महाराष्ट्र विधानसभा
दस
ु रे अधधिेशन, २०२०
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
गरु
ु िार, ददनाांि २७ फेब्रि
ु ारी, २०२० / फाल्गन
ु श.ु ४, १९४१ ( शिे )
(१)

उद्योग, खननिमम, मराठी भाषा मांत्री

(३)

ऊर्ाम मांत्री

(२)

िामगार, राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री

(४)

बहुर्न िल्याण, खार र्ममनी वििास,
आपत्ती व्यिस्थापन, मदत ि

याांचे प्रभारी विभाग

पन
ु िमसन मांत्री

(५)

िने, भि
ू ां प पन
ु िमसन मांत्री

(६)

आददिासी वििास मांत्री

(७)

सहिार, पणन मांत्री

(८)

सामाजर्ि न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री
-------------------------------------

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

आददिासी विभागाच्या अनेि योर्नाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार
(१)

*

८०५

श्री.िालीदास

िोळां बिर

(िडाळा),

श्री.सांतोष

बाांगर

(िळमनरु ी), श्री.मोहन मते (नागपरू दक्षिण), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पि
ू )म ,

श्री.मशरीष चौधरी (रािेर), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.भास्िर र्ाधि

(गह
ु ागर), श्री.अबू आर्मी (मानखद
ू म मशिार्ीनगर), श्री.रईस शेख (मभिांडी
पि
ू )म ,

श्री.सांर्य

साििारे

(भस
ु ािळ),

श्री.सध
ु ीर

मन
ु गांटीिार

(बल्लारपरू ),

श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा),
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श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्री.सांर्य
गायििाड (बल
ु ढाणा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे
पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल),

श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षिण पजश्चम),

श्री.ज्ञानरार् चौगल
ु े (उमरगा), श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.प्रताप अडसड
(धामणगाि रे ल्िे), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.अममन पटे ल
(मब
ांु ादे िी),

श्री.वििास

िांु भारे

(नागपरू

मध्य),

श्री.मशरीषिुमार

नाईि

(निापरू ), श्री.सनु नल िाांबळे (पण
ु े िॅन्टोन्में ट), श्री.बळिांत िानखडे (दयामपरू ),

श्री.लहू िानडे (श्रीरामपरू ), श्री.रार्ेश एिडे (मलिापरू ), डॉ.बालार्ी किणीिर
(अांबरनाथ), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पि
ू )म , श्री.अममत झनि (ररसोड),
श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.रार्ेश पिार (नायगाांि) :

आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) आदिवासी ववभागाींतगगत अनस
ु चू चत जमातीच्या सवाांगीण ववकासासाठी

केंद्र 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 ते २००९-२०१०
या कालावधीत गैरव्यवहार करुन ववववध सरकारी योजना व प्रकल्पाींतील
कोट्यवधी रुपयाींच्या ननधीचा अपहार झाल्याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी

मा.उच्च न्यायालयाच्या आिे शाप्रमाणे तत्कालीन राज्य शासनाने ननवत्ृ त

न्यायमत
ु ी एम.जी.गायकवाड याींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी सममती नेमली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरहू चौकशी सममतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे
काय, असल्यास मशफारशीींचे 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 केल्याचे माहे

जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आले, यासींिभागत सिर
गैरव्यवहाराप्रकरणी

शासनाने

२

मदहन्यात

चौकशी

करण्यात

येणार

असल्याचेही मा.उच्च न्यायालयाला आश्वामसत करण्यात आले होते, हे ही खरे
आहे काय,
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(५) असल्यास, अचधकाऱयाींवर गन्
ु हा िाखल करण्यास तसेच कारवाई करण्यास
पोलीस खाते सहकायग करीत नसल्याचे बेजबाबिार प्रनत्ाप्र  आदिवासी
ववभागाच्या प्रधान सचचवाींनी सािर केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(६) तसेच असे गैरव्यवहार होऊ नयेत यासाठी मागगिशगक सच
ू ना िे ण्यासाठी
आदिवासी

आयक्
ु त

श्री.पी.डी.करीं िीकर

याींच्या

अध्यक्षतेखाली

नेमलेल्या

त्र्र सिस्यीय सममतीने दिनाींक १२ फेब्रव
ु ारी, २०१२ रोजी वा त्यासम
ु ारास
याबाबतचा अहवाल शासनास सािर केला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(७)

असल्यास,

सिरहू प्रकरणी तात्काळ गन्ु हे िाखल करुन िोर्षी
अचधकारी/कमगचारी याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय.

(३) न्या.गायकवाड सममतीने सािर केलेल्या चौकशी अहवालात सींबचीं धत

अचधकारी/कमगचारी तसेच खाजगी सींस्था/परु वठािार याींच्याववरुद्ध फौजिारी/
वसल
ु ीची

कायगवाही

करण्याची

मशफारस

केली

आहे .

तसेच,

चौकशी

अहवालामध्ये नमि
ू केलेल्या अननयममतताींची पन
ु रावत्ृ ती होऊ नये या करीता
करावयाच्या सध
ु ारणाींची मशफारस केली आहे .

(४) व (५) न्या.गायकवाड सममतीने सािर केलेल्या चौकशी अहवालात नमि
ू

अचधकारी/ कमगचाऱयाींपक
ै ी आतापयांत ९६ अचधकारी/ कमगचाऱयाींववरुद्ध पोलीस
ठाण्यात िाखल केलेल्या तक्रारीींच्या अनर्ष
ीं ाने पोलीसाींनी ८९ प्रकरणी प्रथम
ु ग

खबरी अहवाल (FIR) िाखल केले असन
ू , उवगरीत प्रकरणी कायगवाही सरू
ु
आहे .

तसेच,

चौकशी

अहवालात

नमि
ू

सवग

११६

खाजगी

सींस्था/

परु वठािाराींववरुद्ध तक्रारी िाखल केल्या असन
ू १०५ सींस्थाींना काळ्या यािीत
्ाकण्याची कायगवाही करण्यात आली आहे . १३ कमगचारी/अचधकारी याींना

ननलींत्रबत केले असन
ू १५ अचधकारी/कमगचाऱयाींववरुद्ध ववभागीय चौकशी सरु
ु
करण्यासाठी िोर्षारोपप्र  बजाववले आहे . ननयमानस
ु ार उवगररताींवर कारवाई सरू
ु
आहे .
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सिरचे प्रकरण २००४ ते २००९ या कालावधीचे असन
ु न्या. गायकवाड
सममतीने आपला चौकशी अहवाल जानेवारी २०१७ मध्ये सािर केला आहे .
सिर अहवालातील मशफारशी तसेच योजनाींच्या अींमलबजावणीमधील उणणवा
लक्षात

घेवन
ू

आदिवासी

अींमलबजावणीमध्ये

ववकास

पारिशगकता

ववभागाने

तसेच

२०१७

गतीमशलता

पासन
ू

योजनाींच्या

आणणेसाठी

ववववध

उपाययोजना केलेल्या आहेत. आदिवासी नागरीकाींना व ववद्यार्थयाांना ववववध

योजना व शैक्षणणक उपक्रमात थे् ननधी त्याींच्या बँक खात्यात वगग करण्याचा
ननणगय ववभागाने घेतला आहे . गॅसशेगडी वा्प, शेळी ग्, िध
ु ाळ जनावरे
वा्प, पाईप, ववजपींप वा्प अशा ववभागामाफगत राबववण्यात येणाऱया योजना
बींि करून त्या सींबध
ीं ीत प्रशासकीय ववभागामाफगत राबववण्यात येत आहे त.

मदहला व बाल ववकास ववभागाकडील प्रो्ीन वा्प, ककीं वा तत्सम खाद्य
वा्प योजनाींसाठी या ववभागाकडून ननधी िे ण्याचे बींि केले असन
ु िररोज
ताजे जेवण अींगणवाडीमाफगत िे ण्याची अमत
ु केली आहे .
ृ आहार योजना सरू
ववभागाने कायापाल् अमभयान यशस्वीररत्या राबववला आहे . स्वच्छ

वातावरणात तयार करण्यात आलेला ताजा पोर्षक आहार परु ववण्याच्या
उद्देशाने “मध्यवती स्वयींपाकगह
ृ ” स्थावपत केले आहे . ववद्यार्थयाांच्या

आरोग्याच्या अनर्ष
ीं ाने “अ्ल आरोग्य वादहनी” आणण “डडजी हे ल्थ प्रणाली”
ु ग
असे उपक्रम सरू
ु केले आहेत. ववभागाने डडजी हे ल्थ प्रणाली, इींद्ग्रे्ेड हेल्थ
डॅशबोडग, अनि
ु ाननत पो्ग ल, केंद्रीय सहाय्य योजना पो्ग ल, कायापाल् पो्ग ल,
आश्रम शाळा डीबी्ी, स्वयम, पेसा फींड व्यवस्थापन, नामाींककत, ई-ट्राईब,

स्कॅन आणण डडजज्लयाझेशनचे डीएमएस असे ववववध पो्ग ल सरू
ु करून
अद्ययावत तीं्र ्ान व आय्ी प्रणालीचा वापर करण्यास सरू
ु वात केली आहे .
ननयममत लेखा परीक्षण अींतगगत लेखा परीक्षण करण्यात येत आहे .

उपरोक्त सवग बाबीींचा समावेश करून ववभागाने प्रनत्ाप्र ाव्िारे

मा.उच्च न्यायालयाच्या ननिशगनास आणन
ु दिल्या आहे त. अचधकाऱयाींवर गन्
ु हे
िाखल करण्यात तसेच कारवाई करण्यास पोलीस खाते सहकायग करीत

नसल्याचे प्रनत्ाप्र ात म्ह्लेले नसन
ु उल्पक्षी, गह
ृ खात्याबरोबर समन्वयाने
पाठपरु ावा चालु असल्याचे व आतापयांत मोठ्या प्रमाणावर गन्ु हे िाखल

करण्याचे काम झाले असल्याचे प्रनत्ाप्र ात नमि
ु करण्यात आले आहे .
तसेच

सींबचीं धत

न्यायालयीन

प्रकरणात

गह
ृ खातेिेखील

प्रनतवािी

असन
ु

त्याींच्यामाफगत प्रनत्ाप्र  सािर करण्यात यावे, अशी ववनींती करण्यात आली
आहे .
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(६) श्री.पी.डी.करीं िीकर, भा.प्र.से. (सेवाननवत्ृ त) याींनी त्याींचा अींतररम अहवाल
दि.१२.०२.२०१८ मध्ये शासनास सािर केला असन
ू , यामध्ये न्या.गायकवाड

सममतीने सािर केलेल्या चौकशी अहवालावर करावयाच्या कायगवाहीसींिभागतील
कायगपध्ितीचा समावेश आहे.
(७)

न्या.गायकवाड

सममतीने

सािर

केलेल्या

चौकशी

अहवालात

नमि
ू

अचधकारी/कमगचारी व खाजगी सींस्था/परु वठािार याींच्याववरुद्ध वरील उप प्रश्न
(४) व (५) मध्ये नमि
ू केल्यानस
ु ार पोलीस ठाण्यात तक्रारी िाखल करुन
फौजिारी कायगवाही आणण मशस्तभींगववर्षयक कायगवाही करण्यात येत आहे .
तसेच

सींबचीं धत सींस्थाींना वसल
ु ीबाबत नो्ीस बजाववण्यात आली आहे .

सद्यजस्थतीत प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .
-----------------

परभणी जर्ल््यातील महावितरण िांपनीच्या उच्चदाब प्रणाली
(२)

*

योर्नें तगमत िामे अपुणम असल्याबाबत
९९

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परभणी जजल््यातील महाववतरण कींपनीच्या उच्चिाब प्रणाली योजनेंतगगत

शेतकऱयाींच्या कृर्षीपींपासह घरगत
ु ी, औद्योचगक व वाणणज्य वीज परु वठा

करण्यासाठी ८६ को्ी रुपयाींची कामे माहे सप््ें बर, २०१८ पासन
सरु
ू
ु
करण्यात आली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहु कामे दिनाींक ३१ डडसेंबर, २०१९ पयांत पण
ू ग करण्याची
मि
ु त दिली असताना िे खील केवळ २८.३३ ्क्केच काम पण
ू ग झाले आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर योजनेंतगगत उच्चिाब प्रणालीची कामे अपण
ु ागवस्थेत

असल्यामळ
ु े जजल््यातील ४३०० लाभाथी शेतकऱयाींना कृर्षीपींपाींची प्रनतक्षा
करावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्ष
ीं ाने उच्चिाब प्रणालीचे काम सींथ गतीने
ु ग
करणाऱया ठे केिारावर कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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डॉ. नननतन राऊत : (१) राज्य शासनाद्वारे महाववतरण माफगत राबववण्यात
येणाऱया उच्चिाब ववतरण प्रणाली योजनेअत
ीं गगत दि. ३१.०३.२०१८ पयांत पैसे
भरुन प्रलींत्रबत असणाऱया कृर्षीपींपाच्या अजगिाराकररता सरु
ु करण्यात आली

आहे . परभणी जजल््याकररता ३९६३ कृर्षीपींप ग्राहक पा्र  असन
ू , त्याकररता
रु.४१.५९ को्ी इतका खचग अपेक्षक्षत आहे . त्यात ३४८२ रोदह्र े व ७४१

ककलोमी्र उच्चिाब वादहनी समाववष् असन
ू सिर कामे सप््ें बर, २०१८ व
ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये िे ण्यात आली आहे त.

(२) व (३) परभणी जजल्हयात उच्चिाब ववतरण प्रणाली योजनेअत
ीं गगत अींशत:

्नगकी पध्ितीने २१ कीं्र ा्िाराींना कायागिेश िे ण्यात आलेले आहे . सिर कामे
पण
ु ग

करण्याची

मि
ु त

दि.३१.१२.२०१९

पयांत

होती.

त्याअनर्ष
ीं ाने
ु ग

दि.३१.१२.२०१९ पयांत ३९६३ कृर्षीपींपापैकी १४४२ कृर्षीपींपाींना वीज जोडणी
िे ण्याचे काम पण
त्याची ्क्केवारी ३६.३८ इतकी आहे .
ू ग झाले असन
ू

जानेवारी-२०२० अखेरपयांत परभणी जजल्हयात १७०५ वीज जोडण्या िे ण्यात
आलेल्या आहे त. उवगररत २२७८ कामे प्रगतीपथावर आहेत.

(४) सिर प्रकरणी महाववतरणने चौकशी केली असन
ज्या कीं्र ा्िाराींची
ू
कामाची प्रगती असमाधानकारक आहे , अशा तीन कीं्र ा्िाराींना कामकाजाच्या

प्रगतीमध्ये सध
ु ारणा करणेबाबत नोद्स बजावण्यात आली आहे . तसेच तीन
कीं्र ा्िाराींना कीं्र ा् रद्द करण्याबाबत नोद्स बजावण्यात आलेली आहे .
यामशवाय रोदह्र  परु वठािाराींनाही परु वठा वाढववण्याच्या सच
ू ना केल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

सोलापूर जर्ल््यातील शेतिऱयाांना बकिािडून पीि
िर्म उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(३)

*

२०४१

श्री.बबनराि मशांदे (माढा) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू जजल््यात माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये झालेल्या पावसाने
शेतीतील वपकाींचे नक
ु सान झाल्याने सम
ु ारे २ लाख ७१ हजार शेतकऱयाींना
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 शेतकऱयाींना राषट्रीयकृत, व्यापारी व सहकारी बँकाींच्या रब्बी हीं गामात

पीककजग उपलब्ध करुन िे ण्याचे उद्दीष् दिले आहे , त्यापैकी केवळ ११ हजार
४३० शेतकऱयाींनाच बँकाींनी पीककजग दिले असन
ू उवगररत शेतकरी आजही पीक
कजागच्या प्रनतक्षेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानर्ष
ीं ाने जजल््यातील
ु ग
अनेक बँकाकडून शेतकऱयाींना एक रुपयाींचेही कजग दिले नाही अशा बँकाींची
चौकशी करण्याबाबत तसेच

उद्दीष्ाप्रमाणे शेतकऱयाींना वपककजग परु वठा

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. शामराि ऊफम बाळासाहेब पाटील : (१) नाही.
(२) नाही.

सोलापरू जजल््यात जानेवारी, २०२०

अखेर २७,६४१

शेतकऱयाींना

रु.३९,८६८ लाख इतके रब्बी हीं गाम पीक कजगवा्प करण्यात आले आहे .

(३) व (४) सोलापरू जजल््यामध्ये नैसचगगक आपत्तीमळ
ु े शेतकऱयाींचे नक
ु सान
झाल्याने शेतकऱयाींच्या शेतीशी ननगडीत वपक कजागची परतफेड मि
ु तीत होऊ
शकली नाही. त्यामळ
ु े थकबाकीिार शेतकऱयाींना शेती कामाींकरीता नव्याने
पीक कजग घेण्यास अडचणी ननमागण झाल्या आहे त.सबब पीक कजग वा्पाचे

प्रमाण कमी असल्याने दिसन
ू येत आहे . माचग, २०२० अखेर पयांत रब्बी पीक
कजग वा्पाचा कालावधी असल्याने सिर कालावधी मध्ये लक्षाींक पण
ू ग
करण्याची

िक्षता

घेणेबाबत

सोलापरू

जजल्हास्तरीय

बैठकीत सवग बँकाींना सच
ु ना िे ण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

सममतीच्या

आढावा
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नागपूर जर्ल्हयातील मागासिगीय मुलाांच्या िसनतगह
ृ ातील
विद्यार्थयाांना सिस आहार पुरविण्याबाबत

(४)

*

१५८३

श्री.मोहन मते (नागपरू दक्षिण), श्री.सममर मेघे (दहांगणा),

श्री.वििास िांु भारे (नागपरू मध्य) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

गड्डीगोिाम

शाखा

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री

(जज.नागपरू )

येथील

डॉ.बाबासाहे ब

आींबेडकर

मागासवगीय मल
ु ाींच्या वसतीगह
ृ ातील ववद्यार्थयाांना ननकृष् िजागचे भोजन
िे ण्यात येत असल्याच्या ननर्षेधाथग वसतीगह
ृ ातील ववद्यार्थयाांनी माहे जानेवारी
२०२० मध्ये वा त्यािरम्यान तीव्र आींिोलन केले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच

नागपरू जजल््यातील चोखामेळा वसतीगह
ृ ातील ववद्यार्थयाांना

ननकृष् िजागचे भोजन ममळत असल्याची तक्रार ववद्यार्थयाांनी समाज कल्याण
आयक्
ु त याींचेकडे करुन धरणे आींिोलन केले असल्याचे दिनाींक २४ डडसेंबर,
२०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास 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 त्यानर्ष
ीं ाने वसतीगह
ु ग
ृ ातील
ववद्यार्थयाांना ननकृष् आहार परु ववणाऱया कीं्र ा्िारावर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५)

तसेच

िोन्ही

वसतीगह
ृ ातील

ववद्यार्थयाांना

िै नदीं िन

सकस

आहार

ममळण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धनांर्य मड
ुां े : (१)होय, अींशत: खरे आहे .

वसनतगह
ृ ातील ववद्यार्थयाांनी डडसेंबर २०१९ मध्ये आींिोलन केले आहे .

(२) होय, अींशत: खरे आहे .
नागपरू

जजल्हयातील

आींिोलन केलेले

नाही.

तर

सींत

गड्डीगोिाम

ववद्यार्थयाांनी आींिोलन केले आहे .
(३) होय.

चोखामेळा

वसनतगह
ृ ातील

नागपरू येथील

ववद्यार्थयाांनी

वसनतगह
ृ ातील
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(४)

सींबचीं धत

वसनतगह
ृ ाच्या

गह
ृ पालाची

बिली

करण्यात

वसनतगह
ृ ातील भोजन परु वठािार बिलण्यात आला आहे .

आली

असन
ू

(५) वसनतगह
ु ार भोजन परु वठा करण्याच्या
ृ ातील ववद्यार्थयाांना ननयमानस
सच
ु ना िे ण्यात आलेल्या आहे त.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

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

(५)

*

१२५४

श्री.प्रमोद (रार्ू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण), अॅड.आमशष

शेलार (िाांद्रे 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.महे श
बालदी (उरण), श्री.अतल
भातखळिर (िाांददिली पि
ु
ू )म , श्री.किसन िथोरे

(मरु बाड), श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा)
पाटील (िोथरुड), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू ), श्री.सांर्य साििारे (भस
ु ािळ),
श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री

(१) शहापरू (जज.ठाणे) येथील आदिवासी ववकास प्रकल्पाअतींगत
ग राबववण्यात

येण्याऱया बहुताींश आश्रम शाळाींतील आदिवासी मल
ु ा-मल
ु ीींना गैरसोयीींना सामोरे
जावे लागत असल्याची बाब माहे सप््ें बर २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच

आदिवासी

मख्
ु याध्यापकाींची

पिे

ववकास

ररक्त

प्रकल्पाच्या

असन
ू

अनेक

त्यापिावर

आश्रम

शाळाींमधील

सहमशक्षकाींनाच

मख्
ु याध्यापकाींचा पिभार सोपववण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

प्रभारी

(३) असल्यास, मख्
ु याध्यापकाींची पिे भरण्याचा अचधकार हा आदिवासी अप्पर

आयक्
ु ताींना असतानाही अद्यापही पि न भरल्याबाबत शासनाने चौकशी केली
आहे काय, चौकशीत काय आढळुन आले,
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(४)

असल्यास,

आश्रम

शाळे तील

आदिवासी

मल
ु ा-मल
ु ीींच्या

सोडववण्यासाठी तसेच मख्
ु याध्यापकाींची ररक्त असलेली पिे
दृजष्ने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

समस्या

भरण्याच्या

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) शहापरू प्रकल्पामधील २३ आश्रमशाळाींपक
ै ी १६
आश्रमशाळाींना पक्क्या इमारती आहे त, २ आश्रमशाळा जलसींपिा ववभागाच्या
शेड मध्ये आहे त. तसेच ५ आश्रमशाळा भाड्याच्या इमारतीत कायगरत आहे त.

