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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
गरु
ु िार, ददनाांि ०५ माचच, २०२० / फाल्गन
ु १५, १९४१ ( शिे )
(१)

उद्योग, खननिमच, मराठी भाषा मांत्री

(३)

ऊर्ाच मांत्री

(२)

िामगार, राज्य उत्पाादन शल्
ु ि मांत्री

(४)

बहुर्न िल्याण, खार र्ममनी वििास,
आपात्ती व्यिस्थापान, मदत ि
पान
ु िचसन मांत्री

(५)

याांचे प्रभारी विभाग

िने, भि
ू ां पा पान
ु िचसन मांत्री

(६)

आददिासी वििास मांत्री

(७)

सहिार, पाणन मांत्री

(८)

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

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

राज्यात महावितरण िांपानीने मे.रोलेक्स आणण मे.फ्लॅ श िांपानीमाफचत
खरे दी िेलेले िीर् ममटर सदोष असल्याबाबत
(१)

*

१५०८

श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्री.सनु नल प्रभू (ददांशोशी) :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात महावितरण कींपनीने मे.रोलेक्स आणण मे.फ्लॅ श कींपनीकडून

खरे दी केलेले सम
ु ारे १० लाख मी्र सदोष असन
ू िीज िापराची नोंद चुकीची

दशशवित असल्याने सम
ु ारे ८ लाख २७ हजार मी्र बदलन
ू भींगारात काढण्यात
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आल्याने महावितरण कींपनीस १६० को्ी रुपयाींचे आर्थशक नक
ु सान झाले
असल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू रकमेची नक
ु सान भरपाई व्हािी म्हणन
ू विजेचे दर
िाढविण्यात येणार असल्याने त्याचा भद
ु ड सामान्य राहाहकाींिर पडणार
असल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तद्नष
ीं ाने िीज दरिाढ न करता ननक्ष् दजाशयया
ु ग

मी्रचा परु िठा करणार्या कींपनीिर ि मी्रची गण
ु ित्ता पकरषण ण न करता
ते

खरे दी

करणार्या

महावितरण

कींपनीयया

अर्ाकार्याींिर

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

कारिाई

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

शॉ. नननतन राऊत : (१) मे.रोलेक्स कींपनीने परु िठा केलेल्या १० लाख
मी्सशपक
ै ी ४,३०,९०२ मी्सश सदोष आढळून आले असन
ू त्यामळ
ु े महावितरण
कींपनीस एकूण १६०.८०३ को्ीचे नक
ु सान झाले आहे . मे.फ्लॅ श कींपनीकडून

१९.२ लाख मी्सश महावितरण कींपनीने खरे दी केले असन
ू ते ताींत्रिकदृष्या
योग्य आढळले आहे त.
(२) हे खरे नाही.

(३) मे. रोलेक्स मी्सश प्रा.लल., है दराबाद याींनी परु िठा केलेल्या सदोष
मी्सशमळ
ु े महावितरणला, आर्थशक नक
ु सान सहन करािे लागले. त्यामळ
ु े सदर

कींपनीला दद.२१.३.२०१७ यया पिान्िये काळ्या यादीत समाविष् करण्यात
आले

आहे .

तर

महावितरणायया

झालेल्या

रु.१६०.८०३

को्ी

इतक्या

रक्कमेयया नक
ु सान भरपाई ककरता मा.उयच न्यायालय, मब
ुीं ई येथे सदर
कींपनीविरोाात दािा दाखल केला असन
ू प्रकरण न्याय प्रविष् आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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मौर्े सरािली (ता.शहाणू, जर्.पाालघर) येथे आददिासी
वििास सांिुल उभारण्याबाबत

(२)

*

२०६६

श्री.विनोद ननिोले (शहाणू), श्री.रार्ेश पााटील (बोईसर),

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

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

मौजे

सरािली

(ता.डहाणू,

जज.पालघर)

