्या िामाबाबत 

  

(३९) *  ५७५४   शॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय निीन ि 
निीिरणीय उर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बरडगाि (ता.राळेगाि, जज.यितमाळ) येथील राळेगाि शहरासह राहामीण 
भागातील उघोग व्यिसाय, जजनीींग प्रेसीींग, राहामीण भागातील पाणी परुिठा 
योजना इत्यादीींना विज पींप इ. पणुश दाबाने िीज परुिठा होत नसल्याने तीन 
िषाशपिुी उजाश विभागामाफश त १३२ के.व्ही सबस््ेशन मींजूर करण्यात येिनू 
िीज कें द्राचे काम सरुू करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तीन िषाशचा कालािाी होऊन सधु्दा कीं िा्दाराने काम 
पणुश केले नसल्याने नागरीकाींना ि उद्योग व्यिसायाला पणुश षण मतनेे िीज 
परुिठा लमळत नसल्याने ददनाींक १२ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासमुारास 
ननदशशनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यितमाळ येथुन जिळपास ७० कक.मी.अींतरािरुन राळेगाि 
पकरसरामध्ये िीज परुिठा होत असल्याने पणुश दाबाने िीज लमळत नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सबस््ेशनचे प्रलींत्रबत काम काीपयशत पणुश करण्यात येणार 
आहे ि याप्रकरणी शासन स्तरािरुन चौकशी करुन सींबर्ात कीं िा्दारािर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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शॉ. नननतन राऊत : (१) महावितरण कीं पनीची उपकें द्राची मागणी ि त्याींयया 
ताींत्रिक प्रस्तािािर राज्य पारेषण उपक्रमाने केलेला प्रणाली अ्यास 
(System Study) या आाारे राळेगाींि येथे १३२ के.व्ही. उपकें द्र उभारण्यायया 
योजनेस महापारेषण कीं पनीयया दद.०२.०३.२०१६ यया ठरािान्िये मान्यता 
देण्यात आली आहे. सद्यजस्थतीत उपकें द्राच े स्थापत्य काम ७१.७५ % ि 
अलभयाींत्रिकी काम ४९.७२ % पणूश झाले आहे.   
(२), (३) ि (४) उक्त उपकें द्राच ेकाम विहीत कालािाीत कीं िा्दाराने पणूश 
केले नाही. तथावप दद.१२.०१.२०२० रोजी राळेगाींि शहर ि राहामीण भागास 
िीज परुिठा करणार् या १३२ के. व्ही. घा ी्ंजी ि २२० के.व्ही. यितमाळ 
उपकें द्रातनू योग्य दाबाने िीजपरुिठा सरुु आहे.      
     राळेगाींि येथे १३२ के.व्ही. उपकें द्र उभारण्याचे काम करणार् या 
कीं िा्दारास कारणे दाखिा नो्ीस बजािण्यात आली आहे. तसेच सदर 
कीं िा्दाराची रु. १.९५ को्ी एिढी रक्कम रोखून ठेिण्यात आली असनू रु. 
१.४६ को्ीची बॅक हमीपि (Bank guarantee) महापारेषण कीं पनीकड ेजमा 
आहे. उक्त उपकें द्राच ेउिशरीत काम करणेबाबत कायशिाही सरुू आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

दौंश (जर्.पाुणे) येथील मागासिगीय मुलाांची ननिासी  
शाळा खार्गी र्ागेत सुरु िरण्याबाबत 

  

(४०) *  ४५१९   श्री.राहूल िुल (दौंश) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दौंड (जज.पणेु) येथे मागासिगीय मलुाींयया ननिासी शाळेला माहे एवप्रल, 
२०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे 
असनूही उक्त ननिासी शाळा जागे अभािी सरुु करण्यात आली नसल्याच े
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, उक्त ननिासी शाळेस जागा उपलब्ा करून ददल्यास सन 
२०१५ - २०१६ या शषैण णणक िषाशत सरुु करण्याचे आश्िासन मा.सामाजजक 
न्याय मींिी याींनी ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त ननिासी शाळा खाजगी जागेमध्ये सरुु करण्याची विनींती 
मा.लोकप्रनतननाीींनी ददनाींक २२ फेब्रिुारी, २०१८ रोजी चा बीसीएस-२०१७/ 
प्र.क्र.२३८/लशषण ण-२ मींिालय, ददनाींक २६ जुल,ै २०१८ रोजी िा त्यासमुारास 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मागासिगीय मलुाींची 
ननिासी शाळा खाजगी जागेमध्ये सरुु करण्यायया दृष्ीने कोणती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांर्य मुांश े: (१), (२) ि (३) होय. 
(४) आयकु्त, समाजकल्याण, पणेु याींना सदर दठकाणी शासकीय जागेयया 
उपलब्ातबेाबत जजल्हार्ाकारी याींययाकडून अहिाल प्राप्त करून शासनास 
सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