सवग आश्रमशाळाींमध्ये वपण्याचे पाणी, वीज, शौचालय, स्नानगह
ु ीींची
ृ , मल
स्वतीं्र 

वसतीगह
ृ ,

रस्ते

व

सींरक्षण

मभींत

अशा

सवु वधा

आहे त.

सवग

आश्रमशाळाींना बेंचेस, बेड, डायननींग ्े बल, खुची, कपा् इ. फननगचर परु वठा
केलेला आहे . तसेच उवी वपरामल फाऊींडेशन माफगत ननयमीत आरोग्य
तपासणी केली जाते.

(२), (३), (४) व (५) प्रकल्प अचधकारी, एकाजत्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प,

शहापरू अींतगगत एकून २३ शासकीय आश्रमशाळा कायगरत असन
ू माध्यममक

मख्
ु याध्यापकाींची एकूण २० पिे मींजूर आहे त. त्यापैकी १३ दठकाणी ननयममत

मख्
ु याध्यापक कायगरत असन
ू उवगररत ७ दठकाणी आश्रमशाळे तील ववद्यार्थयाांची

गैरसोय होऊ नये म्हणून माध्यममक मशक्षक व पिवीधर मशक्षक याींच्याकडे
प्रभारी मख्
ु याध्यापक म्हणून अनतररक्त कायगभार िे ण्यात आला आहे .

माध्यममक मशक्षक सींवगागची अींनतम सेवा जेषठता यािी प्रमसध्ि

करण्याची व पिोन्नतीने माध्यममक मख्
ु याध्यापक पिे भरण्याची अपर
आयक्
ु त

आदिवासी

ववकास,

ठाणे

याींचेमाफगत

कायगवाही

सरू
ु

आहे .

मख्
ु याध्यापकाींच्या पिोन्नतीची कायगवाही तातडीने करण्याच्या सच
ु ना अपर
आयक्
ु त, आदिवासी ववकास, ठाणे याींना िे ण्यात आल्या आहे त.
-----------------

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 पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) डोंत्रबवली (जज.ठाणे) येथील महाराषट्र औद्योचगक ववकास महामींडळामध्ये

सरु क्षेच्या लेखा पररक्षणामशवाय (Safety Audit) कारखाने सरु
ु असल्याने
कामगाराींचे आरोग्य आणण सरु क्षा धोक्यात आल्याचे ननिशगनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषट्र औद्योचगक ववकास महामींडळामध्ये ३४१ कारखाने

असन
ग ना घडून
ू डोंत्रबवली औद्योचगक पररसरामध्ये गेल्या तीन वर्षागत १८ िघ
ु ्
२१ जणाींचा मत्ृ यू झाला असे असतानाही सिर कारखान्याींमध्ये स्फो् होवन
ू

आग लागणे तसेच कामगाराींचे अपघात होणे यासारख्या घ्ना घडत असन
ू ,
या कारखान्याींतन
सोडण्यात येणाऱया साींडपाण्यामळ
ू
ु े

जल प्रिर्ष
ु ण

होत

असल्याचेही दिनाींक ६ नोव्हें बर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशगनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िरवर्षीप्रमाणे ननयमानस
ु ार व योग्य प्रमाणे सरु क्षेचे लेखा
पररक्षण

(Safety

Audit)

करणे

आवश्यक

असताींना

िे खील

उक्त

कारखान्याींचे लेखा पररक्षण होत नसल्याचे. प्रोबेस कींपनी याींचा चौकशी
अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर त्याींनी केलेल्या मशफारशी अींमलात आणल्या जात

नसल्याचे ननिशगनास येत असन
ू , कारखान्याींचे मालक आणण अचधकारी
याींच्याबाबत िे खील तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर सींपण
ू ग प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानर्ष
ीं ाने सिर प्रकरणी सरु क्षेचे लेखा
ु ग

पररक्षण (Safety Audit) न करणाऱयाींवर तसेच सींबचीं धताींवर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददलीप िळसे-पाटील : (१), (२) व (३) डोंत्रबवली येथील महाराषट्र
औद्योचगक
औियोचगक

ववकास

महामींडळ

पररसरामध्ये

पररसरामध्ये

मागील

३

वर्षागत

३५०

कारखाने

आगीच्या

६,

असन
ू

या

स्फो्ाच्या

३,वायग
ग ना घडून त्यामध्ये ८
ु ळतीच्या १ व इतर ९ अशा एकूण १९ िघ
ु ्
जणाींचा मत्ृ यु झालेला आहे .

डोंत्रबवली (जज.ठाणे) येथील महाराषट्र औद्योचगक ववकास महामींडळ

पररसरातील

११६

कारखान्याींचे सरु क्षा लेखा पररक्षण

(Safety

Audit)
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बा्यसरु क्षा

लेखा

पररक्षकाींकडून

करण्यात

आले

आहे .

तसेच

उवगररत

कारखान्याींना सरु क्षा लेखा पररक्षण (Safety Audit) करून घेणेबाबत ननिे श
िे ण्यात आलेले आहे त.

महाराषट्र प्रिर्ष
ू ण ननयीं्र ण मींडळ याींचेकडून प्राप्त मादहतीनस
ु ार सिर

कारखान्यातन
ू सोडण्यात येणाऱया साींडपाण्यामळ
ु े जल प्रिवू र्षत होत असल्याचे

दिनाींक ०६.११.२०१९ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननिशगनास आल्याचे आढळून येत
नाही.

प्रोबेस कींपनी बाबतच्या चौकशी अहवालामधील मशफारशीच्या अनर्ष
ीं ाने
ु ग

ववभाग ननहाय शासन स्तरावरुन कायगवाही सरु
ु आहे. कारखान्याींचे मालक

आणण अचधकारी याींच्याबाबत कोणत्याही तक्रारी औद्योचगक सरु क्षा व आरोग्य
सींचालनालयाकडे प्राप्त झालेल्या नाहीत.

(४) कारखान्याींच्या पररक्षणा िरम्यान, सरु क्षेचे परीक्षण (Safety Audit) न
करणाऱया

तसेच

अपघात

चौकशी

व

ननरीक्षणाींिरम्यान

आढळलेल्या

ननयमभींगाबाबत ३८ कारखान्याींववरुद्ध मा.मख्
ु य न्यायिीं डाचधकारी, ठाणे याींचे
न्यायालयात ख्ले िाखल करण्यात आले आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

बीड जर्ल््यात शासिीय मुग खरे दीत झालेला गैरव्यिहार
(७)

*

४७६१

श्री.प्रिाश

(दादा)

सद
ुां रराि

सोळां िे

(मार्लगाांि) :

सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीड जजल््यात सन २०१८ मध्ये शासकीय मग
ु खरे िीसाठी ननयक्
ु त

केलेल्या कै.्ानोबा फड कृर्षी ननववषठा सह. सींस्था मयागदित व शीतल

ग्रामीण त्रबगर शेती सहकारी पतसींस्था मयागदित याींनी शेतकऱयाींची मग
ु
खरे िीची रक्कम परस्पर उचलन
ू सम
ु ारे ३ को्ी इतक्या रकमेचा गैरव्यवहार
जजल्हा

माकेद्ींग

अचधकारी,

बीड

याींच्या

ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

सींगनमताने

केला

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

असल्याचे
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(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानर्ष
ीं ाने सींबचीं धताींवर
ु ग
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. शामराि ऊफम बाळासाहेब पाटील : (१) अशींत: खरे आहे .

(२) व (३) सिर प्रकरणी सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था, अींबाजोगाई
याींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी सममती ननयक्
ु त केली होती. सिर सममतीने

दिनाींक १६/०८/२०१९ रोजी सािर केलेल्या अहवालात कै.्ानोबा फड कृवर्ष
ननववषठा सहकारी सींस्था, मयाग. धमागपरू ी, परळी

बीड या सींस्थेने दिलेला

यज
ु रआयडी व पासवडगचा गैरवापर करुन नोंिणी केलेल्या शेतकऱयाींची परस्पर

शीतल ग्रामीण त्रबगर शेती सहकारी पतसींस्था, मयाग. चगरवली,अींबाजोगाई बीड
येथे बचत खाती उघडली होती व या बँक खात्यावर

ऑनलाईन पो्ग लवरुन

चुकाऱयाची रक्कम वगग करण्यात आली.

चौकशी अहवालात कै.्ानोबा फड कृर्षी ननववषठा सहकारी सींस्था या

सींस्थेच्या व्यवस्थापन जो शीतल ग्रामीण त्रबगर शेती सहकारी पतसींस्थेशी
सींबचीं धत

होता,

त्याअनर्ष
ीं ाने
ु ग

त्याने

सिर

गैरव्यवहार

िोन्ही

केला

सींस्थाच्या

असल्याचे

िोर्षी

नमि
ू

केले

अचधकारी/पिाचधकारी

आहे .

व

कमगचाऱयाींववरुध्ि महाराषट्र सहकारी सींस्था अचधननयम १९६० चे कलम ८३

अन्वये चौकशी सरु
ु करण्यात आली आहे . तसेच सिर िोन्ही सींस्थाींचे
तात्काळ लेखापररक्षण करण्याच्या सच
ु नाही ननगगममत करण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

बीड जर्ल््यातील अपांग शाळे त झालेला गैरव्यिहार
(८)

*

४३२७

श्रीमती नममता मद
ुां डा (िेर्) :

सन्माननीय सामाजर्ि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीड जजल््यात बोगस अपींग शाळा मोठ्या प्रमाणात असन
ू सिर शाळाींचे
सींस्थाचालक व सींबचीं धत अचधकारी / कमगचारी याींच्या सींगनमताने शासनाच्या

ननधीमध्ये करोडो रुपयाींचा गैरव्यवहार झाला असल्याचे ननिशगनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सिर प्रकरणाची तक्रार तेथील नागररकाींनी व डॉ.बाबासाहे ब

आींबेडकर ववकास मींचाचे सींस्थापक याींनी अपींग कल्याण आयक्
ु त, पण
ु े
याींच्याकडे 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 तालक
ु ाननहाय
ककती बोगस अपींग शाळा आढळून आल्या तसेच चौकशीच्या अनर्ष
ीं ाने सिर
ु ग
शाळे चे सींस्थापक व त्याींना सहकायग करणाऱया अचधकारी व कमगचारी
याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धनांर्य मड
ुां े : (१) नाही.
(२) होय.

(३) व (४) नाही.

बीड जजल््यातील दिव्याींगाींच्या ववशेर्ष शाळा/कायगशाळाींच्या बाबतीत

आयक्
ीं ाने
ु त, दिव्याींग कल्याण याींना प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनर्ष
ु ग
शाळाींची सववस्तर तपासणी करुन तपासणी अहवालावर सवग सींबध
ीं ीताींची

सन
योग्य ते आिे श ननगगममत करण्याची कायगवाही आयक्
ु ावणी घेवन
ू
ु त,
दिव्याींग कल्याण, पण
ु े याींच्या स्तरावर सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

उस्मानाबाद जर्ल््यात उच्चदाब िीर् वितरण
(९)

*

प्रणाली योर्ना सरु
ु िरण्याबाबत
२४०२

श्री.ज्ञानरार् चौगल
ु े (उमरगा) :

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील शेतकऱयाींना उच्च िाबाने वीजपरु वठा व्हावा या उद्देशाने
शासनाने उच्चिाब ववतरण व्यवस्था योजनेतन
िोन शेतकऱयाींमध्ये एक
ू

डी.पी.िे ण्याचा ननणगय घेतला असन
ू ननयममत वीज जोडण्याींसाठी अजग तसेच
त्यासींिभागत अनामत रक्कम जस्वकारणे बींि केले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सिर योजनेतन
ु उस्मानाबाि जजल््यासाठी मागील वर्षागत नऊ
हजार डी.पी. चा लक्षाींक ठे वण्यात आला होता परीं तु केवळ ७५० शेतकऱयाींनाच
या योजनेचा लाभ झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ननयममत वीज जोडण्याींसाठी अजग जस्वकारणे बींि असल्याने
शेतकऱयाींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले,

(५) असल्यास, चौकशीच्या अनर्ष
ीं ाने सिरहु योजना पण
ु ग
ू त्ग वास येण्यासाठी
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. नननतन राऊत : (१) राज्य शासनाद्वारे

महाववतरण कींपनीमाफगत

राबववण्यात येणारी उच्चिाब ववतरण प्रणाली योजना दिनाींक ३१.०३.२०१८

पयगत

पैसे

भरुन

वीज

जोडणीसाठी

प्रलींत्रबत

असणाऱया

कृर्षीपींपाच्या

अजगिाराींकररता सरु
ु करण्यात आली आहे . तसेच दिनाींक ३१.०३.२०१८ नींतर
पैसे भरुन वीज जोडणीसाठी प्रलींत्रबत असलेल्या अजगिाराींचे महाववतरण

कींपनीच्या सींकेतस्थळावरील नवीन वीज जोडणी (New Connection) या
पो्ग लवर अजग व अनामत रक्कम जस्वकारली जात आहे.

(२) उच्चिाब ववतरण प्रणाली योजनेअत
ीं गगत उस्मानाबाि जजल््यातील दि.

३०.०३.२०१८ पयांत पैसे भरुन वीज जोडणीसाठी प्रलींत्रबत असलेल्या एकूण

६९३० शेतकऱयाींपक
ै ी जानेवारी, २०२० अखेर ९३५ शेतकऱयाींना वीज जोडणी
िे ण्यात

आली

आहे .

उवगररत

काम

प्रगतीपथावर

आहे .

तसेच

दिनाींक

३१.३.२०१८ रोजी पैसे भरुन प्रलींत्रबत असलेल्या ज्या शेतकऱयाींच्या कृर्षीपींपाचे
अींतर उच्चिाब वीज वादहनीपासन
ू ६०० मी्रपेक्षा जास्त आहे अशा ग्राहकाींना
मख्
ु यमीं्र ी सौर कृर्षीपींप योजनेत समाववष् करुन वीज जोडणी घेण्यासाठी
प्रोत्सादहत करण्यात येत असन
ू योजनेचा लाभ िे णे सरु
ु आहे .

उच्चिाब

ववतरण प्रणाली योजनेची कामे सरु
ु असताना अनतवषृ ्ीमळ
ु े व शेतामध्ये वपके
असल्यामळ
ु े कामाींमध्ये अडथळा येत होता व त्यामळ
ु े ववलींब झाला आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४), (५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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चें बूर (मुांबई) येथील ननिाममसत िसाहतीमधील इमारती आणण
सभोितालाच्या िेत्राचा पुनविमिास िरण्याबाबत

(१०)

*

११९८

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ) :

सन्माननीय मदत ि

पन
ु िमसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चें बरू (मब
ुीं ई) येथील ननवागमसत वसाहतीमधील इमारती आणण इमारती

सभोवतालाच्या क्षे्र ाचा मब
ींु ई शहराप्रमाणे क्लस््र धोरण अवलींबन
ू पन
ु ववगकास
करण्यासींिभागत धोरण ननजश्चत करण्याकररता स्थापन केलेल्या सममतीने
आपला अहवाल सािर करुन चार वर्षाांचा कालावधी उल्ला तरी यासींिभागत
शासनाने अद्यापपयांत कोणतेच धोरण ननजश्चत केले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े चें बरू ननवागमसत वसाहतीमधील इमारती व इमारती
सभोवतालच्या क्षे्र ात राहत असलेल्या नागररकाींना अनेक अडचणीींना व
समस्याींना सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त सममतीच्या अहवालात कोणत्या मशफारशी करण्यात
आल्या आहे त,

(४) असल्यास, अहवालानस
ु ार शासनाचे धोरण ननजश्चत करण्यास ववलींब
होण्याची कारणे काय आहे त,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाची भमू मका काय आहे ?
श्री. विर्य िडेट्टीिार : (१), (२), (३), (४) व (५) चें बरू ववस्थावपत
वसाहतीमधील इमारतीींच्या पन
ीं ाने धोरण ननजश्चजत्तकरीता,
ु ववगकासाच्या अनर्ष
ु ग

शासनास अहवाल सािर करण्याकरीता ऑगस््, २०१३ मध्ये एक सममती

गठीत करण्यात आली होती. सममतीने २०१५ मध्ये वसाहतीमधील इमारती
या घोवर्षत झोपडपट्टया नाहीत, चें बरु वसाहत मब
ींु ई बे्ाबाहे र असल्याने

ववकास ननयीं्र ण ननयमावलीतील ३३ (५), (७),(९),(१०) मधील तरति
ु ी लागु
हे ाणार

नाहीत,

वसाहतीमधील

सहकारी

सींस्थाींना

स्वत:चा

पन
ु ववगकास

करावयाचा असल्यास तो शासनाच्या प्रचलीत धोरणानस
ु ार करावा लागेल,
अशा प्रकारच्या सच
ु ना केल्या होत्या. त्यामध्ये नववन धोरण ननजश्चतीच्या
अनर्ष
ीं ाने मशफारशी नव्हत्या.
ु ग
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सायन कोळीवाडा वसाहतीतील २५ पैकी इमारत क्रमाींक १-१९ व चें बरू

वसाहतीतील ३४ इमारतीींमधील ववस्थावपताींना (अवैध हस्ताींतरण प्रकरणे

वगळून) सिननकाींच्या वैयजक्तक सनिा दिल्या आहेत. या सनिा (FREE
HOLD)
सहकारी

स्वरुपाच्या

गह
ृ ननमागण

आहेत.

सींस्थाींची

सायन

कोळीवाडा

ममळकत

पत्र्र केवर

ववस्थावपत
सींस्थेचे

वसाहतीतील

नाव

िाखल

झाल्यास, पन
ु ववगकासासाठी शासनाच्या परवानगीची आवश्यकता भासणार
नाही, असे
याींनी

जजल्हाचधकारी, मब
ींु ई शहर व ववभागीय आयक्
ु त, कोकण ववभाग

ननिशगनास आणून दिले आहे . तदृनींतर, शासनाने प्रकरणाची तपासणी

करून सायन कोळीवाडा ववस्थावपत वसाहतीतील सहकारी गह
ृ ननमागण सींस्थाींची
नावे ममळकत पत्र्र केवर िाखल करण्याचे ननिे श ऑगस््, २०१९ मध्ये
ववभागीय आयक्
ु त,कोकण ववभाग याींना दिले आहे त.

सायन कोळीवाडाच्या धतीवर चें बरू ववस्थावपत वसाहतीबाबतचा प्रस्ताव

पाठववण्याचे ननिे श जजल्हाचधकारी, मब
ुीं ई उपनगर याींना डडसेंबर, २०१९ मध्ये

दिले आहे त. त्याींचेकडून प्रस्ताव प्राप्त होताच त्यावर कायगवाही करण्यात
येईल.

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

मौर्े िाढोली (जर्.चांद्रपूर) या गािाचे स्थलाांतर िरण्याबाबत
(११)

*

२७८२

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार (बल्लारपरू ) :

सन्माननीय मदत ि

पन
ु िमसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपरू जजल््यातील वढोली हे गाव इरई निीच्या नतरावर वसल्याने सतत

परु ाने वेढले जात असन
ू गावाचे पन
ु वसगन व स्थलाींतर करण्यासाठी जागा
उपलब्ध करण्यात आली आहे मा्र  अद्याप स्थलाींतर व पन
ु वगसन करण्यात
आलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर गावाचे स्थलाींतर व पन
ु वसगन करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विर्य िडेट्टीिार : (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 असन
ू त्यावर १५५
भख
ीं ाचे वा्प नागरीकाींना
ू ींड तयार करण्यात आले असन
ू त्यापैकी १३९ भख
ू ड
करण्यात

आले

आहे .