येथे

८

एकर

सन्माननीय
जलमनीिर

आददिासीींयया कल्याणाकरीता आददिासी विकास सींकुल उभारण्याचा प्रस्ताि
शासनायया विचारााीन आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर जागेमध्ये आददिासी मल
ु ा-मल
ु ीींककरता इींराहजी माध्यमाची
ननिासी

शाळा,

शासकीय

िसतीगह
् े,

जनतेकरीता

साींस्क्नतक

भिन

ि

आददिासी प्रकल्प कायाशलय उभारण्यायया कामाबाबतची सद्य:जस्थती काय
आहे,

(३) तसेच, सदरहू प्रकल्प पण
ु श होण्यायया दृष्ीने शासनाने कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलबाींची कारणे काय आहे त ?

अॅश. िे.सी.पााशिी : (१) ि (२) हे खरे नाही. आददिासी विकास सींकुल
उभारण्याचा प्रस्ताि मौजे सरािली येथे नसन
ू मौजे लोणीपाडा येथे होता.

मौजे लोणीपाडा ता. डहाणू येथील ग् क्रमाींक १०८,१०९,१३६,१३९ ि १४०

एकूण षण ेि १२.३०.०० हे .आर पैकी ३.२०.०० हे .आर (८ एकर) जमीन
आददिासी

मल
ु ा-मल
ु ीींचे

३

िसनतगह
्

ि

प्रकल्प

कायाशलयासाठी

मागणी

करण्यात आली होती. तथावप उपिन सींरषण क डहाणू िन विभाग याींनी सदर
जमीन दे ण्यास नकार ददल्याने जमीन अद्याप नािािर झालेली नाही.

(३) जमीन उपलब्ा झाले नसल्याने कायशिाही करणे शक्य झाले नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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राळे गाांि (जर्.यितमाळ) येथील मदहला ग्राममण सहिारी पात सांस्था
मयाचददतच्या खातेदाराांना रक्िम पारत ममळण्याबाबत
(३)

*

५७५०

शॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राळे गाींि (जज.यितमाळ) येथील मदहला राहामीण सहकारी पत सींस्था
मयाशददत राळे गाि र.न.१२२५ याींनी गरीब खातेदाराींयया ठे िी सहा िषाशचा

कालािाी होऊनही परत केल्या नसल्याने, सबींाीत सिश खातेदाराींनी ददनाींक
२६ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास तहलसल कायाशलय, राळे गाि येथे
दठय्या आींदोलन केल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पतसींस्था सींचालकाींिर कारिाई करून ठे िीींची रक्कम परत

लमळािी या ककरता खातेदाराींनी सहायक ननबींाक, सहकारी सींस्था, राळे गाि
याींना ननिेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि तद्नष
ीं ाने पतसींस्था सींचालकािर कारिाई करुन
ु ग
खातेदाराींची रक्कम व्याजासदहत परत करण्यायया दृष्ीने कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. शामराि ऊफच बाळासाहेब पााटील : (१) ि (२) होय.

(३) मदहला राहालमण सहकारी पत सींस्था मयाश. राळे गाींि या पतसींस्थेयया ठे िी
लमळत नसल्याने सींस्थेयया सभासदाींनी सींस्थेयया अध्यषण ा, सिश सींचाललका ि

व्यिस्थापक याींचवे िरुध्द पोलीस स््े शन, राळे गाींि येथे एफआयआर क्र.९५/१४
ददनाींक १८.०८.२०१४ रोजी गन्
ु हा दाखल केला आहे .

दरम्यान पतसींस्थेयया सन २०१३-१४ या कालािाीयया लेखापकरषण ण

अहिालात
सींस्थेयया

नमद
ू

सींचालक

गींभीर

दोषाींयया

मींडळाने

अनष
ीं ाने
ु ग

अयोग्य

ि

सींस्थेयया

ननयमबाह्य

लेखापकरषण काींनी
कजशिा्पािरुन

गैरव्यिहार केला असल्याबाबतची तक्रार दद. १५.१२.२०१४ रोजी पोलीस
स््े शन, राळे गाींि येथे दाखल केली आहे .
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पतसींस्थेयया सन २०१३ ते २०१४ यया लेखापकरषण ण अहिालातील