विदभाचमध्ये महावितरण िां पानीच्या सदोष विद्युत  
मीटरमुळे होत असलेले नुिसान 

  

(४१) *  ५३४४   श्री.वििास ठािरे (नागपारू पाजश्चम), श्री.अममन पाटेल 
(मुांबादेिी), श्री.सभुाष धोटे (रार्ूरा), श्री.अममत झनि (ररसोश), श्री.सरेुश 
िरपाशुिर (पााथरी), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपारूी), श्री.सांग्राम थोपाटे (भोर), 
श्री.लहू िानश े(श्रीरामपारू) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) विदभाशमध्ये विद्यतु वितरण कीं पनीचे नागपरू-१२२६१, चींद्रपरू-९६०२, 
गडर्चरोली-१२३१९, भींडारा-१३५९९, गोंददया-११२०६, िााश-१३१३९, अकोला-
१९३३२, बलुडाणा-२८५९७, िालशम-८७४१, अमरािती-२९७१४ ि यितमाळ-
३९२५३ येथे समुारे २ लाख मी्र सदोष असनू सींथगतीने कफरत असल्याच े
माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने सदोष मी्र बदलण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहेत, 
(३) तसेच तक्रारीयया अनषुींगाने ककती मी्र बदलण्यात आले आहेत तसेच 
सदोष ि सींथगतीने कफरणार्या मी्र करडीींगमळेु महावितरण कीं पनीला 
झालेल्या नकुसानास जबाबदार असणार्याींिर शासनाने कोणती कायशिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
शॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे. महावितरण कीं पनीयया नागपरू 
पकरषण ेिात जानेिारी, २०२० मध्ये एकूण २,३४,४५१ राहाहकाींना सदोष मी्र 
जस्थती (फॉल््ी स््े्स ु्) प्रमाणे िीज आकारणी झालेली आहे. 
(२) याप्रकरणी महावितरण कीं पनीमाफश त चौकशी करण्यात आली असनू 
नागपरू पकरषण ेिामध्ये माहे सप् े्ंबर, २०१९ मध्ये सींभाव्य मी्र सदोष 
जस्थतीप्रमाणे िाचन झालले्या मी्सशची सींख्या १,९७,७६३ इतकी होती. 
त्यापकैी िीज मी्र तपासणी ि बदलण्यायया मोदहमेअींतगशत एकूण ४१,१४० 
मी्र सजुस्थतीत आढळले ि ४३,८१० मी्र बदलण्यात आले असनू उिशकरत 
मी्र तपासण्याचे ि बदलण्याचे काम प्रगतीपथािर आहे. 
(३) महावितरण कीं पनीमाफश त नागपरू पकरषण ेिातील एकूण ४३८१० सदोष मी्र 
बदलण्यात आले असनू सदोष मी्र असलेल्या राहाहकाला महाराषर विद्यतु 
ननयामक आयोग (वितरण परिाना ाारकाींयया क्तीची मानके, विद्यतु 
परुिठा सरुु कराियाचा कालािाी आणण भरपाईचे ननजश्चतीकरण) विननयम, 
२०१४ माील तरतदुीनसुार त्याींयया सरासरी िीज िापरानसुार िीज देयकाची 
आकारणी करण्यात येत आहे. नागपरू पकरषण ेिातील ४३८१० सदोष मी्सशपकैी 
४११६ मी्सश मे.रोलेक्स कीं पनीचे असल्याच े आढळून आले. सदर कीं पनीस 
माचश, २०१७ पासनू महावितरण कीं पनीने काळया यादीत ्ाकलेले आहे. तसेच 
१४२० मी्र हमी कालािाीमाील असल्याच े आढळून आल्याने त े मी्र 
सींबींर्ात परुिठा कीं पनीकडून बदलनू घेण्याची प्रकक्रया  महावितरण 
कीं पनीमाफश त सरुु आहे. सदोष १,९७,७६३ मी्सशपकैी ४१,१४० इतके मी्सश हे 
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सजुस्थतीत असल्याचे आढळून आल्याने सींबींर्ात मी्र करडीींग एजन्सीना 
चुकीयया मी्र िाचनापो्ी रु.२२.६७ लाख इतका दींड करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िोल्हापाुर जर्ल्हयातील शेतिऱ याांना प्रलांबबत  
िीर् र्ोशणी त्िरीत देण्याबाबत 

  