सिर

परु ववण्याबाबतची कायगवाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

पन
ु वगमसत

दठकाणी

नागरी

सवु वधा

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

पेण (जर्.रायगड) तालुक्यातील आददिासी बाांधिाांच्या शेतर्मीनीतून
ररलायन्स िांपनीची टािलेली गॅस पाईपलाईन

(१२)

*

२०५०

श्री.रविशेठ पाटील (पेण) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पेण (जज.रायगड) तालक्
ु यातील आदिवासी बाींधवाींच्या शेतजमीनीतन
ू
ररलायन्स कींपनीची गॅस पाईप लाईन ्ाकण्यात आली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, आदिवासीींना त्याींच्या जमीनीचा मोबिला िे ताींना गठ्
ुीं यामागे
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 शेतकरी बाींधवाींनी उपोर्षण व
आींिोलने केली असन
ग
ू िे खील ररलायन्सचे सींबचीं धत अचधकारी हे तप
ु रु स्सर िल
ु क्ष
करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व चौकशीच्या अनर्ष
ीं ाने सींबचीं धताींवर कारवाई करुन
ु ग
आदिवासीींना जममनीचा योग्य मोबिला िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

पेण तालक्
ु यातील िहे ज नागोठणे ईथेन पाईपलाईन प्रकल्पात वापराच्या

हक्काच्या

सींपािन

झालेल्या

जममनीींची

Petroleum

and

Minerals

Pipeline Act, १९६२ प्रमाणे प्रनत गठ
ुीं ा रु. ८०,०००/- िराप्रमाणे सक्षम
प्राचधकारी याींच्याकडून नक
ु सान भरपाई अिा करण्यात आली आहे .
(३) होय, हे अींशत: खरे आहे .

पेण व खालापरू तालक्
ु यातील शेतकऱयाींनी वाढीव नक
ु सान भरपाई

ममळण्यासाठी उपववभागीय अचधकारी, पेण कायागलयासमोर आींिोलन केले
होते. त्यात काही आदिवासी शेतकरी साममल होते.

(४) पेण व खालापरू तालक्
ु यातील शेतकऱयाींनी केलेल्या आींिोलनासींिभागत
तत्कालीन राज्यमीं्र ी (बींिरे , वैद्यकीय मशक्षण, मादहती व तीं्र ्ान, अन्न व
नागरी परु वठा आणण ग्राहक सींरक्षण) तथा पालकमीं्र ी, रायगड जजल्हा याींनी

दिलेल्या ननिे शानस
ु ार प्राप्त झालेल्या १४८ अजागचे प्रत्यक्ष जागेवर पींचनामे

केले आहे . त्यात मौजे शेडाशी, बोरगाव, शेणे, तळे खार व इतर गावातील
आदिवासीींचे

अजग

साममल

आहे .

सक्षम

प्रचधकारी

याींच्या

प्रकल्पबाधीत व्यक्तीींना नक
ु सान भरपाई अिा करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

स्तरावरून

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

मुक्ताईनगर, बोदिड ि रािेर (जर्.र्ळगाांि) तालुक्यातील
(१३)

*

सोलर िृषी िीर् पांप योर्नेबाबत

३१७४

श्री.चांद्रिाांत ननांबा पाटील (मक्
ु ताईनगर) :

सन्माननीय

ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाववतरणची उच्चिाब ववतरण प्रणाली (HDVS) नावाची योजना
तत्कामलन शासनामाफगत माचग, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान सरु
ु करण्यात
आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मक्
ु ताईनगर, बोिवड, रावेर (जज.जळगाींव) तालक्
ु यातील भज
ू ल
पातळी ५०० ते १००० फू् खोल गेल्याने सय
ग काशावर आधारलेली सोलर
ु प्र
कृवर्ष वीज पींप योजना अयशस्वी झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास,

यामळ
ु े

केळी,

कापस
ू ,

हरभरा,

गहू व इतर वपकाींना
वाचववण्यासाठी वैयजक्तक खचागतन
ू खाजगी ठे केिारामाफगत सिरील योजनेतन
ू
वीज जोडणी घेण्यामशवाय शेतकऱयाींना पयागय रादहलेला नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, यामळ
ु े शेतकरी वीज चोरीकडे वळत असन
ू वीज ववतरण
कींपनी व पयागयाने शासनाचा कोट्यवधी रुपयाींचा महसल
ू बड
ु ाला आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(५) असल्यास, शासनाने सिर योजना सरु
ु करण्याबाबत कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. नननतन राऊत : (१) राज्य शासनाद्वारे महाववतरणमाफगत राबववण्यात

येणारी उच्चिाब ववतरण प्रणाली योजना दिनाींक ३१.०३.२०१८ पयगत पैसे
भरुन वीज जोडणीकररता प्रलींत्रबत असणाऱया कृर्षीपींपाींच्या अजगिाराकररता सरु
ु
करण्यात आली आहे .

(२) हे खरे नाही. तथावप मख्
ु यमीं्र ी सौर कृर्षीपींप योजनेच्या मानकानस
ु ार अजग
मींजूर करण्यापव
ू ी शाश्वत जलस््र ोत उपलब्ध आहे याची खा्र ी करण्याची

जबाबिारी अचधक्षक अमभयींता, महाववतरण याींच्यावर ्ाकण्यात आली आहे .

भज
ू ल सवेक्षण ववभागाच्या यािीतील सरु क्षक्षत क्षे्र ाव्यनतररक्त अनतशोवर्षत,
शोवर्षत, अींशत: शोवर्षत क्षे्र ामधील लाभार्थयाांच्या सौर कृर्षी पींपासाठीच्या

अजागवर भज
ू ल सवेक्षण ववभागाच्या नाहरकत प्रमाणप्र ाच्या आधारे ननणगय

घेण्यात येतो. रावेर तालक
ु ा क्षे्र  अनतशोवर्षत, बोधवड तालक
ु ा क्षे्र  अींशत:
शोवर्षत क्षे्र ात तर मक्
ु ताईनगर तालक
ु ा क्षे्र  सरु क्षक्षत क्षे्र ात येत.े या

योजनेअत
ीं गगत उपरोक्त तीन तालक्
ु यातन
ू १२३ इतके अजग प्राप्त झाले असन
ू
७४ अजग पा्र  ठरले आहे त व २४ अजगिाराींनी मागणी प्र ाचा भरणा केला

असन
ू त्यापैकी २१ अजगिाराींनी परु वठािाराची ननवड केल्याने १० लाभार्थयाांचे
पींप आस्थावपत करण्यात आले आहे त. यामशवाय उच्चिाब ववतरण प्रणाली

योजनेअत
ीं गगत या तीन तालक्
ु यातील पैसे भरुन प्रलींत्रबत असणाऱया एकूण

१९३३ अजगिाराींपक
ै ी ४१७ अजगिाराींना वीज जोडणी िे ण्यात आली असन
ू उवगररत
अजगिाराींना वीज जोडणी िे ण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे .
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(३) हे खरे नाही. वरील वीज जोडणीच्या तल
ु नेत सन २०१८-१९ व सन
२०१९-२० या िोन वर्षागत फक्त ९ अजगिाराींना वैयजक्तक खचागतन
ू वीज जोडणी
(DDF) िे ण्यात आली.
(४) हे खरे नाही

(५) महाववतरण कींपनीच्या सींकेतस्थळावरील नवीन वीज जोडणी (New

Connection) या पो्ग लवर कृर्षी पींपाींकररता नवीन वीज जोडणीचे अजग
स्वीकारण्यात येत आहे त.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

घोडबांदर ि भाईदर (जर्.ठाणे) येथील िाांदळिनाांचा होत असलेला ऱहास
(१४)

*

८१७

अॅड.राहुल नािेिर (िुलाबा), श्री.सन
ु ील राणे (बोरीिली),

श्री.अबू आर्मी (मानखूदम मशिार्ीनगर), श्री.रईस शेख (मभिांडी पि
ू )म , श्री.पराग
शाह (घाटिोपर पि
ू )म , श्री.योगेश सागर (चारिोप) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िने मांत्री

(१) घोडबींिर व भाईिर (जज.ठाणे) येथे खाजगी आणण सरकारी जागेत

कायद्याने असलेली बींिी आणण उच्च न्यायालयाचे आिे श असन
ू िे खील
काींिळवनाींची मोठ्या प्रमाणात तोड करून त्या क्षे्र ात भराव ्ाकून बाींधकामे

केली जात असल्याची बाब दिनाींक १ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननिशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, काींिळवना पासन
ू ५० मी्र अींतरावर िे खील भराव ्ाकला

जात असन
ू बेकायिे शीर बाींधकामे झाली आहे त व आरएमसी प्रकल्पातन
ू
ननघणारे मसमें ् आिीींचे रासायननक साींडपाणी बेकायिे शीरपणे थे् काींिळवनात
सोडले जात असल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, सवग सींबचीं धताींवर तातडीने गन्
ु हे िा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 त्याअनर्ष
ीं ाने सींबचधत िोर्षीींवर कारवाई करण्याबाबत
ु ग
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तसेच काींिळवनाींची होत असलेली तोड व बेकायिे शीर बाींधकामाींना आळा
घालण्याच्या दृजष्ने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सांर्य राठोड : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही.

तथावप, अपर भाईंिर तालक
ु ा सममतीकडे एकूण प्रलींत्रबत ८ जन्
ु या

तक्रारीींमध्ये दिनाींक ३.१.२०२० रोजी स्थळपाहणी करण्यात आली. त्यापैकी
एका तक्रारीमध्ये प्राथममक चौकशी अींती पयागवरण (सींरक्षण) अचधननयम,

१९८६ नस
ु ार सींबचीं धताींवर गन्ु हे िाखल केलेले आहे त. 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 आिे शानस
ु ार शासन ननणगय दिनाींक १६.१०.२०१८
अन्वये राज्यातील सागरत्ीय जजल््याींकररता काींिळवन सींरक्षण व सींवधगन
करण्यासाठी ववभागीय आयक्
ु त, कोंकण याींच्या अध्यक्षतेखाली सींननयीं्र ण

सममती गठीत करण्यात आली आहे . काींिळवन ऱहासाच्या अनर्ष
ीं ाने प्राप्त
ु ग
तक्रारीींच्या अनर्ष
ीं ाने सिर सममतीमाफगत कायगवाही केली जाते.
ु ग
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

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

(१५)

*

३३९६

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (मशडी), अॅड.माणणिराि िोिाटे

(मसन्नर) :

सन्माननीय िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१)

(जज.धुळे)

काय :-

मशरपरु

तालक्
ु यातील

मशरपरु -शहािा

रस्त्यावरील

रुममत

केमममसींथ प्रा.मल. या रसायन ननममगती करणाऱया कारखान्यात नायट्रोजन
गॅसच्या

मसलेंडरचा

स्फो्

होऊन

१४

लोकाींचा

मत्ृ यु

तसेच

६४

जण

गींभीरररत्या जखमी झाल्याचे दिनाींक ३१ ऑगस््, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त दठकाणी नायट्रोजन गॅसचे मसलेंडर आणण रसायनाचे
बॅरल एकाच जागी ठे वल्याने स्फो्ाची नतव्रता वाढली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्ष
ीं ाने सींबचीं धताींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच
ु ग
मत
ृ ाींच्या

नातेवाईकाींना

आचथगक

मित

कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

ममळण्याबाबत

शासनाने

कोणती

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददलीप िळसे-पाटील : (१) व (२) रूममत केमममसींथ प्रा.मल., मशरपरु
(जज.धळ
ु े)

या

कारखान्यात

दिनाींक

३१/०८/२०१९

रोजी

घडलेली

घ्ना

नायट्रोजन गॅसच्या मसलेंडरचा स्फो् होवन
ू घडलेली नसन
ू , कारखान्यातील
नायट्रे शन ररॲक््रचा स्फो् झाल्याने घडलेली आहे .

सिर स्फो्ाच्या व आगीच्या घ्नेमध्ये कारखान्यातील ८ कामगार व

कारखान्याबाहे रील ६ व्यक्ती अश्या एकूण १४ व्यक्तीींचा मत्ृ यू झालेला आहे .
तसेच कारखान्यातील ३५ कामगार व कारखान्याबाहेरील ३२ व्यक्ती असे
एकूण ६७ व्यक्ती जखमी झाले आहे त.

तसेच स्फो् होऊन आग लागल्याने उषणतेमळ
ु े कारखान्यात इतर्र 

ठे वलेले काही नायट्रोजन गॅसच्या मसलेंडरचे स्फो् झाले आहे त.

(३) सिर घ्नेची औद्योचगक सरु क्षा व आरोग्य सींचालनालयामाफगत प्राथममक
चौकशी

करण्यात

कारखान्यात

आली.

दिनाींक

चौकशी

३१/०८/२०१९

िरम्यान

रोजी

असे

सकाळी

आढळून

सम
ु ारे

आले

की,

०९.४२वाजताचे

सम
ु ारास कारखान्यातील नायट्रे शन शेडमधील १.५ केएलएसएसररॲक््र मध्ये
नायट्रो ब्य्
ु ीरामाइडचे उत्पािन सरू
ु होते.

सिर नायट्रे शन प्रकक्रये िरम्यान या १.५ केएलएसएस ररॲक््रमधील

रसायन द्रव्याचे तापमान वाढून त्याचे ववघ्न झाले व सिर ररॲक््रचा
अचानक स्फो् होवन
ू त्याचे छो्े छो्े तक
ु डे कारखान्यात सवगदिशेने फेकले
गेल.े हे लोखींडी तक
ीं ावर आणण ज्वलनशील
ु डे कारखान्यातील इतर सींय्र 
पिाथागच्या ड्रम्सवर पडल्याने कारखान्यात आग लागली.
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दिनाींक ३१/०८/२०१९ रोजी घडलेल्या घ्नेची चौकशी औद्योचगक सरु क्षा

व आरोग्य सींचालनालयामाफगत करण्यात आली असन
ू चौकशीत महाराषट्र

कारखाने ननयम,१९६३ चे ननयमाींच्या तरति
ू ीींचे भींग झाल्याचे आढळुन आले

आहे . त्यामळ
ु े सींचानालयामाफगत कारखाना बींि करणे बाबत दि.०२.०९.२०१९
रोजी आिे श पाररत केले आहे त.

याबाबत मा.मख्
ु य न्यायिीं डाचधकारी, धुळे याींच्या न्यायालयात कारखाना
भोगव्ािाराववरुध्ि ६ ख्ले व

कारखाना व्यवस्थापकाववरूध्ि १ असे एकुण

७ ख्ले िाखल करण्यात आले आहे त .

कारखाना व्यवस्थापनाकडून मयत कामगार / व्यक्तीींच्या अवलींत्रबतास

प्रत्येकी रुपये ५ लक्ष इतक्या
तर कायमचे अपींगत्व

रक्कमेची आचथगक मित

िे ण्यात आली आहे .

आलेल्या िोन कामगाराींस प्रत्येकी रु.२.५० लक्ष

इतक्या रक्कमेची आचथगक मित िे ण्यात आली आहे .

मा.पींतप्रधान,भारत सरकार याींचे कायागलयाकडून मयत कामगार /

व्यक्तीींच्या अवलींत्रबतास प्रत्येकी रुपये २ लक्ष आणण गींभीर जखमी
२० कामगार/व्यक्तीींना प्रत्येकी रु.५० हजार

इतक्या रक्कमेची

मित तहमसलिार मशरपरु याींचेमाफगत िे ण्यात आलेली आहे .
मे.रुममत

केमममसींथ

प्रा.मल.,

मशरपरू ,

जज.धळ
ु े

या

झालेल्या

आचथगक

कारखान्यात

दि.३१.०८.२०१९ रोजी झालेल्या अपघाताबाबत सखोल चौकशी व अशा

घ्नाींची पन
ु रावत्ृ ती होवू नये याकररता दि. १३.०९.२०१९ रोजीच्या शासन
ननणगयान्वये शासकीय अचधकारी व त् व्यक्तीींची सममती गदठत करण्यात

आली होती. सिर सममतीने नक
ु ताच चौकशी अहवाल सािर केला असन
ू
त्यावर शासन स्तरावरुन पढ
ु ील कायगवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

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

(१६)

*

२६७१

(यितमाळ) :
काय :-

श्री.नामदे ि

ससाने

(उमरखेड),

श्री.मदन

येरािार

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
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(१) उमरखेड (जज.यवतमाळ) तालक्
ु यातील बींि असलेल्या वसींत सहकारी

साखर कारखान्यावर असलेले कजग माफ करुन कामगाराींनी कारखाना सरु
ु
करण्याकररता आणण

थकीत

वेतन

तातडीने

ममळण्याबाबत

दिनाींक

१२

जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास कारखान्याच्या प्रवेशद्वारावर आींिोलन
केले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच कारखाना बींि असल्याने प्राचधकृत अचधकारी नमन
ु ा स्वाक्षरी व
डडजज्ल स्वाक्षरी करीत नसल्यामळ
ु े कामगाराींना भववषय ननवागह ननधी
खात्यातील रक्कम ममळणेही अवघड झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व त्यानर्ष
ीं ाने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
ु ग
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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 केलेली आहे .

कारखान्याच्या सींचालक मींडळाने राजीनामे दिल्यामळ
ु े प्रािे मशक सह सींचालक
(साखर)

अमरावती

याींनी

दि.२७.०९.२०१९

रोजीच्या

आिे शान्वये

लेखापररक्षक वगग-१ (साखर) यवतमाळ याींची प्राचधकृत अचधकारी
ननयक्
ु ती केली आहे .

ववशेर्ष

म्हणन
ू

परीं त,ु प्राचधकृत अचधकारी याींना कारखान्याचे रे कॉडग उपलब्ध झालेले
नसल्यामळ
ु े नमन
ु ा डडजज्ल स्वाक्षरीबाबत कायगवाही झालेली नाही.

(३) प्रािे मशक सह सींचालक (साखर) अमरावती याींनी दि. २२.०१.२०२० रोजी

यासींिभागत अींमलबजावणी अचधकारी, भववषय ननवागह ननधी कायागलय, अकोला
आणण प्राचधकृत अचधकारी याींचे समवेत सींयक्
ु त चचाग केली आहे . तद्नींतर
प्राचधकृत अचधकारी याींनी दि.२८.०१.२०२० रोजी भववषय ननवागह ननधी
कायागलय, अकोला येथे वसल
ु ी अचधकाऱयासमोर साखर कारखान्याचे िप्तर व
मसल केलेली साखर कारखान्याची इमारत ताब्यात ममळणेबाबत चचाग केलेली

असन
ू साखर कारखान्याचे रे कॉडग उपलब्ध करण्याबाबत कायगवाही करण्यात
येत आहे .
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(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील पण
ु े ि मांब
ु ईत विविध दघ
ु मटनाांमध्ये
(१७)

*

बाांधिाम मर्रू ाांचा झालेला मत्ृ यू

२२९३

(अमरािती),
(इगतपरू ी) :
काय :-

श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्रीमती सल
ु भा खोडिे

श्री.वििास

ठािरे

(नागपरू

पजश्चम),

श्री.दहरामण

खोसिर

सन्माननीय िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) पण
ींु ई जजल््यातील ववववध िघ
ग नाींमध्ये बाींधकाम मजरू ाींचा मत्ृ यू
ु े व मब
ु ्
झाला असतानाही राज्य कामगार कल्याण मींडळाकडून सम
ु ारे सात लाख
बाींधकाम मजूराींना सरु क्षासींच ममळाले नसल्याचे दिनाींक २६ सप््ें बर, २०१९
रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीच्या अनर्ष
ीं ाने बाींधकाम मजरू ाींच्या अपघाती मत्ृ यच्
ु ग
ू या
घ्ना घडू नयेत तसेच त्याींना सरु क्षा सींच परु ववण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददलीप िळसे-पाटील : (१) हे खरे नाही.

सिर योजना महाराषट्र इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी

मींडळ याींचेमाफगत राबववण्यात येत आहे . त्याद्वारे पण
ु े व मब
ुीं ई जजल््यात

अनक्र
ु मे २६२४० व ३१११७ बाींधकाम कामगाराींना सरु क्षा सींचाचे वा्प केले

आहे . तसेच राज्यातील ८५०००० बाींधकाम कामगाराींना सरु क्षा सींचाचे वा्प
करण्यात आले आहे .

(२) प्रश्न उिभवत नाही.

(३) सद्यजस्थतीत मब
ींु ई व पण
ु े जजल््यात तसेच राज्याच्या इतर जजल््यात
सवग नोंिीत बाींधकाम कामगाराींना सरु क्षा सींचाचे वा्प करण्याची कायगवाही
सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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राज्यातील अ श्रेणीतील विनाअनुदाननत तत्िािरील अपांगाच्या
(१८)

*

विशेष शाळाांतील िममचाऱयाांच्या पदननमममतीबाबत

२५४६

श्री.नरें द्र भोंडेिर (भांडारा) :

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अ श्रेणीतील १२३ ववनाअनि
ु ाननत तत्वावरील अपींगाच्या ववशेर्ष

ननवासी, अननवासी शाळा व कमगशाळाींना शासनाने दिनाींक ८ एवप्रल, २०१५ व

दिनाींक ६ नोव्हें बर, २०१८ नस
ु ार सिर शाळे तील कमगचाऱयाींना सतत ३ वर्षग
पिननममगतीची मान्यता, १००% अनि
ु ान व गेल्या १६ वर्षागपासन
ू मतीमींि
ववद्यार्थयाांच्या अववरत सेवत
े ील कमगचाऱयाींचे वेतन लाभ अद्यापपयांत प्रलींत्रबत

असल्याने लोकप्रनतननधी याींनी मा.मख्
ु यमीं्र ी महोियाींना दिनाींक ७ जानेवारी,
२०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी ननवेिनाद्वारे मागणी केलेली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, मनतमींिाच्या अ श्रेणीतील १२३ ववनाअनि
ु ाननत तत्वावरील

अपींगाच्या ववशेर्ष ननवासी, अननवासी शाळा व कमगशाळाींच्या कमगचाऱयाींचे

पिननममगतीचे प्रस्ताव गत काही मदहन्यापासन
ू मा.आयक्
ु त, अपींग आयक्
ु तालय
पण
ु े याींचे कायागलयात प्रलींत्रबत असल्याने शासनाप्रती कमगचाऱयामध्ये तीव्र
असींतोर्षाची भावना ननमागण झालेली असन
ू बहुताींशी सींस्थेतील कमगचाऱयाींना
पिननममगतीस मान्यता, प्रशासकीय मान्यता व वेतनाचा 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 आहे त ?
श्री. धनांर्य मड
ुां े : (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 अन्
ु ेय
ठरणाऱया पिसींख्येबाबत ननवेिने सािर केलेली असल्याने सिर ननवेिनाींच्या
अनर्ष
ीं ाने आवश्यक कायगवाही सरु
ु ग
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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यितमाळ जर्ल््यातील आधथमिदृष्ट्टया मागासिगीय
मुलाांच्या िसतीगह
ृ ातील सोयी-सुविधाांबाबत
(१९)

*

२७५३

श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :

सन्माननीय सामाजर्ि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

यवतमाळ

जजल््यातील

आचथगकदृष्या

मागासवगीय

मल
ु ाींच्या

वसतीगह
ृ ातील ववद्यार्थयाांना अनतशय ननकृष् िजागचे भोजन परु ववले जात
असल्याचे ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाच्या पोर्षण आहारात िररोज ववववध प्रकारचा आहार

परु ववणे आवश्यक असन
ू , ववद्यार्थयाांना आठवडयातन
ू एक दिवस त्रबस्की्,
केळी अथवा अींडी िे णे बींधनकारक असताींनाही ते परु ववण्यात येत नाहीत

तसेच वसतीगह
प्रसाधन गह
ू
ृ ात वपण्याच्या पाण्याची समस्या असन
ृ ाचीही
िरू वस्था झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सिर

प्रकरणी

वसतीगह
ृ ातील 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
मल
ु ाींच्या वसतीगह
ृ ातील ववद्यार्थयाांना उत्तम िजागचे भोजन तसेच योग्य त्या

सोयी-सवु वधा परु ववण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धनांर्य मड
ुां े : (१) व (२) नाही.
(३) ननवेिन आढळून येत नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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सारथी या सांस्थेत झालेला गैरव्यिहार
*

(२०)

१६९९

श्री.अशोि पिार (मशरुर), श्री.ननलेश लांिे (पारनेर),

श्री.सनु नल शेळिे (मािळ), श्री.सनु नल दटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.बाळासाहे ब
आर्बे

(आष्ट्टी),

श्री.सांददप

क्षिरसागर

(बीड),

अॅड.माणणिराि

िोिाटे

(मसन्नर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.अतल
बेनिे (र्न्
ु
ु नर), श्री.रार्ू
िारे मोरे (तम
ु सर), श्री.नरें द्र भोंडेिर (भांडारा), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण),

श्री.शेखर ननिम (धचपळूण), श्री.दे िेंद्र भय
ु ार (मोशी), श्री.बबनराि मशांदे

(माढा), श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्री.अममत साटम
(अांधेरी

(चें बरू ) :

पजश्चम),

श्री.धममरािबाबा

आत्राम

(अहे री),

श्री.प्रिाश

फातपेिर

सन्माननीय बहुर्न िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१)

राज्यातील

मशषयवत्ृ ती

कुणबी-मराठा

िे ण्यासाठी

ववद्यार्थयाांना

प्रमशक्षण

व

अननयममतता

व

शाहू महाराज सींशोधन प्रमशक्षण व
मानवसींस्था (सारथी) ही बा्ी या सींस्थेच्या धतीवर स्थापन करण्यात आली
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

गैरव्यवहाराबाबत

सिर

छ्र पती

समाजातील

सींस्थेत

शासनाकडे

ननिशगनास

करण्यात

शासनाने चौकशी केली आहे काय,

आलेली

आलेल्या

तक्रारीच्या

अनर्ष
ीं ाने
ु ग

(३) असल्यास, चौकशीच्या अनर्ष
ीं ाने सींबचधत िोर्षीींववरुध्ि कोणती कारवाई
ु ग
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) असल्यास, सिरहु सींस्थेत झालेला गैरव्यवहार पन्
ु हा होऊ नये याबाबत
शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विर्य िडेट्टीिार : (१) अींशत: खरे आहे . सारथी या सींस्थेची स्थापना

कींपनी कायिा, २०१३ अन्वये करण्यात आली असन
बा्ी या सींस्थेची
ू
स्थापना सहकारी सींस्था ननयमान्वये करण्यात आली आहे .
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(२), (३) व (४) सचचव, आपत्ती व्यवस्थापन आणण मित व पन
ु वगसन याींच्या
अध्यक्षतेखाली

दि.१५/०१/२०२०

रोजीच्या

आिे शान्वये

गठीत

करण्यात

आलेल्या चौकशी सममतीमाफगत सारथी सींस्थेच्या कामकाजाची चौकशी करुन
प्राथममक अहवाल शासनास सािर करण्यात आलेला आहे .
सिर

चौकशी

अहवालाप्रमाणे

सींस्थेमध्ये

ववत्तीय

व

प्रशासकीय

अननयममतता आढळून आल्या आहे त. सिर चौकशी अहवालाप्रमाणे पढ
ु ील
कायगवाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

अिोला जर्ल््यातील महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळाच्या
िेत्रीय अधधिारी दर्ामच्या पाच अधधिाऱयाांनी िेलेला गैरव्यिहार
(२१)

*

१५०४

श्री.गोिधमन माांगीलाल शमाम (ऊफम) लालार्ी (अिोला

पजश्चम), श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्रीमती
सल
ु भा खोडिे (अमरािती) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) अकोला जजल््यातील महाराषट्र औद्योचगक ववकास महामींडळाच्या क्षे्र ीय

अचधकारी िजागच्या पाच अचधकाऱयाींनी सींगनमताने भख
ीं ाची बनाव् कागिप्र े
ू ड
तयार केली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी कागिप्र ाींवर खोट्या व बनाव् नोंिी करुन
कोट्यवधीींच्या भख
ू ींडाचे बेकायिे शीर वा्प करुन गैरव्यवहार 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 त्यानर्ष
ीं ाने िोर्षी असणाऱया
ु ग
अचधकाऱयाींवर गन्
ु हे
करण्यात येत आहे ,

िाखल करून शासनाने कोणती कारवाई केली वा

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) व (२) होय हे अींशत: खरे आहे .
(३) व (४) होय.

उपरोक्त प्रकरणी महामींडळाकडून त्र्र सिस्यीय चौकशी सममती ननयक्
ु त

करून चौकशी करण्यात आली आहे .

अकोला ववकास केंद्र औद्योचगक क्षे्र ातील भख
ीं क्र ्ीए-७८ हा भख
ू ड
ू ींड

ववनाभरणा करताच वा्प केल्याचे आणण ्ीए-४६, एन-१५४ व एन-१६० या
भख
ू ींडाच्या मि
ु तवाढ प्रकरणाींमध्ये तत्कालीन प्रािे मशक अचधकारी व कमगचारी

याींनी अननयमीतता केल्याचे चौकशी सममतीस आढळून आले आहे . िोर्षी
अचधकारी/कमगचाऱयाींपक
ै ी िोन सहायक क्षे्र  व्यवस्थापक व एक सहायक याींना

महामींडळाच्या सेवेतन
ू ननलींत्रबत केले आहे . प्रािे मशक अचधकारी (सेवाननवत्ृ त)

व क्षे्र  व्यवस्थापक (सेवाननवत्ृ त) याींची ववभागीय चौकशी सरू
ु करण्यात
आली आहे . या प्रकरणा मधील अननयममततेशी सींबध
ीं ीत अचधकारी व कमगचारी

याींचे ववरूद्ध पोलीस स््े शन, एम.आय.डी.सी. अकोला येथे गन्
ु हा िाखल
करण्यात आला असन
ू , पोलीस ववभागामाफगत पढ
ु ील तपास सरू
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

'क्यार' िादळात िोिणासह मसांधद
ु ग
ु म जर्ल््यातील किनारपट्टी भागातील
(२२)

*

शेतिरी, मजच्िमार ि नागरीिाांचे झालेले नुिसान

६९४

श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.रार्न साळिी (रार्ापरू ),

श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.ननतेश राणे (िणििली), श्री.विनोद
ननिोले (डहाण)ू :

सन्माननीय मदत ि पन
ु िमसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

कोकणात ववशेर्षत: मसींधुिग
ू ग जजल्हयात माहे जल
ु -ै ऑगस््, २०१९ मध्ये

पडलेला सींततधार पाऊस, क्यार वािळ तसेच माहे ऑक््ोबर, २०१९ अखेर

पयांतच्या मस
ु ळधार पावसामळ
ु े काज,ू भात शेती तसेच ककनारपट्टी भागातील
मजच्छमार व शेतकऱयाींचे सम
ु ारे १५०० को्ी रुपयाींचे नक
ु सान झाले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहु नक
ु सानीचे पींचनामे करुन शेतकरी, बागायतिार,
मजच्छमार व नागररकाींना नक
ु सान भरपाई िे ण्यात आली आहे काय,
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(३) असल्यास, सम
ु ारे ७०० शेतकऱयाींनी बँकेच्या बचत पजु स्तकेची छायाींककत
प्रत दिली नसल्याने त्याींना नक
ु सान 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 त्यानर्ष
ीं ाने सींबचीं धताींना नक
ु ग
ु सान भरपाई िे ण्याबाबत
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विर्य िडेट्टीिार : (१) व (२) होय.
(३)

मसींधुिग
ु ग

जजल््यातील

वें गल
ु ाग

तालक्
ु यामधील

कृवर्ष

ववभागाकडून

नक
ु सानीच्या पींचनाम्याींची यािी, हमीप्र े व बँक पासबक
ु नींबर प्राप्त करुन

घेण्यात आली असन
त्यानस
ू
ु ार तहमसलिार, वें गल
ु ाग याींच्यामाफगत ननधी
वा्पाची कायगवाही करण्यात येत आहे .

(४) मसींधि
ु ग
ु ग जजल््यात माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये “क्यार” व “महा”
चक्रीवािळामळ
ु े
नक
ु सानीमळ
ु े

१८.११.२०१९,

झालेल्या

बाचधत

दिनाींक

अवकाळी

झालेल्या

१३.१२.२०१९

पावसामळ
ु े

शेतकऱयाींना
अन्वये

व

झालेल्या

शासन

शासन

शेतीवपकाींच्या

ननणगय

ननणगय

दिनाींक

दिनाींक

०१.०२.२०२० अन्वये एकूण रु. २४९९.०८ लक्ष ननधी ववतररत करण्यात आला
असन
ू रु. २०७९.२६ लक्ष अनि
ु ान वा्प करण्यात आले आहे .

माहे जुलै ते ऑक््ोबर, २०१९ मधील अनतवषृ ्ी व परु बाचधताींना

द्यावयाच्या मितीसाठी व माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये क्यार व महा
चक्रीवािळामळ
ु े

झालेल्या

अवकाळी

पावसामळ
ु े

झालेल्या

मजच्छमाराींच्या

नक
ीं ाने द्यावयाच्या मितीसाठी, ननधी मागणीचा प्रस्ताव
ु सानीच्या अनर्ष
ु ग
सािर

करण्याबाबतच्या

सच
ू ना

शासनप्र 

दिनाींक

१५.११.२०१९,

दिनाींक

०४.०१.२०२० व दिनाींक ०५.०२.२०२० अन्वये क्षेत्र्र य अचधकाऱयाींना िे ण्यात

आल्या आहे त. त्या अनर्ष
ीं ाने सिर ननधी मागणीचे प्रस्ताव प्राप्त होताच
ु ग
ननधी ववतरणाची कायगवाही करण्यात येईल.
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माहे जुलै ते ऑगस््, २०१९ या कालावधीत झालेल्या अनतवषृ ्ी व परू

यामळ
ु े मसींधुिग
ु ग जजल््यात झालेल्या मत्स्य व्यवसायाच्या नक
ु सानीबाबतचा
प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला असन
ीं ाने शासन स्तरावर कायगवाही
ू त्यानर्ष
ु ग
सरु
ु आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

महाराष्ट्र राज्यात मराठीला अमभर्ात भाषेचा दर्ाम ममळण्याबाबत
(२३)

*

५८०

श्री.सनु नल

प्रभू (ददांडोशी),

श्री.अशोि

पिार

(मशरुर),

श्री.ननलेश लांिे (पारनेर), श्री.सनु नल शेळिे (मािळ), श्री.सनु नल दटांगरे (िडगाि
शेरी), श्री.बाळासाहे ब आर्बे (आष्ट्टी), श्री.सांददप क्षिरसागर (बीड), श्री.यशिांत
माने (मोहोळ), श्री.क्षितीर् ठािूर (नालासोपारा), श्री.दहतें द्र ठािूर (िसई),

अॅड.माणणिराि िोिाटे (मसन्नर), श्री.भास्िर र्ाधि (गह
ु ागर), श्री.भारत

भालिे (पांढरपरू ), श्री.अतल
बेनिे (र्न्
ु
ु नर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण),
श्री.शेखर ननिम (धचपळूण), श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.ददलीप मोदहतेपाटील (खेड आळां दी), डॉ.किरण लहामटे (अिोले), श्री.बबनराि मशांदे (माढा),

श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू ),
श्री.सांग्राम र्गताप (अहमदनगर शहर), श्री.धममरािबाबा आत्राम (अहे री) :
सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मराठीला अमभजात भार्षेचा िजाग ममळण्याबाबत शासनाच्या

स्थापन केलेल्या त् सममतीने, केंद्र शासनाला दिनाींक १६ नोव्हें बर, २०१६
रोजी प्रस्ताव सािर करण्यात येऊनही अद्याप मान्यता दिली नसल्याची बाब
ननिशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे पाठववलेला

प्रस्ताव केंद्र शासनाने राज्याच्या सादहत्य अकािमीकडे पाठववला असन
ू ,

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.मख्
ु यमीं्र ी महोियाींनी मराठी भार्षेला

अमभजात भार्षेचा िजाग िे ण्याकररता मा.पींतप्रधान महोियाींना दिनाींक २४
डडसेंबर, २०१९ रोजी लेखी ननवेिन सािर केले, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, सिरहू प्रकरणी केंद्र शासनाने मराठी भार्षेला अमभजात भार्षेचा
िजाग िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) मराठी भार्षेला अमभजात भार्षेचा िजाग िे ण्यात यावा

याबाबतचा ववदहत प्रस्ताव शासनाने दि.१६.११.२०१३ च्या प्र ान्वये केंद्र
शासनास सािर केला आहे .

(२) प्रस्तत
ु प्रकरणी केंद्र शासनाने केंद्र शासनाच्या अचधपत्याखालील सादहत्य
अकािमी, नवी दिल्ली या सींस्थेकडे भार्षा तज््ाींच्या सममतीसमोर हा प्रस्ताव
सािर केला आहे . ही बाब केंद्र शासनाने दि.१६.०५.२०१९ च्या प्र ान्वये राज्य
शासनास कळववली आहे .
(३) होय.

(४) मराठी भार्षा ही केंद्र शासनाने अमभजात भार्षेसब
ीं चीं धत ववदहत केलेले सवग
ननकर्ष पण
ू ग करीत असल्याने, मराठी भार्षेला अमभजात भार्षेचा िजाग िे ण्यात
यावा याबाबत शासनाकडून सातत्याने पाठपरु ावा सरू
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

अमलबाग (जर्.रायगड) येथील र्े.एस.डब्ल्यू िांपनीने खारफुटी आणण
िाांदळिनाची बेिायदे शीर िेलेली तोड

(२४)

*

८९०

श्री.महें द्र दळिी (अमलबाग) :

सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अमलबाग (जज.रायगड) येथील जे.एस.डब्ल्यू कींपनीने खारफु्ी आणण

काींिळवनाची बेसम
ु ार व बेकायिे शीर तोड करुन सी.आर.झेड चे उल्लींघन

करुन कन्वेअर बेल््चे काम सरु
ु केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सी.आर.झेड. चे

तत्कामलन

महसल
ू

आणण

वन

उल्लींघन करुन जे.एस.डब्ल्यू कींपनीने

खात्याच्या

सींगनमताने

खारफु्ी

आणण

काींिळवनाची तोड करुन त्यादठकाणी कन्वेअर बेल््चे काम करण्याकररता
मोठ मोठे काँकक्र्चे फाींउींडेशन ्ाकल्याचे ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
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(३) असल्यास, सिरहू कींपनीने काींिळवन मोठया प्रमाणात नष् करणे,
सींरक्षक्षत प्रजाती नष् करणे पररणामी यादठकाणी पयागवरणाचा होत असलेला

ऱहास व ननयमाचे उल्लींघन करुन सी.आर.झेड. बाचधत जममनीतन
ू कन्वेअर
बेल््चे काम केलेले असताींनाही शासनाचे िल
ग होत आहे, हे ही खरे आहे
ु क्ष
काय,

(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी करुन यास जबाबिार

असणाऱयाींववरुध्ि कठोर कारवाई करुन सरु
ु असलेल्या कामास तात्काळ
स्थचगती िे ण्याबाबत शासन स्तरावर कोणती कायगवाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांर्य राठोड : (१) व (२) मौजे जुई बापज
ु ी, ता.अमलबाग येथील स.नीं.५०

ड मधील काींिळवन क्षे्र  दिनाींक १२.१२.२०१८ रोजी महसल
ू ववभागाकडून वन
ववभागाच्या ताब्यात िे ण्यात आले. त्यापव
ु ीच सिर क्षे्र ावर कन्वेअर बेल्् व
इतर कामे करण्यात आलेली आहे त.

(३) व (४) सिर क्षे्र ावर जे.एस.डब्ल्य.ु कींपनीने कन्वेअर बेल्् व इतर

वनेत्तर कामे केल्याचे ननिशगनास आल्याींनतर दिनाींक ३.२.२०२० रोजी
वस्तजु स्थतीननहाय पींचनामा करुन सिर कींपनी ववरुद्ध दिनाींक ३.२.२०२० रोजी
वनगन्
ु हा नोंिवन
ू ननयमानस
ु ार कारवाई केली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

गोंददया आणण भांडारा जर्ल्हयातील शेतिऱयाांनी आददिासी वििास
महामांडळाला िेलेल्या धानविक्रीची रक्िम दे ण्याबाबत
(२५)

*

१४१

श्री.मनोहर चांदद्रिापरू े (अर्न
ुम ी-मोरगाांि) :

सन्माननीय

आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गोंदिया आणण भींडारा जजल्हयातील आदिवासी ववकास महामींडळाला
धानववक्री केलेल्या एक हजार शेतकऱयाींचे 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 शेतकरी सालेकसा, आमगाींव, मोरगाींव अजन
ुग ी,
नवेगाींव बाींध या पररसरातील आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यासा, शेतकऱयाींनी ज्याींच्याकडून कजे घेतली आहे त त्या व्यक्ती
तसेच सावकार याींचेकडून शेतकऱयाींकडे कजागच्या पैशाींबाबत वारीं वार मागणी
होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आदिवासी ववकास
महामींडळाकडील शेतकऱयाींचा ६ को्ी रुपयाींचा मशल्लक ननधी िे ण्याकररता
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१), (२), (३) व (४) होय.

गोंदिया आणण भींडार जजल्हयातील सालेकेसा, मोरगाींव, अजन
ुग ी व

नवेगाींवबाींध

पररसरातील

१०००

शेतकऱयाींचे

रु.६

को्ी

रक्कम

NeML

पो्ग लवरील ताींत्र्र क अडचणीमळ
ु े तसेच सवगर डाऊनमळ
ु े ववदहत वेळेत अिा
झालेले नाही.