(४२) *  ४३५५   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय ऊर्ाच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापरु जजल्हयातील शतेकर् याींनी शतेीस पाणी परुिठा करण्यासाठी 
महावितरण कीं पनीकड ेिीज जोडणी करीता मागणी करुनही ५४४२ शतेकर् याींना 
अद्याप िीज जोडणी लमळालेली नसल्याची बाब माहे जानेिारी २०२० मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोल्हापरु जजल्हा हा विज देयकाचा १०० ्क्के परतािा 
करणारा जजल्हा असनुही अदयाप शतेकर्याींना िीज जोडणी न लमळाल्याबाबत 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीयया अनषुींगाने शतेकर्याींना प्रलींत्रबत विज जोडणी 
त्िरीत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
शॉ. नननतन राऊत : (१) ि (२)  कोल्हापरू जजल्ह्यामध्ये माचश, २०१८ अखेर 
८४८९ इतके क्षीपींप अजशदार पसेै भरुन िीज जोडणीककरता प्रलींत्रबत होत.े 
तसेच एवप्रल, २०१८ त े जानेिारी, २०२० अखेर ४८३७ निीन क्षीपींप अजश 
महावितरण कीं पनीकड े प्राप्त झाल ेआहेत. त्यापकैी सन २०१८-२०१९ मध्ये 
४४७१ ि एवप्रल, २०१९ त ेजानेिारी, २०२० अखेर ११६४ अश्या एकूण ५६३५ 
क्षीपींपाना विविा योजनेतनू िीज जोडणी देण्यात आली आहे, तसेच 
मखु्यमींिी सौर क्षीपींप योजनेअींतगशत ३३८ सौर क्षीपींप आस्थावपत करण्यात 
आले आहेत.  
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(३) माहे माचश, २०१८ पिूी पसेै भरुन प्रलींत्रबत असलेल्या क्षीपींपाचे ऊजीकरण 
करण्याककरता उयचदाब वितरण प्रणाली योजना राबविण्यात येत असनू सदर 
योजनेअींतगशत जजल्ह्यातील ४३५१ क्षीपींपाच े ऊजीकरण करण्याककरता 
रु.१०१.१३२ को्ी इतक्या ननाीची तरतदु करण्यात आली आहे. सदर ननाी 
अींतगशत ननविदा प्रकक्रया राबविण्यात येऊन १८ ठेकेदाराींना क्षीपींपायया िीज 
जोडणीककरता कायाशदेश देण्यात आले आहेत. त्यापकैी माहे फेब्रिुारी, २०२० 
पय त १४३० क्षीपींपाना िीज जोडणी देण्यात आली असनू उिशकरत कामे 
प्रगतीपथािर आहेत. 
     तसेच शतेकर्याींना ददिसा लसींचनाची सोय उपलब्ा करुन देण्यायया 
हेतनेू  मखु्यमींिी सौर क्षीपींप योजना जाहीर केली असनू ्प्या्प्प्याने एक 
लाख सौर क्षीपींप आस्थावपत करण्यात येणार आहेत. सदर योजनेत 
कोल्हापरू जजल्ह्यातील १३७५ सौर क्षीपींपाचा समािेश असनू ७९५ सौर 
क्षीपींप राहाहकाींनी पसेै भरले असनू त्यापकैी ३३८ सौर क्षीपींप आस्थावपत 
करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्य चमचिार महामांशळाच ेिर्च माफ िरण्याबाबत 
  

(४३) *  ४८११   श्रीमती नममता मुांदशा (िेर्) :   सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य चमशकार महामींडळाचे कजश माफ करून बीज भाींडिल प्रकरणे 
ननकाली काढािीत, ग्ई स््ॉलचे िा्प लिकरात लिकर करािे आदी 
मागण्याींसाठी बीड येथील नागकरकाींनी ि विविा सींघ्नाींनी ददनाींक ५ 
जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासमुारास जजल्हार्ाकारी, बीड याींना ननिेदन ददले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने उक्त प्रकरणी 
शासनाने कोणती कायशिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 



57 

श्री. धनांर्य मुांश े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) जजल्हार्ाकारी कायाशलय, बीड याींचेकडून सदर प्रस्ताि शासनाकड े
पाठविण्यात आला असनू सदर प्रस्ताि शासनाकड े दद. २७.०२.२०२० रोजी 
प्राप्त झाला आहे. सदर प्रस्ताि सींत रोदहदास चमोद्योग ि चमशकार विकास 
महामींडळ याींचेकड े पाठविण्यात आला असनू, सदर ननिेदन तपासनू 
आिश्यकतनेसुार शासनाकड े प्रस्ताि सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले 
आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   रार्ेंद्र भागित 
मुांबई.   सधचि (िायचभार), 
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