दि.०६.०१.२०२० रोजी ॲजक्सस

शेतकऱयाींची िे यके अिा करण्याींत आली.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

बँकेचा सव्हगर सरु
ु झाल्यानींतर

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

िसई-अनामळा (जर्.पालघर) किनाऱयािर िायु िादळाने झालेले नुिसान
(२६)

*

३२१७

श्री.दहतें द्र ठािूर (िसई), श्री.क्षितीर् ठािूर (नालासोपारा) :

सन्माननीय मदत ि पन
ु िमसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसई-अनागळा (जज.पालघर) येथील समद्र
ु ककनाऱयाजवळ अरबी समद्र
ु ात
नक
ु त्याच झालेल्या वायु वािळाच्या ताशी १७० ककलोमम्र वेगाने वाहणाऱया
वाऱयामळ
ु े अनागळा ककल्ल्यातील अनेक घराींच्या मभींती कोसळल्या तसेच तेथील
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 तेथील घराींच्या मभींती कोसळल्या, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या वायु वािळाींमळ
ु े झालेल्या नक
ु सानीची चौकशी करण्यात
येऊन नक
ु सानग्रस्ताींना आचथगक मित िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) असल्यास, अनागळा ककल्ला पररसरात धूपप्रनतबींधक बींधारा बाींधण्यासींबध
ीं ी
शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विर्य िडेट्टीिार : (१) हे खरे नाही.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

(३) वायु वािळामळ
ु े कोणतेही नक
ु सान झाले नाही.

(४) पालघर जजल््यातील वसई-अनागळा समद्र
ककनाऱयाजवळील अनागळा
ु
ककल्ला येथील (०/०० ते ०/९०) असे ९० मी्र लाींबीचे धुपप्रनतबींधक बींधाऱयाचे
काम सावगजननक बाींधकाम ववभागाींतगगत पतन अमभयाींत्र्र की ववभागामाफगत
प्रगतीपथावर आहे .

पढ
ु ील लाींबीत (०/९० ते ०/३३०) असे २४० मी्र लाींबीच्या समद्र
ु

धुपप्रनतबींधक बींधाऱयाच्या कामास कायागरींभ आिे श िे ण्यात आले आहे .

तसेच सन २०२०-२०२१ च्या अथगसक
ीं ल्पात (०/३३० ते ०/५५०) असे २२०

मी्र लाींबीच्या बींधाऱयाचे काम प्रस्ताववत करण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

साांगली जर्ल््यात उच्च दाब वितरण प्रणाली योर्नेंतगमत
दे ण्यात येणाऱया िृषी पांप िीर् र्ोडणीबाबत
(२७)

*

१४७८

श्री.अननल बाबर (खानापरू ), श्री.मानमसांग नाईि (मशराळा) :

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) साींगली जजल्हयात उच्च िाब ववतरण प्रणाली (HDVS) या योजनेअत
ीं गगत

८५०७ कृर्षीपींप वीज जोडणीस पा्र  असणाऱयाींपक
ै ी १७४७ कृर्षीपींपाींना वीज
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जोडणी ममळालेली असन
ु अद्याप ६७६० शेतकऱयाींनी पैसे भरुनही वीज जोडणी
न ममळाल्याने त्याींचे अतोनात नक
ु सान होत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माहे एवप्रल, २०१८ नींतर हजारो शेतकरी शेतीपींपाच्या वीज

जोडणीच्या प्रनतक्षेत असन
ू , सद्य:जस्थतीत शेतकऱयाींचे अजग व अनामत
रक्कम जस्वकारली जात नसल्याचेही ननिशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्ष
ीं ाने कृर्षीपींप वीज जोडणी िे ण्याबाबत शासनाने
ु ग
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. नननतन राऊत : (१) उच्चिाब ववतरण प्रणाली योजनेअत
ीं गगत साींगली
जजल््यात दिनाींक ३१.०३.२०१८ अखेर ८५९६ पैसे भरुन प्रलींत्रबत असलेल्या

कृर्षीपींप अजगिाराींना वीज जोडण्या िे ण्याकररता अींशत: ्नगकी पध्ितीने २६

कीं्र ा्िाराींना कायागिेश िे ण्यात आले आहे त. या कीं्र ा्िाराींमाफगत जानेवारी,
२०२० अखेरपयगत एकूण १४५३ कृर्षीपींप वीज जोडण्या िे ण्यात आल्या आहे त.

तसेच एका कीं्र ा्िारास ४१५२ कृर्षीपींप ग्राहकाींना वीज परु वठा करण्याबाबत

पण
ग : ्नगकी ननवविे चा कायागिेश दिला असन
त्यापैकी जानेवारी, २०२०
ू त
ू

अखेरपयांत ६५३ कृर्षीपींप ग्राहकाींना वीज परु वठा िे ण्यात आलेला आहे .
अशाप्रकारे

साींगली

जजल््याअींतगगत

अींशत:

्नगकी

व

पण
ग :
ू त

्नगकी

पध्ितीमध्ये जानेवारी, २०२० अखेरपयांत एकूण २१०६ अजगिाराींना उच्चिाब
ववतरण प्रणालीद्वारे वीज परु वठा िे ण्यात आला आहे .

(२) हे खरे नाही. दिनाींक ३१.०३.२०१८ नींतर साींगली जजल््यात पैसे भरुन
वीज

जोडणीसाठी

महाववतरण

प्रलींत्रबत

कींपनीच्या

असलेल्या

सींकेतस्थळावरील

ग्राहकाींची
नवीन

सींख्या

वीज

१८७६

जोडणी

असन
ू

(New

Connection) पो्ग लवर नवीन वीज जोडणीचे अजग स्वीकारले जात आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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पालघर जर्ल््यातील भूिांपग्रस्ताांना आधथमि मदत दे ण्याबाबत
(२८)

*

८४३

श्री.सांर्य पोतनीस (िमलना), श्री.ददलीप लाांडे (चाांददिली),

श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्री.महें द्र दळिी (अमलबाग) :

सन्माननीय

आपत्ती व्यिस्थापन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डहाण,ू पालघर ,तलासरी (जज.पालघर) या भागात वारीं वार भक
ू ीं पाचे धक्के
बसत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास
आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भक
ू ीं पाच्या २.९ ररश््र स्केलच्या धक्क्यामळ
ु े गावातील अनेक
घरे कोसळली असन
ू रस्त्याींना तडे गेल्याने मोठ्या प्रमाणात ववत्तहानी झाली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वारीं वार बसणाऱया भक
ु पाींच्या धक्क्याींनी ग्रामस्थाींमध्ये मभतीचे
वातावरण

पसरले

असन
ु

त्याचा

पररणाम

रोजगारावर

पररसरातील गाींवावर झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,

व

आजुबाजूच्या

(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन भक
ु ीं पामध्ये नक
ु सान
झालेल्याींना आचथगक मित िे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विर्य िडेट्टीिार : (१), (२), (३) अींशत: खरे आहे .

(४) व (५) भक
ू ीं पाच्या धक्क्याींमळ
ु े प्रभाववत क्षे्र ातील नागररक घराबाहे र
ननवारा करुन राहत आहे त. त्याींच्यासाठी तात्परु ती ननवारा शेड उभारण्यात
आले

आहे त.

त्यासाठी

जजल्हाचधकाऱयाींच्या

ताडप्र ी

व

मागणी/ववनींतीनस
ु ार

तींबू

परु ववण्यात

शासनाकडून

जजल््यास यासाठी ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे .
-----------------

आलेले

वेळोवेळी

आहे त.

पालघर
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साक्री (जर्.धळ
ु े ) रोडिरील िुमार नगरमध्ये िीर्ेच्या खाांबातील
(२९)

*

विद्युत प्रिाहाने बालिाचा झालेला मत्ृ यु

११६६

श्री.फारूि शाह (धुळे शहर) :

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साक्री (जज.धळ
ु े ) रोडवरील कुमार नगरमध्ये वीजेच्या खाींबात ववद्यत
ु
प्रवाह उतरल्यामळ
ु े तेथे खेळत असलेल्या चार वर्षागच्या मल
ु ाचा शॉक लागन
ू

मत्ृ यु झाला असन
ू एक वध्ृ ि मदहला जखमी झाल्याची घ्ना दिनाींक ११
डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशगनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त वीजेच्या खाींबात वीजप्रवाह उतरत असल्याची तक्रार

स्थाननक नागररकाींनी सींबचधत वीज कींपनी व महानगरपामलकेकडे दिनाींक २०
नोव्हें बर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास केली असल्याचे ननिशगनास आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्ष
ुीं गाने सींबचधत िोर्षीींववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४)

असल्यास,

मत्ृ यम
ु ख
ु ी

पडलेल्या

व

जखमी

झालेल्या

व्यक्तीच्या

कु्ूत्रबयाींना शासनाने नक
ु सान भरपाई िे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे अींशत: खरे आहे .

गौरीनगर, िध
ू डेअरी जवळ, कुमारनगर, धुळे येथे दिनाींक १०.१२.२०१९

रोजी रा्र ी ९.०५ च्या िरम्यान महाववतरण कींपनीचा लोखींडी पोल ववद्यत
ु
भाररत झालेला असल्याने ४ वर्षागच्या मल
ु ाचा ववद्यत
ु प्राणाींनतक अपघातामध्ये

मत्ृ यू झाल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे . परीं तु दिनाींक ११.१२.२०१९ रोजी
एक वध्
ू ना महाववतरण, ववद्यत
ु ननरीक्षक व
ृ ि मदहला जखमी झाल्याची सच
महानगरपामलका याींना प्राप्त झालेली नाही.

(२) कुमार नगर, धळ
ु े , जजल्हा धळ
ु े येथील महाववतरण कींपनीच्या पोलमध्ये

वीज प्रवाह उतरत असल्याची तक्रार महाववतरण कायागलयास दिनाींक ११
नोव्हें बर, २०१९ रोजी प्राप्त झाली होती. महाववतरणद्वारा घ्नास्थळास भे्
िे ऊन आवश्यक कायगवाही करुन तक्रारीचे ननरसन करण्यात आले होते.
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(३) सिर प्रकरणाची चौकशी ववद्यत
ु ननरीक्षक, धुळे याींचेमाफगत करण्यात

आलेली असन
ू सिर अपघातास महाववतरण कींपनी व धुळे महानगरपामलका
याींना झालेल्या नक
ु सानीस सींयजु क्तकररत्या जबाबिार धरण्यात आलेले आहे .
धळ
ु े महानगरपामलकेने अहवालास हरकत घेतली आहे . तसेच महाववतरण

कींपनीच्या सींबचीं धत िोर्षी कमगचाऱयाववरुध्ि ननलींबनाची कारवाई करण्यात आली
आहे .

(४) सिर प्रकरणी महाववतरण कपींनीच्या ननयमानस
ु ार नक
ु सान भरपाई

िे ण्याबाबत मींजूरी िे ण्यात आली असन
ू ती अिा करण्याबाबतची कायगवाही सरु
ु
आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

धानोरा (जर्.गडधचरोली) येथे आददिासी वििास महामांडळाच्या
आधारभुत धान खरे दी िेंद्रािरील शेतिऱयाांचे चि
ु ारे अदा िरण्याबाबत
(३०)

*

२१२४

श्री.िृष्ट्णा गर्बे (आरमोरी) :

सन्माननीय आददिासी

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

धानोरा

(जज.गडचचरोली)

येथे

आदिवासी

ववकास

महामींडळाकडून

आधारभत
ु धान खरे िी केंद्र दिनाींक १९ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास
सरु
ु करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त आधारभत
ु धान खरे िी केंद्रावर आतापयांत १०० पेक्षा
अचधक शेतकऱयाींनी केलेल्या २५०० जक्वीं्ल धान ववक्री पो्ी ४५ लक्ष ३७
हजार ५०० रुपयाचे चक
ु ारे (िे 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
अनर्ष
ीं ाने िोंर्षीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
ु ग

(४) तसेच, आधारभत
ु धान खरे िी केंद्रावरील शेतकऱयाींचे थकीत चक
ु ारे अिा
करण्याबाबत शासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) होय.

(२) धानोरा खरे िी केंद्रावर १४७ शेतकऱयाींकडून ४४१८.९६ जक्वीं्ल रक्कम

रु.८०,२०,४१२.४० चा धान खरे िी करण्यात आला असन
ू , त्यापैकी १३१
शेतकऱयाींना दि.०४.०२.२०२० अखेर ४१६३.०३ जक्वीं्ल धानाची रु.७५,५५,८९९.४५
इतकी रक्कम अिा करण्याींत आली आहे .
व नागरी परु वठा ववभागाने

माहे जानेवारी, २०२० मध्ये अन्न

ननयक्
ु त केलेल्या NeML

पो्ग ल सरु ळीत

नसल्याने धानारो तहमसल कायागलयात खरे िी केलेल्या धानाच्या नोंिी घेण्यास
अडचणी आल्याने शेतकऱयाींच्या धानाचे िे यके अिा करण्यास ववलींब झाला.
उवगररत १६ शेतकऱयाींच्या धानाची िे यके अिा करण्याची कायगवाही सरु
ु आहे .
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबईतील मुलुांड (पूि)म येथे फ्लेममांगो ननररिणासाठी
पयमटन स्थळ वििमसत िरण्याबाबत

(३१)

*

३४६१

श्री.ममहीर िोटे चा (मल
ु ड
ुां ) :

सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ठाणे खाडी ककनाऱयावर फ्लेममींगो ननरीक्षणासाठी मल
ु ड
ुीं (पव
ू )ग येथील

खाडीतन
ू पयग्काींना जाण्यासाठी मजच्छमाराींच्या बो्ीींना परवानगी व प्रमशक्षक
िे ण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलींत्रबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मल
ु ड
ुीं पव
ू ग येथे नानेपाडा, गव्हाणपाडा, नवघर व नाहूर गाव
ही भम
ू ी प्र 
ु ाींची गावे असन
ू फ्लेममींगो अभयारण्याच्या सींवेिनशील क्षे्र ातील
कोळी बाींधवाना वदहवा्ी कररता ननबांध घातले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मल
ु ड
ुीं (पव
ू )ग येथून फ्लेममींगो ननरक्षणासाठी पयग्न 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 आहे त ?
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श्री. सांर्य राठोड : (१)

ठाणे खाडी फ्लेममींगो अभयारण्याच्या मींजूर

व्यवस्थापन आराखड्यामध्ये तेथील स्थाननक मजच्छमार याींना पयग्काींचे
ने-आण करणेकरीता बो्ीींसाठी परवानगी िे ण्याचे प्रस्ताववत आहे .

(२) स्थाननकाींच्या वदहवा्ाींकरीता ननबांध घालण्यात आलेले नाहीत.

(३) ठाणे खाडी फ्लेममींगो अभयारण्याच्या मींजूर व्यवस्थापन आराखड्यामध्ये

पयग्न स्थळ ववकमसत करण्याबाबत उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहे त.

स्थाननक कोळी बाींधवाींना पयग्काींना ने-आण करणेकरीता Eco-tourism
Guide Training Programme अींतगगत तेथील िहा ते 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 दे ियानी फराांदे (नामशि मध्य) :

सन्माननीय पणन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामशक कृर्षी उत्पन्न बाजार सममती (जज.नामशक) येथील अनागोंिी

कारभाराची चौकशी अचधकाऱयाींमाफगत करण्यात आली असन
ू , याबाबतचा
सववस्तर

चौकशी

अहवाल

जजल्हा

उपननबींधक,

नामशक

याींच्याकडे

कायगवाहीसाठी दिनाींक २४ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास िे ण्यात आलेला
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सहाय्यक ननबींधक सहकारी सींस्थेतील नामशक कृर्षी उत्पन्न
बाजार सममतीच्या चौकशी अहवालाच्या अनर्ष
ीं ाने शासनाने चौकशी केली
ु ग
आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानर्ष
ीं ाने सींबचीं धत
ु ग
अचधकारी व पिाचधकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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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,

सरु गाणा,

जज.नामशक

याींचेमाफगत

करण्यात आली असन
ू 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

आिे शान्वये नामशक कृर्षी उत्पन्न बाजार सममतीला महाराषट्र कृवर्ष उत्पन्न

पणन (ववकास व ववननयमन) अचधननयम, १९६३ चे कलम ४० नस
ु ार चौकशी
अहवालानस
ु ार अनप
ु ालन अहवाल तात्काळ सािर करण्याचे ननिे श दिले
आहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

फये धनगरिाडा ि एरां डपे (ता.भद
ु रगड, जर्.िोल्हापरु ) येथील
गिारे डयाच्या हल्ल्यामध्ये शेतिऱयाचा झालेला मत्ृ यु

(३३)

*

३५२६

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय िने मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हापरु जजल्हयातील राधानगरी, भिरु गड, आजरा, चींिगड, गगनबावडा
व शाहुवाडी तालक्
ु यामध्ये गवारे डे व हत्तीींच्या उपद्रवामळ
ु े शेतक-याींच्या ऊस,
केळी, मका, काज,ू बाींब,ू वणाग यासह अन्य शेतवपकाींचे मोठया प्रमाणावर

नक
ु सान होत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, फये धनगरवाडा व एरीं डपे (ता.भि
ु रगड) येथील गवारे डयाच्या
हल्ल्यामध्ये गतवर्षागत २ शेतकरी जखमी झाले असन
ू शाहूवाडी तालक्
ु यात
एका शेतक-याचा मत्ृ य झाल्याची बाब ननिशगनास आली, हे ही खरे आहे
काय,

45

(३) असल्यास, गवारे डयाींचा उपद्रव कमी करण्यासाठी वन ववभागाकडून
कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहे त वा येत आहे त,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांर्य राठोड : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) गवारे डयाींचा उपद्रव कमी करण्यासाठी वन ववभागाकडून खालीलप्रमाणे
उपाययोजना करण्यात आल्या आहे त:-

• वन्यप्राण्याींपासन
ू लोकाींचे सींरक्षण होण्याच्या दृष्ीने वन कमगचा-याींचे गस्ती
पथक तयार करणेत आले आहे .

• वन्यप्राण्याींना वनक्षे्र ात पाण्याची उपलब्धता करुन िे णेसाठी वनक्षे्र ात
वनतळी माती बींधारे मसींमें् बींधारे ,गॅबीयन बींधारे बाींधण्यात आलेले आहे त

• लोकाींचे वनावरील अवलींबन कमी करण्याच्या दृष्ीने सबमसडीवर एलपीजी
गॅस शेगडी व मसलेंडर परु वठा केला जात आहे .

• वन्यप्राणी वनक्षे्र ातन
ू मालकी क्षे्र ात येऊ नयेत यासाठी गवा व इतर
वन्यप्राणी प्रनतबींध चर काढण्यात आलेली आहे .

• पररक्षे्र  स्तरावर क्षेत्र्र य अचधकारी व कमगचारी याींचम
े ाफगत ननयममत गस्त
करण्यात येत.े

(४) प्रश्न उिभवत नाही.

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

राज्यात अनुसूधचत र्ातीच्या विद्यार्थयाांच्या खात्यात
मशष्ट्यित्ृ तीची रक्िम अदा िरण्याबाबत

(३४)

*

३८३

अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे 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.महे श बालदी (उरण), श्री.अतल
भातखळिर
ु
(िाांददिली पि
ू )म , श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.दे िेंद्र 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.सनु नल शेळिे (मािळ), श्री.सनु नल दटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.बाळासाहे ब
आर्बे (आष्ट्टी), श्री.सांददप क्षिरसागर (बीड), श्री.यशिांत माने (मोहोळ),
श्री.रार्ू िारे मोरे

(तम
ु सर), श्री.नरें द्र भोंडेिर (भांडारा), श्री.भारत भालिे

(पांढरपरू ), श्री.मनोहर चांदद्रिापरू े (अर्न
ुम ी-मोरगाांि), श्री.सरु े श (रार्म
ू ामा) भोळे
(र्ळगाि

(फलटण),

शहर),

अॅड.माणणिराि

श्री.शेखर

ननिम

िोिाटे

(धचपळूण),

(मसन्नर),

श्री.श्रीननिास

श्री.ददपि
िनगा

चव्हाण

(पालघर),

श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), श्री.सांर्य साििारे (भस
ु ािळ), श्रीमती
श्िेता महाले (धचखली), श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ),

श्री.बबनराि मशांदे (माढा), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू ), श्री.सांग्राम र्गताप
(अहमदनगर शहर), श्री.अबू आर्मी (मानखूदम मशिार्ीनगर), श्री.रईस शेख
(मभिांडी पि
ू )म :

करतील काय :-

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्यातील अनस
ु चू चत जातीचे लाखो ववद्याथी मशषयवत्ृ ती वा्पातील

प्रशासकीय उिामसनता व ऑनलाईन प्रकक्रयेतील ्र ्
ु ीींमळ
ु े वींचचत असल्याची
बाब माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी राज्यातील शैक्षणणक सींस्थाींमध्ये ववववध
अ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या

५

लाख

७२

हजार ववद्यार्थयाांनी माहे

ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये मशषयवत्ृ तीसाठी शासनाकडे अजग केले असन
ू त्यापैकी
केवळ १ हजार २४३ ववद्यार्थयाांच्या खात्यावरच मशषयवत्ृ तीची रक्कम जमा

झाली असल्याचे दिनाींक ३ नोव्हें बर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशगनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ववद्याथी मशषयवत्ृ तीपासन
ू वींचचत असल्याची बाब शासनाच्या

४ डडसेंबर, २०१९ रोजीच्या अहवालामध्ये दिसन
ू आली असन
ू , 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 त्यानर्ष
ीं ाने
ु ग
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ऑनलाईन

प्रकक्रयेतील

्र ्
ु ी

िरु

करुन

उवगररत

ववद्यार्थयाांच्या

खात्यात

मशषयवत्ृ तीची रक्कम जमा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धनांर्य मड
ांु े : (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
पो्ग ल

वर

भारत

सरकार मॅट्रीकोत्तर

मशषयवत्ृ ती व

किमशप

प्रनतपत
ू ी

योजनेअत
ीं गांत नोंिणीकृत झालेल्या अनस
ु चु चत जातीच्या ४ लाख ६० हजार
७६० अजाांपक
ै ी ३ लाख ८९ हजार ४३९ अजग पा्र  ठरलेले आहे त. त्यापैकी,

३

लाख ५१ हजार २६३ अजग महाववद्यालयाींनी मींजूर केलेले असन
ू , त्यापैकी, २
लाख ७१ हजार ०३८ अजाांचे रुपये ३७८ को्ी ३५ इतक्या रक्कमेची िे यके

महाडीबी्ी पो्ग लव्िारे जनरे ् करण्यात आलेली आहे त. त्यामधील १ लाख ४१
हजार ५२७ ववद्यार्थयाांची मशक्षण शल्
ु क, पररक्षा शल्
ु क व इतर शल्
ु काची रुपये

१७१.१६ को्ी व ननवागहभत्त्याची रुपये ३५.०३ को्ी अशी एकूण रुपये
२०६.१९

को्ी इतकी रक्कम सींबचीं धत ववद्यार्थयाांच्या महाडडबी्ी पो्ग लवरील

ई-वॉले् वर ववतरीत करण्यात आली आहे .
ववद्यार्थयाांची

मशषयवत्ृ तीची

रक्कम

रुपये

उवगरीत १ लाख २९ हजार ५११
१७२.१६

को्ी

महाडीबी्ी

प्रणालीवरील (Pool account) व PFMS या प्रणालीव्िारे ववतरणाची प्रकक्रया
चालू आहे .

महाडडबी्ी प्रणालीवर पा्र  आढळुन आलेल्या सवग अनस
ु चू चत जाती

प्रवगागतील ववद्यार्थयाांना माहे माचग, २०२० अखेरपयांत शैक्षणणक लाभ अिा
करण्याची िक्षता घेण्यात येत आहे .

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

(३५)

*

११७

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाम), श्री.महे श चौघल
ु े (मभिांडी

पजश्चम), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.किशोर र्ोरगेिार (चांद्रपरू ), श्री.महें द्र
थोरिे (िर्मत) :
काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) खालापरू (जज.रायगड) तालक्
ु यातील २९६ मजूर सहकारी सींस्थापैकी २५
बोगस मजूर सहकारी सींस्थाींनी आवश्यक ती कागिप्र े सािर न केल्याने या
सींस्था अवसायानात काढण्याचे आिे श सहायक ननबींधकाींनी दिले असल्याचे
दिनाींक १३ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशगनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानर्ष
ीं ाने उक्त बोगस
ु ग
मजरू सहकारी सींस्थेच्या अध्यक्ष व पिाचधकारी याींच्यावर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. शामराि ऊफम बाळासाहेब पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) व (३)

रायगड जजल्हयात एकूण २९६ मजूर सींस्था असन
ू त्यापैकी

खालापरू (जज.रायगड) तालक्
ु यात २९ नोंिणीकृत मजूर सहकारी सींस्था आहे त.
यापैकी २७ सींस्थाींनी कागिप्र े सािर न केल्याने, कायिा, ननयम व
उपववधीप्रमाणे कामकाज करणे बींि केल्याने, वववरणप्र  सािर न केल्याने,

वावर्षगक सभा न घेतल्याने, पींचवावर्षगक ननवडणक
ू न घेतल्याने, लेखापररक्षण न
केल्याने, व्यवस्थापक सममती सभा न घेतल्याने त्याींचेवर कारवाई करण्यात
येत असन
ू सिर सींस्थाींचे अवसायनाचे अींतरीम आिे श काढण्यात आलेले
आहे त. त्यावर त्याींना त्याींचे म्हणणे माींडण्याची सींधी िे ण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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रायगड जर्ल्हयातील िनामळा नागरी सहिारी बकिेच्या
सिम शाखाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार
(३६)

*

५

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महे श बालदी (उरण), अॅड.आमशष

शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननषा
चौधरी (ददहसर) :
करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) रायगड जजल्हयातील कनागळा नागरी सहकारी बॅंकेच्या सवग शाखाींमध्ये

आचथगक गैरव्यवहार झाला असन
ू बँकेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापनाने को्यवधी
रूपयाींचा

गैरव्यवहार

केला

असल्याचे

माहे

डडसेंबर,

त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

२०१९

मध्ये

वा

(२) असल्यास, जजल्हा ववशेर्ष लेखापररक्षक सींस्था, अमलबाग रायगड याींनी

दिनाींक १९ डडसेंबर, २०१९ रोजी सहकार आयक्
ु त कायागलय, पण
ु े याींना सािर
केलेल्या अहवालात ५१२ को्ी ५४ लाख रूपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे नमि
ु
केले असन
ू , सिर गैरव्यवहारात कनागळा चॅ री्े बल ट्रस्् व कनागळा ॲकॅडमीचा
िे खील समावेश केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी हजारो ग्राहकाींना व ठे वीिाराींना आपल्या ठे वी
परत ममळत नसन
ू वारीं वार मागणी करुनही धनािे श ककीं वा आर्ीजीसव्िारे

पैसे ममळाले नाहीत तसेच बँकेच्या व्यवस्थापनाकडून ग्राहकाींना व ठे वीिाराींना
अपमानास्पि वागणक
ू ममळत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय,

चौकशीच्या अनर्ष
ीं ाने ग्राहकाींची व ठे वीिाराींची फसवणूक करणाऱया कनागळा
ु ग

नागरी सहकारी बँकेच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापनावर फौजिारी गन्
ु हा िाखल
करुन ग्राहकाींना व ठे वीिाराींना बँकेतील गत
ुीं वणुक केलेली रक्कम तातडीने
परत ममळण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात आली आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. शामराि ऊफम बाळासाहेब पाटील : (१) व (२) होय.

ररझवग बँकेच्या दिनाींक २२.०४.२०१९ रोजीच्या ननिे शानस
ु ार महाराषट्र

सहकारी सींस्था अचधननयम, १९६० मधील तरति
ु ीनस
ु ार सिर बँकेचे ववशेर्ष
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लेखापररक्षण करण्यात आले आहे . सिर लेखापररक्षण अहवालानस
ु ार एकूण
६३

कजगप्रकरणाींमध्ये

रु.५१२.५४

को्ीींचा

आचथगक

गैरव्यवहार

झाल्याचे

ननिशगनास आले असन
ू त्यापैकी १७ कजगप्रकरणाींमधील रक्कम रु. ९५.३१

को्ी कनागळा चॅ री्े बल ट्रस्् व कनागळा अॅकेडमी याींच्या बँक खात्यामध्ये वगग
झाल्याचे लेखापररक्षण अहवालावरुन ननिशगनास येत आहे .

(३) व (४) सिर बँकेच्या ठे वीिाराींकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारीींच्या अनर्ष
ीं ाने
ु ग
बँकेच्या ठे वीिाराींना तात्काळ ठे वी िे ण्याबाबत सहकार आयक्
ु ताींनी बँकेस
आिे श दिले आहे त.

अचधननयमातील कलम ८१ अन्वये आचथगक गैरव्यवहारास जबाबिार

असणाऱया व्यक्तीींववरुध्ि गन्ु हा िाखल करण्यासाठी प्राचधकृत अचधकारी याींनी
दिनाींक २१.०१.२०२० रोजी वररषठ पोलीस ननरीक्षक, पनवेल पोलीस स््े शन,
पनवेल

याींना

कफयागि

िाखल

करणेबाबत

प्र 

दिले

सींबचीं धताींवर गन्
ु हा िाखल करण्याची कायगवाही सरु
ु आहे .

असन
ू

त्यानस
ु ार

बँकेस झालेल्या आचथगक नक
ु सानीची जबाबिारी सींबचीं धताींवर ननजश्चत

करण्यासाठी अचधननयमातील कलम ८८ अन्वये कायगवाही करण्यासाठी जजल्हा
उपननबींधक, सहकारी सींस्था, रायगड याींची दिनाींक ०४.०२.२०२० रोजीच्या
आिे शान्वये ननयक्
ु ती करण्यात आलेली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

सांर्य गाांधी राष्ट्रीय उद्यानातील इिो सेन्सेदटव्ह
झोनमध्ये डोंगर पोखरुन रस्ता िेल्याबाबत
(३७)

*

४६७९

श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे िी),

श्रीमती सल
ु भा खोडिे (अमरािती), श्री.मोहनराि हां बडे (नाांदेड दक्षिण),

श्री.सरु े श िरपड
ु िर (पाथरी), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरू ी), श्री.वििास
ठािरे (नागपरू पजश्चम) :
करतील काय :-

सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मौजे वरसावे शासकीय ववश्रामगह
ृ ामागे (जज.ठाणे) असलेल्या सींजय गाींधी
राषट्रीय

उद्यानामध्ये

इको

सेन्सेद्व्ह

झोनमध्ये

डोंगर

पोखरुन

रस्ता
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करण्यात

येत

असन
ू

यामध्ये

नैसचगगक

तलावामध्ये

भराव

्ाकण्यात

आल्याप्रकरणी सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन कींपनी ववरोधात गन्
ु हा िाखल
करण्याबाबत वन ववभागाने आिे श दिले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सींजय

गाींधी

राषट्रीय

उद्यानाच्या

हद्दीलगतच्या

इको

सेन्सेद्व्ह झोनच्या िदहसर चेकनाक्यापासन
ू मीरा, काशी, वरसावे, घोडबींिर,

चेणे व काजूपाडयापयांत राजरोसपणे बेकायिा खोिकाम व भराव बाींधकामाकडे
िल
ग होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, पयागवरणाचा सरागसपणे –हास करणाऱया सींबचीं धत कींपनी
ववरोधात गन्
ु हा नोंिववण्यात येऊन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांर्य राठोड : (१) ठाणे जजल्हयातील मौजे वरसावे येथील शासकीय

ववश्रामगह
ृ ामागे असलेल्या सवे क्रमाींक ३४ मधील सींजय गाींधी राषट्रीय
उद्यानाच्या इको सेन्सी्ीव्ह झोनमध्ये सननयीं्र ण सममतीची परवानगी न

घेता रस्ता तसेच नैसचगगक तलाव सश
ु ोमभकरण व िगडी ग्ाराचे बाींधकाम
केल्याचे ननिशगनास आल्याने सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन कींपनी ववरोधात
पयागवरण
कायगवाही
(२)

सींरक्षण

अचधननयम,

१९८६

अींतगगत

गन्
ु हा

ठाणे वन ववभागाव्िारे करण्यात आली आहे .

िदहसर चेकनाक्यापासन
मीरा, काशी,
ू

िाखल

करण्याची

वरसावे, घोडबींिर, चेणे

व

काजूपाडयापयगतच्या सींजय गाींधी राषट्रीय उद्यानाच्या अचधनस्त वनक्षे्र ात

बेकायिा खोिकाम, भराव, बाींधकामे होत असल्याची बाब ननिशगनास आलेली
नाही.
(३)

सेव्हन

इलेव्हन

कन्स्ट्रक्शन

कींपनी

ववरोधात

पयागवरण

सींरक्षण

अचधननयम, १९८६ अींतगगत गन्
ु हा िाखल करण्याची कायगवाही ठाणे वन
ववभागाव्िारे करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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यितमाळ जर्ल््यातील जर्ल्हा पररषद सहिारी पतसांस्थेने
ठे िीच्या रिमेतून िेलेला गैरव्यिहार
(३८)

*

३७७१

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ जजल््यातील जजल्हा पररर्षि कमगचारी सहकारी पतसींस्थेने

ठे वीची रक्कम आणी (जज.यवतमाळ) येथील िस
ु ऱया पतसींस्थेमध्ये कमी

व्याज िराने गत
ुीं वणुक करुन गैरव्यवहार केला असल्याचे दिनाींक १२
जानेवारी, २०२० वा त्यासम
ु ारास ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर कमगचारी सहकारी पतसींस्थेने अचधननयम १९६० चे
कलम १७ चे उल्लघींन केले असल्याचे ननिशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्ष
ीं ाने सींबचीं धताींवर कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

शामराि

जजल््यातील
तक्रारीींच्या

ऊफम बाळासाहे ब

जजल्हा

अनर्ष
ीं ाने
ु ग

पररर्षि

जजल्हा

पाटील

कमगचारी

:

(१),

सहकारी

उपननबींधक,

(२)

व (३)

यवतमाळ

पतसींस्थेववरुध्ि

यवतमाळ

याींनी

प्राप्त

चौकशी

अचधकाऱयाची ननयक्
ु ती केली. सिर अचधकाऱयानी सािर केलेल्या अहवालामध्ये
उपरोक्त सींस्थेने जजल्हा पररर्षि मशक्षक व कमगचारी सहकारी पतसींस्था मयाग.
यवतमाळ

या

पतसींस्थेमध्ये

केलेल्या

गत
ुीं वणक
ू ीमळ
ु े

कोणतेही

आचथगक

नक
ींु वणक
ु सान झाल्याचे नमि
ू केले नाही. मा्र  सिर ननधीची गत
ू करताना

अचधननयमातील तरति
ू ीनस
ु ार ननगगममत करण्यात आलेल्या पररप्र काींमधील
सच
ग केल्याचे अहवालात नमि
ू नाींकडे सींचालक मींडळाने िल
ु क्ष
ू करण्यात आले
आहे .

वरील चौकशी अहवालातील मद्
ीं ाने चौकशी करण्यासाठी
ु याींच्या अनर्ष
ु ग

जजल्हा उपननबींधक, यवतमाळ याींनी अचधननयमाच्या कलम ८३ अन्वये
चौकशी अचधकाऱयाची दिनाींक ०५.०६.२०१८ रोजीच्या आिे शान्वये ननयक्
ु ती
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केली. जजल्हा उपननबींधक, यवतमाळ याींच्या वरील आिे शाववरुध्ि सींबचीं धताींनी

ववभागीय सहननबींधक, अमरावती याींचेकडे ररव्हीजन िाखल केले. ववभागीय
सहननबींधक, अमरावती याींनी त्याींच्या दिनाींक २८.११.२०१८ च्या आिे शान्वये
वरील मद्द
ु याच्या चौकशीस अींतररम स्थचगती दिलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

महाराष्ट्र राज्य सहिारी िापूस उत्पादि पणन महासांघाने शेतिऱयाांनी
खरे दी िेलेल्या िापसाचे चि
ु ारे अदा िरण्याबाबत

(३९)

*

१८९

श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत

(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार (बल्लारपरू ), अॅड.आमशष
शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (मशडी), श्री.राणार्गर्ीतमसांह
पाटील (तळ
ु र्ापरू ), श्री.अमभमन्यु पिार (औसा), श्रीमती दे ियानी फराांदे
(नामशि

मध्य),

श्री.र्यिुमार

रािल

(मशांदखेडा),

श्री.सांर्य

साििारे

(भस
ु ािळ), श्री.गोिधमन माांगीलाल शमाम (ऊफम) लालार्ी (अिोला पजश्चम),
डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) महाराषट्र राज्य सहकारी कापस
ू उत्पािक पणन महासींघाने शेतकऱयाींकडून
७ लाख ६० हजार जक्वीं्ल कापस
ू खरे िी केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शेतकऱयाींना ४०० पैकी २०० को्ी रुपयाींचे

चुकारे अिा केले असन
ू उवगररत २०० को्ी रुपयाींचे चक
ु ारे 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 त्यानर्ष
ीं ाने शेतकऱयाींचे
ु ग

थकीत चक
ु ारे तात्काळ िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येणार आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. शामराि ऊफम बाळासाहेब पाटील : (१) व (२) अींशत: खरे आहे .

कापस
ू पणन महासींघाद्वारे एकूण ७४ कापस
ू खरे िी केंद्राींवर ११३ जजननींग

प्रेमसींग फॅक्ट्रीमध्ये ककमान आधारभत
ू िराने कापस
ू खरे िी चालू असन
ू दिनाींक
११ फेब्रव
ु ारी, २०२० पयांत एकूण ३५.७१ लक्ष जक्वीं्ल कापसाची खरे िी झालेली

आहे . खरे िी केलेल्या कापसाचे एकूण मल्
ै ी रुपये
ू य रुपये १९८१ को्ीींपक
१३८४ को्ी रुपयाींचे चुकारे शेतकऱयाींच्या बँक खात्यात वगग करण्यात आलेले
असन
ू उवगररत रुपये ५९७ को्ी अिा करण्याची कायगवाही महासींघाद्वारे सरु
ु
आहे .

(३) व (४) शेतकऱयाींचे चुकारे तात्काळ अिा करण्यासाठी कापस
पणन
ू
महासींघाने बँक ऑफ इींडडया कडून घेतलेल्या कजागकररता रुपये १८०० को्ीींची
शासनहमी मींजूर करण्याचा ननणगय घेतला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

दहांर्िडी (जर्.पुणे) येथील विर्ेच्या धक्क्याने तीन
(४०)

*

िामगाराांचा झालेला मत्ृ यु

९४३

श्री.लक्ष्मण र्गताप (धचांचिड), श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू

दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार

(बल्लारपरू ), अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील
(मशडी),

श्री.महे श

(दादा)

किसन

लाांडगे

(भोसरी),

श्री.अमभमन्यु

पिार

(औसा) : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींजवडी (जज.पण
ु े) आय ्ी पाकगच्या फेज ३ मध्ये पथदिवे लावताना

ववजेच्या धक्क्याने ३ कामगाराींचा जागीच मत्ृ यू झाल्याची घ्ना दिनाींक ३०
डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्या सम
ु ारास घडली असल्याचे ननिशगनास आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) पथदिवे बसववण्याच्या कामात अचधकाऱयाींच्या ननषकाळजीपणामळ
ु े सिर
कीं्र ा्ी कामगाराींचा मत्ृ य झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच सिर कीं्र ा्ी कामगार परु ववणाऱया ठे केिाराने सरु क्षेची उपाययोजना
न करता कामगाराींमाफगत 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 त्यानर्ष
ीं ाने सींबचधत िोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(५) असल्यास, सिर घ्नेत मत्ृ यम
ु ख
ु ी पडलेल्या कामगाराींच्या नातेवाईकाींना

नक
ु सान भरपाईची रक्कम अिा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३), (४) व (५) हे खरे नाही.

कीं्र ा्िाराने काम करताना करारातील नमि
ू अ्ीप्रमाणे कामगाराच्या

सरु क्षा ववर्षयक काळजी घेणे आवश्यक होते, ती घेतली नसल्याचे प्रथमिशगनी
दिसन
ू येत.े

याबाबत कीं्र ा्िार व त्याींचा पयगवक्ष
े क याींच्यावर फौजिारी गन्ु हा िाखल

केला असन
ू , त्याींना अ्क करण्यात आली आहे . पोलीसाींमाफगत सिर

गन्
ु ्याचा तपास सरु
ु आहे, तसेच ववद्यत
ु ननरीक्षक याींच्यामाफगत चौकशी
चालू आहे .

सिर

घ्नेत

मत्ृ यम
ू ख
ु ी

पडलेल्या

कामगाराींच्या

नातेवाईकाींना

अद्यापपयांत नक
ु सान भरपाई अिा करण्यात आलेली नाही. तथावप, त्याींना
मानवीय दृष्ीकोनातन
ू मित करण्याची बाब महामींडळाच्या ववचाराधीन आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नाांदरु ा (जर्.बल
ु ढाणा) तालुक्यातील िृषी उत्पन्न बार्ार
सममतीतील तरु खरे दी मध्ये झालेला गैरव्यिहार

(४१)

*

२४००

श्री.रार्ेश एिडे (मलिापरू ) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नाींिरु ा (जजल्हा बल
ु ढाणा) तालक्
ु यातील कृर्षी उत्पन्न बाजार सममती येथे

सन २०१६-१७ मध्ये तरु खरे िीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आचथगक गैरव्यवहार
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झाला असल्याचे दिनाींक १ जानेवारी २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशगनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी तत्कालीन सींचालक, श्री.िे शमख
याींनी
ु

दिनाींक ३ जानेवारी, २०१७ रोजी जजल्हा उपननबींधक, बल
ु ढाणा याींच्याकडे
िाखल केलेली तक्रार शासनास प्राप्त झाली असन
ू , तत्सींिभागतील अहवाल
चौकशी सममतीने उपननबींधकाकडे सािर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त अहवालात सींबचीं धत िोर्षीींवर कायगवाही करण्याचे ननिे श
असताींना िे खील अद्यापपयांत कोणतीही कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त तक्रारीच्या अनर्ष
ीं ाने झालेल्या चौकशी अहवालामध्ये
ु ग

नमि
असलेल्या सींबचीं धत िोर्षीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
ू
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. शामराि ऊफम बाळासाहेब पाटील : (१) नाही.

(२) श्री.िे शमख
ु याींनी दिनाींक २/०५/२०१७ व दिनाींक ५/०२/२०१७ च्या प्र ान्वये

केलेल्या तक्रारीच्या अनर्ष
ीं ाने, प्रस्तत
प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी श्री.
ु ग
ु
दिपक जाधव, ववशेर्ष लेखापररक्षक वगग-२ (कफरते पथक) बल
ु ढाणा याींची

ननयक्
ु ती करण्यात आलेली होती. श्री.जाधव याींना दिनाींक ५/०४/२०१८ रोजी
सािर केले आहे .

(३) व (४) दिनाींक ५/०४/२०१८ रोजीच्या अहवालातील नाींिरू ा येथील तरू खरे िी
केंद्रावर अपेक्षेपेक्षा ७११९ जक्वीं्ल तरू जास्त प्रमाणात खरे िी केलेल्या

मद्
ीं ाने जजल्हा पणन अचधकारी, मलकापरू , वविभग पणन
ु याींच्या अनर्ष
ु ग
महासींघ, नागपरू याींच्याकडून अहवाल मागववण्यात आला होता. जजल्हा पणन
अचधकारी, मलकापरू याींनी दिनाींक

७/१२/२०१८ च्या प्र ाच्या अनर्ष
ीं ाने
ु ग

नाींिरू ा खरे िी केंद्रावरील तरू ीचा पींचनामा करुन, शेतकऱयाींनी खरे िी वेळी

दिलेला ७/१२ उतारा त्यावरील वपकपेरा व हे क््री उत्पािनानस
ु ार खरे िी
करण्यात आली आहे . तसेच शेतकऱयाींकडून सेल्फ डडक्लरे शनही घेण्यात आले

आहे . सिर खरे िी प्रकक्रयेत कुठल्याही प्रकारची अननयममतता आढळून आलेली
नाही. असे जजल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, बल
ु ढाणा याींना कळववले आहे .
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श्री.िे शमख
ु याींच्या तक्रारीवर कायगवाही सरु
ु असताना, त्याींनी मा.उच्च

न्यायालय, खींडपीठ, नागपरू येथे याचचका क्रमाींक ५९४९/२०१८ िाखल केलेली
असन
ू , सिर प्रकरण सद्यजस्थतीत न्यायप्रववषठ आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यात मुख्यमांत्री सौर िृषीपांप र्ोडणीच्या प्रलांबबत अर्ामबाबत
(४२)

*

१०३

डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू ),

श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षिण पजश्चम), श्री.ज्ञानरार् चौगल
ु े (उमरगा),

श्री.नारायण िुचे (बदनापरू ), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.सांतोष दानिे
(भोिरदन), श्री.तानार्ी मट
ु िुले (दहांगोली), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण),

श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्रीमती सल
ु भा खोडिे
(अमरािती) :
काय :-

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) िग
ग भागातील व लाींब पल्ल्याच्या शेताींना वीज जोडणी िे ण्यासाठी
ु म
शासनाकडून मख्
ु यमीं्र ी सौर कृर्षी पींप योजना सरु
ु करण्यात आली आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर योजनेचा लाभ ममळण्यासाठी ववज ववतरण कींपनीकडे

परभणी, चींद्रपरु , उस्मानाबाि व जालना जजल््यातील हजारो शेतकऱयाींनी अजग
िाखल केले असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१९ वा त्यािरम्यान ननिशगनास
आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रस्तावाींपक
ै ी ककती प्रस्ताव मींजूर करण्यात आले व
ककती अपा्र  ठरववण्यात आले आहे त,

(४) असल्यास, मींजूर प्रस्ताींवापैकी केवळ मयागदित शेतकऱयाींना सौर कृर्षी
पींपाचा लाभ िे ण्यात आला असन
ू उवगररत पा्र  शेतकरी सौर कृर्षी पींपासाठी
पैसे भरूनही त्याींना कृर्षीपींप िे ण्यात आले नसल्याची बाब माहे जानेवारी,
२०२० वा त्यासम
ु ारास ननिशगनास आली, हे ही खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, शेतकऱयाींना कृर्षीपींप अद्याप न ममळण्याची कारणे काय

आहे त, तसेच कृर्षीपींप ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. नननतन राऊत : (१) शेतकऱयाींना दिवसा मसींचन करणे शक्य व्हावे व

राज्य शासनाचे पारीं पाररक पध्ितीने कृर्षीपींप जोडणीसाठी लागणाऱया खचागत व
राज्य शासनाद्वारे सबसीडीपो्ी िे ण्यात येणाऱया अनि
ु ानात बचत व्हावी,

याकररता राज्यातील शेतकऱयाींना कृवर्ष वापरासाठी पारे र्षण ववरहीत सौर कृवर्ष
पींप िे ण्यासाठी मख्
ु यमीं्र ी सौर कृर्षी पींप योजना सरू
ु करण्यात आली आहे .

(२) परभणी, चींद्रपरु , उस्मानाबाि व जालना जजल्हयातन
ू मख्
ु यमीं्र ी सौर कृर्षी
पींप योजनेंतगगत एकूण ५२,०७६ अजग प्राप्त झाले आहे त.

(३) मख्
ु यमीं्र ी सौर कृर्षीपींप योजनेंतगगत ९७,४५६ अजग मींजूर करण्यात आले
असन
ू त्यापैकी ५५,८५२ अजगिाराींनी लाभाथी दहश्श्याचा भरणा केलेला आहे .

परभणी, चींद्रपरू , उस्मानाबाि व जालना जजल्हयामधील प्राप्त अजग, अपा्र 

अजग, मींजरू अजग व मागणीप्र  दिलेले अजग आणण मागणीप्र ानस
ु ार लाभाथी
दहस्सा भरणा केलेले अजाांची मादहती खालीलप्रमाणे आहे –
अ.क्र.

जजल्हा

प्राप्त

अपा्र 

मींजूर व

अजग

झालेले

मागणीप्र 

अजग

दिलेले

अनतररक्त
अजग

मागणीप्र ा नुसार
लाभाथी दहस्सा

भरणा केलेले अजग

अजग
१

परभणी

९३९७

३५४६

५२५३

५९८

२७८७

२

चींद्रपरू

२८९४

७६६

२१२८

००

११५०

उस्मानाबाि

९३७२

१४९१

३९१५

३९६६

२१५१

जालना

३०४१३

९४०४

१२१६५

८८४४

७६२८

३
४

(४) व (५) हे खरे नाही.

पा्र  शेतकऱयाींची सौर कृर्षीपींपासाठी लाभाथी दहस्सा

भरणा केल्यानींतर सौर कृर्षीपींप आस्थावपत करण्याची कायगवाही सरु
ु झाली
आहे . आजतागायत परभणी, चींद्रपरू , उस्मानाबाि व जालना जजल्हयात

अनक्र
ु मे ८२४, ७२२, ४२९ व ३४३९ सौर कृर्षीपींप आस्थावपत करण्यात आले
आहे त.
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शासनाने प्रथमच मोठया प्रमाणावर १ लाख सौर कृर्षीपींप आस्थावपत

करण्याचे योजजले आहे .

त्यामळ
ु े सरु
ु वातीस सौर कृर्षीपींप परु वठा करणाऱया

परु वठािाराींची क्षमता ही मयागिीत होती. तसेच योजनेतील तरति
ू ीनस
ु ार
शेतकऱयाींना सच
ू ीबध्ि केलेले परु वठािार याींची ननवड करणे मभ
ु ा असल्याने

त्याींनी ननवडलेल्या परु वठािाराकडून सौर पींप आस्थावपत करणे क्रमप्राप्त
आहे .

परु वठािाराींच्या

ननवडीकरीता

सरु
ु वातीला

शेतकऱयाींकडून

लागलेला

कालावधी, सततच्या सरु
ु असलेल्या पावसामळ
ु े व शेतातील वपकाींमळ
ु े या

योजनेच्या प्रगतीची गती मींिावली होती. त्यानींतर परु वठािाराींची सींख्या
वाढवन
ू सौर कृर्षीपींप आस्थावपत करण्याच्या कामाला गती िे ण्यात आली
आहे .

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

यितमाळ जर्ल्हयातील िाांदा उत्पादि शेतिऱयाांना
अनुदान ममळण्याबाबत
(४३)

*

२६७३

श्री.नामदे ि ससाने (उमरखेड) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ जजल्हयातील काींिा उत्पािक शेतकऱयाींना दिनाींक २५ डडसेंबर,

२०१८ रोजीच्या शासन ननणगयानस
ु ार सन २०१८-१९ या वर्षागतील काींिा अनि
ु ान
ममळण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी दिनाींक १८ डडसेंबर, २०१९ रोजी
वा त्यासम
ु ारास प्रधान सचचव, सहकार व पणन ववभाग याींना लेखी ननवेिन
दिले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर ननवेिनाच्या अनर्ष
ीं ाने शासनाने कोणती कायगवाही केली
ु ग
वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. शामराि ऊफम बाळासाहेब पाटील : (१) होय.
(२)

यवतमाळ

जजल््यातील

कृर्षी

उत्पन्न

बाजार

सममती,

उमरखेड

याींच्याकडून प्राप्त १० शेतकऱयाींचे अनि
ु ान मागणीचे प्रस्ताव तालक
ु ास्तरीय
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सममतीने अपा्र  ठरववले होते.

यामध्ये श्री.आडे याींच्या प्रस्तावाचा समावेश

आहे . सिर प्रस्ताव मा. लोकप्रनतननधी याींच्या ववनींतीनस
ु ार फेरतपासणीसाठी

सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था, उमरखेड याींच्याकडे परत करण्यात आले
आहे त.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबईतील सहिारी सांस्थाांनी लेखापररिण अहिाल
शासनास सादर िरण्याबाबत

(४४)

*

५८४

श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी), डॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ),

श्री.मांगश
े
िुडाळिर (िुलाम), श्री.सांर्य पोतनीस (िमलना), श्री.ददलीप लाांडे
(चाांददिली), श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्रीमती याममनी यशिांत र्ाधि
(भायखळा), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्रीमती

सल
ु भा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.दहरामण

खोसिर (इगतपरू ी), श्री.पर्थ
ृ िीरार् चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.विक्रममसांह
सािांत (र्त), श्री.सांर्य र्गताप (परु ां दर), श्री.सांर्य गायििाड (बल
ु ढाणा),
अॅड.शहार्ीबापू

पाटील

(साांगोले) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

सहिार

मांत्री

पढ
ु ील

(१) मब
ै ी, सम
ुीं ईतील सम
ु ारे २९८०८ सींस्थाींपक
ु ारे १००८७ सहकारी सींस्थाींनी

लेखापररक्षण अहवाल सािर केला नसल्याचे दिनाींक ८ जानेवारी, २०२० रोजी
वा त्यासम
ु ारास ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सहकारी सींस्थेने प्रत्येक वर्षी माहे जल
ु ै अखेर पयांत सींस्थेचे
कामकाज व ताळे बि
ीं ाचे लेखापररक्षण करुन त्याचा अहवाल माहे सप््ें बर
पयांत

पाठववणे

बींधनकारक

असताींना

िे खील

कारभारातील

गैरव्यवहार

लपवण्यासाठी सींचालकाींकडून लेखापररक्षण करण्यास ्ाळा्ाळ करण्यात येत
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्ष
ीं ाने लेखापररक्षण अहवाल माहे सप््ें बर
ु ग
अखेरपयांत सािर न करणाऱया उपरोक्त सहकारी सींस्थेववरुध्ि सहकार
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कायद्यातील तरति
ू ीनस
ु ार 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 आहे त ?

श्री. शामराि ऊफम बाळासाहेब पाटील : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

सन २०१८-१९ या वर्षागत लेखापररक्षणासाठी मब
ुीं ईतील एकूण २९,८९४

सहकारी सींस्था पा्र  होत्या. त्यापैंकी माहे जानेवारी, २०२० अखेर एकूण
२२,१३२

सींस्थाींचे

लेखापररक्षण

पण
ू ग

झाले

असन
ू ,

७,७६२

सींस्थाींचे

लेखापररक्षकाींना लेखापररक्षण करण्यासाठी सींस्थाींकडून िप्तर उपलब्ध करुन

न िे णे, लेखापररक्षण करण्यासाठी सहकायग न करणे, सींस्थाींचे िप्तर अपण
ू ग
असणे, पत्ता न सापडणे इत्यािी कारणास्तव सींस्थाींचे लेखापररक्षण झालेले
नाही.

(३) व (४) सहकार आयक्
ु त व ननबींधक, सहकारी सींस्था, महाराषट्र राज्य, पण
ु े

याींच्यास्तरावर वेळोवेळी झालेल्या मामसक सभाींमध्ये क्षे्र ीय कायागलयाींना १००
% सींस्थाींचे लेखापरीक्षण पण
ु ग करण्याबाबत वेळोवेळी सच
ु ना दिलेल्या आहे त.

तसेच, सहकार आयक्
ींु ई
ु त याींच्या दि.६/२/२०२० रोजीच्या प्र ान्वये मब

मधील जजल्हा उपननबींधक व जजल्हा ववशेर्ष लेखापरीक्षक वगग-१ याींना पन्
ु हा
सवग सींस्थाींचे लेखापरीक्षण करण्याबाबत सच
ु ना दिलेल्या आहे त.

सींबचीं धत ननबींधकाींनी लेखापररक्षण न झालेल्या मब
ुीं ईतील एकूण ७,७६२

सींस्थाींपक
ै ी ६०८ सींस्थाींना कलम १०२ अन्वये अवसायनपव
ू ग नो्ीस दिली
असन
ू , ३,१४३ सींस्थाींना लेखापररक्षण करण्याबाबत प्र व्यवहार केला आहे .

तसेच, महाराषट्र सहकारी सींस्था अचधननयम, १९६० चे कलम ७५(५) अन्वये
११८१

सींस्थाींची

सन
ु ावणी

सरु
ु

असन
ू ,

उवगररत

सींस्थाींवर

कायद्यातील

तरति
ु ीनस
ु ार कायगवाही करण्यात येत आहे . ज्या सींस्था लेखापररक्षणासाठी
रे कॉडग उपलब्ध करुन िे णार नाहीत, त्याींच्या ववरुध्ि अचधननयमातील ८०(१)
अन्वये रे कॉडग जप्तीची कायगवाही करण्यात येत आहे .
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त्याचप्रमाणे ज्या लेखापररक्षकाींनी लेखापररक्षण

करण्यास जाणीवपव
ग
ू क

्ाळा्ाळ केली आहे त्याींच्या ववरुध्ि महाराषट्र सहकारी सींस्था ननयम १९६१
मधील ननयम ६९(ग) अन्वये त्याींचे नाव नामतामलकेतन
ू कमी करण्यासाठी
त्याींना कारणे िाखवा नो्ीस िे ऊन उचचत कायगवाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

बोईसर (ता.जर्.पालघर) येथील तारापूर औद्योधगि िसाहतीमधील
एन.िे.फामाम प्रा.मल. (तारा नायरे ट) ि हशल
ुम िेममिल प्रा.मल.
या रासायननि िारखान्यात झालेला स्फोट

(४५)

*

८८

श्रीमती दे ियानी फराांदे (नामशि मध्य), श्री.दे िेंद्र फडणिीस

(नागपरू दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सध
ु ीर

मन
ु गांटीिार (बल्लारपरू ), अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण
विखे-पाटील

(मशडी),

श्री.राणार्गर्ीतमसांह

पाटील

(तळ
ु र्ापरू ),

श्री.अतल
ु

भातखळिर (िाांददिली पि
ू )म , श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्रीमती मननषा चौधरी

(ददहसर), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायनिोळीिाडा), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.अममत साटम (अांधेरी
पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.सांर्य

पोतनीस (िमलना), श्री.ददलीप लाांडे (चाांददिली), श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी),

श्री.महें द्र दळिी (अमलबाग), डॉ.भारती लव्हे िर (िसोिा), श्रीमती याममनी

यशिांत र्ाधि (भायखळा), श्री.पर्थ
ृ िीरार् चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.अममन
पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्रीमती सल
ु भा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे

(नागपरू पजश्चम), श्री.मोहन मते (नागपरू दक्षिण), श्री.शाांताराम मोरे (मभिांडी

ग्रामीण), श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्चम), श्री.अर्य चौधरी (मशिडी),

श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर), अॅड.माणणिराि
िोिाटे (मसन्नर), अॅड.राहुल नािेिर (िुलाबा), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ),

श्री.महे श बालदी (उरण), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ),
डॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पि
ू )म ,

श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापरू ), श्री.मशरीष चौधरी
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(रािेर), श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेलापरू ), श्री.सरु े श (रार्म
ू ामा) भोळे (र्ळगाि
शहर), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाम), श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी), श्री.रार्ेश पाटील

(बोईसर), श्री.दहतें द्र ठािूर (िसई), श्री.क्षितीर् ठािूर (नालासोपारा), श्री.चेतन

तप
ु े (हडपसर), श्री.महें द्र थोरिे (िर्मत), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू ), श्रीमती
सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्री.सांग्राम र्गताप (अहमदनगर
शहर),

श्री.सांददप

क्षिरसागर

(बीड),

श्री.किशोर

र्ोरगेिार

(चांद्रपरू ) :

सन्माननीय िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बोईसर (ता.जज.पालघर) येथील तारापरू औद्योचगक वसाहतीमधील एम-२
प्लॉ् मधील एन.के.फामाग प्रा.मल. (तारा नायट्रे ्) या रासायननक कारखान्यात

भट्टीचा भीर्षण स्फो् झाल्याने ८ कामगाराींचा मत्ृ यू व २ लहान मल
ु ीींसह ७

जण गींभीर जखमी झाल्याचे दिनाींक ११ जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्या
सम
ु ारास ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सिर

व्यवस्थापनाने

महाराषट्र

प्रिर्ष
ू ण

ननयीं्र ण

मींडळ,

महाराषट्र औद्योचगक ववकास महामींडळ, अजग्नशमन िल, औद्योचगक सरु क्षा
व आरोग्य सींचालनालयाकडून सींपण
ू ग परवानग्या न घेताच तसेच महाराषट्र
प्रिर्ष
ू ण ननयीं्र ण मींडळाकडून ग्रॅ् ऑफ फस््ग कन्सें् ्ू ऑपरे ् अींडर

रे ड/एसएस कॅ्े गरीची दिनाींक २ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास
परवानगी घेऊन प्रायोचगक तत्वावर रासायननक कारखान्यात अमोननयम
नायट्रे ्चे उत्पािन सरु
ु केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच तारापरू (जज.पालघर) एमआयडीसीमधील हशल
ुग केममकल प्रा.मल. या
रासायननक कींपनीस िे खील दिनाींक ४ फेब्रव
ु ारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास

मोठी आग लागन
ू त्यात २ कामगार जखमी झाले आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, बोईसर औद्योचगक क्षे्र ातील ववववध कारखान्याींत गेल्या िोन

वर्षाांत झालेल्या अपघाताींमध्ये २१ कामगाराींचा मत्ृ यू व १५ कामगाराींना

कायमस्वरूपी अपींगत्व आले असन
ू अनेक कामगार गींभीर जखमी झाले
असल्याचेही ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त िघ
ग नाींची पन
ु ्
ु रावत्ृ ती ्ा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 मत
ृ व जखमी झालेल्या कामगाराींच्या कु्ुींत्रबयाींना मित
तसेच उक्त घ्नेस जबाबिार असणाऱयाींवर कारवाई करण्यासाठी शासनाने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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
सम
ु ारास उत्पािन प्रकक्रये िरम्यान ररॲक््रचा स्फो् झाल्याने ६ कामगाराींचा

व कारखान्याच्या आवारात राहणाऱया कु्ुींत्रबयापैकी २ व्यक्ती अश्या एकूण ८
व्यक्तीींचा मत्ृ यू झाला आहे .

तसेच सिर िघ
ग नेत २ लहान मल
ु ्
ु ीसह ७ जण जखमी झाले आहे त.

त्यापैकी ६ व्यक्तीींना उपचारानींतर घरी सोडण्यात आले असन
ू एक व्यक्ती
अद्याप उपचार घेत आहे .
सिर

कारखाना

व्यवस्थापनाने

औद्योचगक

सरु क्षा

व

आरोग्य

सींचालनालय, वसई, जजल्हा पालघर या कायागलयाकडून परवाना घेतलेला

नव्हता. परीं त,ु कारखान्याने महाराषट्र प्रिर्ष
ु ण ननयीं्र ण मींडळाकडून दिनाींक
०२.०१.२०२० रोजी धोकािायक कारखाना चालववण्याबाबतचे रे ड/ एसएसआय
कॅ्े गरीचे कन्से् ्ू ऑपरे ् घेतले होते.

औद्योचगक सरु क्षा व आरोग्य सींचालनालयामाफगत सिर अपघाताची

चौकशी केली असता कारखाना व्यवस्थापनाने दिनाींक ०९.०१.२०२० पासन
ू
आथोक्लोरो बेंझाईक ॲसीड (OCBA) या रसायनाचे उत्पािन प्रायोचगक
तत्वावर सरु
ु केल्याचे आढळून आले आहे .

(३) हशल
ुग केममकल प्रा.मल. या रासायननक कींपनीत झालेल्या अपघातात २
कामगार भाजून जखमी झाले आहे त. एक कामगार अींिाजे ४० ्क्के भाजला
असन
ू त्याींचेवर सध्या थींग
ु ा हॉस्पी्ल, मीरा रोड येथे उपचार सरु
ु आहे त.

तसेच िस
ु ऱया एका कामगाराच्या हाताला ककरकोळ भाजण्याच्या जखमा
झाल्या असन
ू त्याला त्याच दिवशी उपचारानींतर घरी सोडण्यात आले आहे .

(४) व (५) मागील िोन वर्षागत एमआयडीसी तारापरू औद्योचगक क्षे्र ातील
ववववध कारखान्यात झालेल्या अपघाताींमध्ये २४ कामगाराींचा मत्ृ यू झाला
असन
ू ९७ कामगार जखमी झाले आहे त. 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 िघ
ग नेच्या अनर्ष
ीं ाने
ु ्
ु ग

ववभागीय आयक्
ु त कोकण

भवन याींचे अध्यक्षतेखाली दि.१५.०१.२०२० रोजीच्या शासन ननणगयान्वये
सममती गदठत करण्यात आली आहे . तसेच राज्यातील रासायननक व

धोकािायक कारखान्याींचे औद्योचगक सरु क्षक्षततेच्या दृष्ीकोनातन
सरु क्षा
ू

पररक्षण (Safety Audit) व उपाययोजना सच
ु ववण्याबाबत दि. १७.०१.२०२०

रोजीच्या शासन ननणगयान्वये सह सींचालक, औद्योचगक सरु क्षा व आरोग्य
सींचालनालय याींचे अध्यक्षतेखाली जजल्हा ननहाय सममती गदठत करण्यात

आली असन
ू सहा मदहन्याींचे आत अहवाल सािर करण्याचे ननिे श िे ण्यात
आले आहे त.

सिर िघ
ग े नत मत
ु ्
ु यमीं्र ी सहाय्यता ननधी
ृ कामगाराींच्या वारसास मख्

अींतगगत प्रत्येकी ५ लक्ष इतकी रक्कम सानग्र
ु ह अनि
ु ानापो्ी िे ण्यात आली
आहे .

सिर अपघाताची चौकशी औद्योचगक सरु क्षा व आरोग्य सींचालनालय,

महाराषट्र औद्योचगक ववकास महामींडळ, महाराषट्र प्रिर्ष
ु ण ननयीं्र ण मींडळ,
अग्नीशामक ववभाग व पोलीस ववभाग याींचेमाफगत करण्यात आली असन
ु
औद्योचगक

सरु क्षा

व

आरोग्य

सींचालनालयामाफगत

कारखान्याच्या

सींचालकाींववरुध्ि ननयम भींगाकररता िोन फौजिारी ख्ले (क्र. २६३५/२०२० व
२६३६/२०२०) मा.न्यायालयात िाखल करण्यात आले आहे त.

पोलीस ववभागामाफगत कारखान्याच्या सींचालकाींवर भारतीय िीं ड सींदहता

१८६० चे कलम ३०४अ, २८६, ३३७, ४२७ च्या भींगाकरीता क्रमाींक २०१४/२०२०
अन्वये गन्
ु हा िाखल केला आहे .

महाराषट्र प्रिर्ष
ु ण ननयीं्र ण मींडळाने दिनाींक १३.०२.२०२० रोजी सिर

कारखान्यास कारखाना बींि करण्याचे आिे श पाररत केले आहे त.

मे.हशल
ुग केममकल्स प्रा.मल., एमआयडीसी तारापरू , बोईसर, जज.पालघर

या कारखान्यात दि.०४.०२.२०२० रोजी झालेल्या अपघाताची चौकशीबाबतची

कायगवाही औद्योचगक सरु क्षा व आरोग्य सींचालनालय त्याींचे स्तरावरुन सरु
ु
आहे .

सिर अपघातातील जखमी कामगाराींच्या और्षधोपचार व वैद्यकीय

उपचारावरील खचग कारखाना व्यवस्थापन करीत आहे .
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(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबई शहर ि उपनगरात महावितरणासह बेस्ट, अदानी ि टाटा
समुहािडून िीर्ेचा पुरिठा िरणाऱया िांपन्यािडून
होत असलेली िीर् दरिाढ

(४६)

*

१७५

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाम), श्री.मोहन मते (नागपरू दक्षिण),

श्री.सांर्य पोतनीस (िमलना), श्री.सांतोष बाांगर (िळमनरु ी), श्री.सनु नल प्रभू
(ददांडोशी),

श्री.योगेश

सागर

(चारिोप),

श्री.अबू

आर्मी

(मानखूदम

मशिार्ीनगर), श्री.रईस शेख (मभिांडी पि
ू )म , श्री.सन
ु ील राणे (बोरीिली),
श्री.शाांताराम मोरे (मभिांडी ग्रामीण), श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्चम),

श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), श्री.सदा सरिणिर

(मादहम), श्री.ददलीप लाांडे (चाांददिली), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू ), श्री.ददपि
चव्हाण

(फलटण),

श्रीमती

मननषा

चौधरी

(ददहसर),

श्री.अममन

पटे ल

(मब
ांु ादे िी), श्रीमती सल
ु भा खोडिे (अमरािती), श्री.अममत झनि (ररसोड),

श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरू ी), श्री.सरु े श िरपड
ु िर (पाथरी), श्री.वििास
ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.विक्रममसांह सािांत (र्त), िुमारी प्रणणती मशांदे
(सोलापरू

शहर

मध्य),

श्री.रणधीर

सािरिर (अिोला

पि
ू )म ,

श्री.किशोर

र्ोरगेिार (चांद्रपरू ), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.सभ
ु ाष धोटे (रार्ूरा),

श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.विनोद अग्रिाल (गोंददया), श्री.विर्य

रहाांगडाले (नतरोडा), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजर्िडा), श्री.चेतन तप
ु े
(हडपसर), श्री.ऋतरु ार् पाटील (िोल्हापरू दक्षिण) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री

(१) राज्यात महाववतरणासह बेस््, अिानी व ्ा्ा समह
ु ाकडून वीजेचा परु वठा
होतो, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वीज परु वठा करणाऱया अिानी, ्ा्ा व बेस्् पाठोपाठ राज्य

शासनाच्या महाववतरणनेही सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीसाठी
पारे र्षण शल्
ु क वाढीचा प्रस्ताव महापारे र्षणमाफगत महाराषट्र वीज ननयामक

आयोगाकडे सािर केल्याचे दिनाींक १७ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननिशगनास आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, पढ
ु ील पाच वर्षागत वीज कींपनीकडून ग्राहकाींना परु वली जाणारी
वीज पाच रुपये प्रनत यनु न्वर जाण्याची शक्यता आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रस्तावावर महाराषट्र राज्य वीज ननयामक आयोगाने

कोणती ननणगय घेतला आहे , त्यानस
ु ार ग्राहकाींच्या वीज िे यकात िरमहा ककती
रुपये वाढ करण्यास आयोगाने मान्यता दिली आहे,

(५) असल्यास, माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वीज िरवाढ करण्यात आलेली
असताींना पन्
ु हा वीज िरवाढ करण्याची कारणे काय आहे त तसेच उक्त ववज
िरवाढीची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळुन आले,

(६) असल्यास, उक्त वीज िराच्या प्रस्तावाबाबत शासनाने फेरववचार करुन

ग्राहकाींवरील अचधकचा भि
ु ां ड कमी करण्याच्या दृजष्ने कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे,
(७)

असल्यास,

शासनामाफगत

करण्यात

येणारा

ववज

परु वठा

खाजगी

कींपन्याऐवजी सींपण
ग : शासकीय कींपन्याद्वारे करण्याच्या दृजष्ने आवश्यक
ू त
ती यीं्र णा उभारण्याकररता शासन स्तरावर कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे , नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. नननतन राऊत : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) मब
ुीं ई महानगर व मब
ुीं ई उपनगर पररसरात बेस््, अिानी आणण ्ा्ा
पॉवर कींपनीकडून ग्राहकाींना वीज परु वठा करण्यात येतो.
उपनगरातील

मल
ु ड
ुीं ,

भाींडुपसह

राज्यातील

महाववतरणकडून वीज परु वठा करण्यात येतो.

इतर

तसेच मब
ींु ई

भागातील

ग्राहकाींना

या सवग वीज ववतरण कींपन्या

ग्राहकाींपयांत वीज पोहोचवण्यासाठी वीजननममगती कींपन्याींकडून ववजेची खरे िी
करुन पारे र्षण यीं्र णेमाफगत ग्राहकाींपयांत पोहोचवत असतात.

या सवग बाबीींचा

(वीज खरे िी, पारे र्षण व ववतरण) खचग ववचारात घेऊन ग्राहकाींसाठी लागू
करावयाचे वीज िर ठरवण्यात येतात.

पारे र्षण शल्
ु काबाबत प्रस्ताव सािर केलेला नाही.

तथावप, महाराषट्रात

वीज परु वठा करणाऱया सवग वीज ववतरण कींपन्याींनी महाराषट्र ववद्यत
ु

ननयामक आयोग (बहु-वर्षीय वीज िर) ववननयम, २०१९ नस
ु ार सन २०२०-२१
ते सन २०२४-२५ या कालावधीसाठी स्वतीं्र पणे वीज िराच्या ननजश्चती
करणासाठी आयोगासमोर प्रस्ताव सािर केलेले आहे त.

68
(३) महाराषट्र ववद्यत
ु ननयामक आयोग (बहु-वर्षीय वीज िर) ववननयम, २०१९
नस
ु ार आयोगासमोर ननजश्चतीकरणासाठी आलेले वीज िर हे दि. १.४.२०२०
पासन
ू लागू होणे अपेक्षक्षत असन
ू महाववतरण, बेस््, अिानी व ्ा्ा पॉवर
कींपन्याींकडून वीज सींिभागतील याचचकाींची आयोगामाफगत छाननी, शहाननशा,

ग्राहकाींच्या सच
ू ना व हरकती बाबत जादहर सन
ु ावणी घेऊन अींनतम करण्यात
येत असन
ू , सद्यजस्थतीत त्या आयोगासमोर न्यायप्रववषठ आहे त.

(४) महाराषट्र ववद्यत
ु ननयामक आयोगाने अद्याप आपला ननणगय जाहीर
केलेला नाही.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

(६) ववद्यत
अचधननयम, २००३ मधील तरति
ु
ु ीनस
ु ार महाराषट्र ववद्यत
ु
ननयामक

आयोगास

वीज

ववतरण

राज्यात

मब
ुीं ई

परवानाधारकाींच्या

ननजश्चत करण्याचे अचधकार प्रिान करण्यात आलेले आहे त.
(७)

सद्यजस्थतीत

वगळता

प्रामख्
ु याने

ग्राहकाींचे

वीजिर

महाववतरण

या

कींपनीद्वारे वीज परु वठा केला जात असन
ग :
ू खाजगी कींपन्याऐवजी सींपण
ू त
शासकीय वीज कींपन्याद्वारे वीज परु वठा करण्याचा प्रस्ताव ववचाराधीन नाही.
-----------------

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

(४७)

*

१५०

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महे श बालदी (उरण),

अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती
मननषा चौधरी (ददहसर) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) पनवेल (जज.रायगड) तालक्
ु यातील तळोजा औद्योचगक वसाहतीत सन

२०१६-२०१७, सन २०१७-२०१८ व सन २०१८ ते माहे जुन, २०१९ पयांत अनेक
कारखान्याींमध्ये स्फो् झाल्यामळ
ु े लागलेली आग व वायग
ु ळती अशा ववववध
घ्नाींमळ
ु े अनेक कामगाराींचा मत्ृ यु झाला असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१९
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे ,
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(२) असल्यास, उक्त औद्योचगक वसाहत पररसरातील ९०७ हेक््र जागेवर

१२०० भख
ू ींडाींवर शेकडो छो्या-मोठया कारखान्याींमध्ये मोठी औद्योचगक

उलाढाल होत असन
इींजजननयररींग, मत्स्य प्रक्रीया, फुड, रसायने आिी
ू
कारखान्याींचा समावेश असन
ू लाखो कामगार काम करीत आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त औद्योचगक वसाहतीींमध्ये आपतकालीन आराखडा
नसल्यामळ
ु े

कामगाराींना

व

नागररकाींना

कींपनीमध्ये

होणाऱया

अपघाती

घ्नाींमळ
ु े आपला जीव गमवावा लागत असन
ू अनेक कु्ुींब उध्वस्त होत
आहे त हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून उक्त औद्योचगक
वसाहतीींमध्ये

आपत्कालीन

आराखडा

तयार

करुन

सरु क्षक्षततेकरीता कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

कामगाराींच्या

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ददलीप िळसे-पाटील : (१) व (२) पनवेल (जज.रायगड) तालक्
ु यातील

तळोजा औद्योचगक वसाहतीत सन २०१६ ते जन
ू , २०१९ पयांत एकूण २०
कारखान्याींमध्ये आग लागण्याच्या घ्ना घडल्या आहे त.

सिर घ्नेत ११

कामगार मत
ृ व ४ कामगार जखमी झाले आहे त. तसेच ४ कारखान्याींमध्ये
स्फो्ाच्या घ्ना घडल्या असन
ू त्यात ७ कामगार जखमी झाले आहे त.

तसेच एका कारखान्यात वायग
ु ळतीची घ्ना घडली असन
ू त्यात २ कामगार
बाधीत झाले आहे त.

सिर घ्ना घडल्याचे त्या-त्या वेळी औद्योचगक सरु क्षा व आरोग्य

सींचालनालयाच्या

ननिशगनास

करण्यात आलेली आहे .

येवन
ू

त्याींचेमाफगत

सींबचीं धताींववरुध्ि

कारवाई

(३) व (४) अनतधोकािायक व धोकािायक प्रकक्रया असलेल्या कारखान्याींनी
आपत्कामलन प्रनतसाि योजना तयार केल्या असन
ू त्यानस
ु ार कारखान्याींमध्ये
मॉक डड्रल घेण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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राळे गाि, िळां ब (जर्.यितमाळ) येथे शेतिऱयाांच्या शेतामधन
ु
(४८)

*

टािण्यात आलेल्या रान्सममशन लाईन्सबाबत

४२२५

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राळे गाव,

कळीं ब

(जज.यवतमाळ)

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री

पररसरात

पावरग्रीड

कींम्पनीने

शेतकऱयाींच्या शेतामधन
ु ्ाकलेल्या वरोरा ते परळी ७६५ के.व्ही ट्रान्सममशन

लाईन व पावर लाईन सींबध
ीं ीत जमीनीचा मोबिला दिनाींक ३१ मे, २०१७ रोजी
वा त्यासम
ु ारास शासन ननणगयानस
ु ार िे ण्यात यावा असे आिे श दिनाींक २१
ऑगस््, २०१९ रोजी तत्कालीन उजाग मीं्र ी याींनी बैठकीत पावरग्रीड कींपनीला
दिले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपववभागीय अचधकारी महसल
ु राळे गाव, (जज.यवतमाळ) याींनी
शेतकऱयाींच्या

शेतीचे

मल्
ु याींकन

करुन

पाठववला होता, हे ही खरे आहे काय,

जजल्हाचधकारी

याींच्याकडे

प्रस्ताव

(३) असल्यास, कींपनीकडून अद्यापही कोणत्याही शेतकऱयाींना मोबिला दिला

नसल्याचे दिनाींक १२ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशगनास आले,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळुन आले, तसेच त्यानर्ष
ीं ाने सींबचधत िोर्षीवर कोणती कारवाई
ु ग
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) असल्यास, शेतकऱयाींना शेतीचा मोबिला लवकरात लवकर िे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाींची कारणे काय आहे त ?

डॉ. नननतन राऊत : (१) पॉवर ग्रीड कॉपोरे शन ऑफ इींडडया मल. या

कींपनीमाफगत वरोरा परळी ७६५ के.व्ही. पारे र्षण वादहनीची उभारणी करण्यात
आलेली आहे . सिर वादहनीग्रस्त शेतकऱयाींना मोबिल्यासींिभागत तत्कालीन मा.

मीं्र ी (ऊजाग) याींच्या अध्यक्षतेखाली दिनाींक २१ ऑगस््, २०१९ रोजी झालेल्या
बैठकीमध्ये सिर वादहनीच्या उभारणीसाठी पॉवर ग्रीड कींपनीकडून दिनाींक

३१.०५.२०१७ नींतर मल्
ु याींकनासाठी प्रस्ताववत केलेल्या सवग शेतकऱयाींना शासन
ननणगय दिनाींक ३१.०५.२०१७ अनस
ु ार मोबिला िे ण्याचा ननणगय घेण्यात आला
होता.
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(२), (३), (४) व (५) पॉवर ग्रीड कॉपोरे शन ऑफ इींडडया मल. कींपनीने

कळववल्यानस
ु ार वादहनीग्रस्त शेतकऱयाींना उद्योग, ऊजाग व कामगार ववभाग,
शासन

ननणगय

क्रमाींक

धोरण-

२०१६/

प्र.क्र.५२०

/

ऊजाग-४,

दिनाींक

३१.०५.२०१७ च्या शासन ननणगयानस
ु ार मोबिल्याची रक्कम िे ण्यात आली

असन
ू ५ प्रकरणाींतील शेतक-याींनी आवश्यक कागिप्र े पॉवरग्रीड कींपनीस
सािर न केल्याने मोबिल्याची रक्कम िे णे प्रलींत्रबत आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

माणगाि (जर्.रायगड) तालुक्यातील विळे भागाड औद्योधगि िेत्रातील
कक्रप्टझो इांजर्ननयररांग िांपनीमध्ये झालेला स्फोट

(४९)

*

१५२

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महे श बालदी (उरण),

अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती
मननषा चौधरी (ददहसर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) माणगाव (जज.रायगड) तालक्
ु यातील ववळे भागाड औद्योचगक क्षे्र ातील
कक्रप््झो इींजजननयररींग कींपनीमध्ये झालेल्या स्फो्ामध्ये १६ कामगार जखमी

होवन
ू २ कामगाराींचा मॄत्यु झाला असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर कींपनी सन २०१६ पासन
अवैधररत्या सरू
असन
ू
ु
ू
कींपनीला सन २०१८ मध्ये परवानगी िे ण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, कामगाराींच्या सरु क्षक्षततेच्या िषॄ ्ीने कोणतीच उपाययोजना न
करता मागील ३ वर्षग कींपनी बेकायिे शीरपणे सरु
ु असल्यामळ
ु े कींपनीमध्ये
िघ
ग ना घडून कामगाराींना जीव गमवावा लागला आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु ्

(४) असल्यास, कींपनी व्यवस्थापनाच्या ननषकाळजीपणामळ
ु े जखमी व मॄत्यु

झालेल्या कामगाराींना व त्याींच्या कु्ुींबीयाना कींपनीमाफगत मित िे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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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 मत्ृ यू झाला असन
ू १५ कामगार जखमी
झाले आहे त.

(२) मे. कक्रप््झो इींजजननयरीींग मल. हा कारखाना दिनाींक ११/१/२०१८ रोजी
पासन
सरु
आहे . कारखाना भोगव्ािाराने माहे
ू
ु

फेब्रव
ू ारी

२०१९

मध्ये

नोंिणीसाठी अजग केल्यानस
ु ार सन २०१८ पासन
ू कारखाने अचधननयम, १९४८
अींतगगत मे.कक्रप््झो इींजजननयररींग मल. या कारखान्याला परवाना िे ण्यात
आलेला आहे .

(३) कारखान्यात इन्ग गॅस फ्लडीींग मसस््ीमची तपासणी बेकायिे शीरपणे व

सरु क्षक्षततेची काळजी न घेता केल्याने कारखान्यात झालेल्या िघ
ग नेत
ु ्
कामगाराींना जीव गमवावा लागला आहे .

(४) मे.कक्रप््झो इींजजननयररींग मल. या कारखान्यात दि.१५.११.२०१९ रोजी
झालेल्या अपघातात मत्ृ यू पावलेल्या ३ कामगाराींच्या वारसाींना प्रत्येकी
रु.१०,००,०००/-

इतकी

रक्कम

व्यवस्थानामाफगत िे ण्यात आलेली आहे .

सानग्र
ु ह

अनि
ु ानापो्ी

कारखाना

तसेच कारखाना व्यवस्थापनामाफगत

तीनही मत
ु सान भरपाईपो्ी एकूण रु.२४,४७,५२०/ृ कामगाराींच्या वारसास नक

इतकी रक्कम आयक्
ु त नक
ु सान भरपाई याींचे न्यायालयात जमा करण्याची
कायगवाही सरु
ु आहे .

तसेच कारखाना व्यवस्थापनाने जखमी कामगाराींच्या हॉजस्प्लचा व

और्षधोपचाराचा रु. ९० लक्ष इतका खचग केला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

विधान भिन :
मुांबई.
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