लशफारसीनस
ु ार

सींस्थेयया

सींचाललका

ि

अर्ाकारी/कमशचारी

याींचवे िरुध्द

अर्ाननयमायया कलम ८८ अन्िये चौकशी सरु
ु आहे. सींस्थेयया ठे िीदाराींनी
केलेल्या दठय्या आींदोलनायया अनष
ीं ाने पतसींस्थेची कजशिसल
ु ग
ू ी ि ठे िीदाराींयया
ठे िी परत करण्यासाठी ददनाींक १२.०२.२०२० रोजीयया पिान्िये सहायक

ननबींाक, सहकारी सींस्था, राळे गाींि याींचे अध्यषण तेखाली क्ती सलमती गठीत
करण्यात आली असन
सदर सलमतीमध्ये ठे िीदाराींयया प्रनतननाीींचादे खील
ू
समािेश करण्यात आला आहे . सदर सलमतीमाफशत कजशिसल
ू ी क्ती आराखडा
तयार करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

सोलापाूर जर्ल््यातील राष्ट्रीय बालिामगार प्रिल्पााच्या
िामिार्ात झालेला गैरव्यिहार

(४)

*

४९७४

श्री.बाबासाहे ब पााटील (अहमदपारू ) :

सन्माननीय िामगार

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू जजल्ह्यातील बालकामगाराींचे शैषण णणक पन
ु िशसन करण्यासाठी
राबविण्यात येणार्या राषरीय बालकामगार प्रकल्पायया कामकाजात झालेल्या
गैरव्यिहाराप्रकरणी

तत्कालीन

मा.कामगार

राज्यमींिी

याींनी

उक्त

गैरव्यिहाराची आयक्
ु त याींययामाफशत चौकशी करण्याचे आदे श ददनाींक २५
जानेिारी, २०१८ रोजी िा त्यासम
ु ारास ददले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने सींबर्ीं ात दोषीींिर
ु ग
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददलीपा िळसे-पााटील : (१) हे खरे आहे .
(२) होय.
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(३) चौकशी दरम्यान श्रीमती अपणाश रमाकाींत काींबळे , प्रकल्प सींचालक,

राषरीय बाल कामगार प्रकल्प, सोलापरू ह्या ननाी अपव्यय ि अननयलमतता
या कारणाने दोषी आढळुन आल्या असल्याने जजल्हार्ाकारी, सोलापरू याींनी

दद.१४.०२.२०२० रोजीचे पिान्िये त्याींना कायशमक्
ु त केले असन
ु त्याींचे विरूध्द
जजल्हार्ाकारी, सोलापरू याींचेमाफशत कायशिाही सरू
ु आहे.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

सारां गिाशी साठिण तलाि (ता.र्ानेफळ, जर्.बुलढाणा) ननममचतीिररता
भुसांपाादन िरण्यात आलेल्या शेतिऱयाांना मोबदला ममळण्याबाबत

(५)

*

५३०२

श्री.सांर्य रायमल
ु िर (मेहिर), श्रीमती श्िेता महाले

(धचखली) : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:(१) सारीं गिाडी साठिण तलाि (ता.जानेफळ, जज.बल
ु ढाणा) ननलमशतीककरता सहा

िषाशपि
ीं ादन करण्यात येऊन सात
ू ी अनेक शेतकर्याींयया शेतजलमनीींचे भस
ू प
िषाशचा कालािाी होऊनही शेतक-याींना मोबदला लमळाला नसल्याचे माहे
जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकल्पराहस्ताींना अद्यापपयत मोबदला न लमळाल्याबाबत
शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळुन आले,

(३) असल्यास, चौकशीयया अनष
ीं ाने प्रकल्पराहस्ताींना तातडीने मोबदला
ु ग
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१), (२) ि (३) :- सारीं गिाडी साठिण तलाि,

जज.बल
ीं ादन प्रकरणात एकूण ६०.५१
ु डाणा या साठिण तलािायया तीन भस
ू प

हे . आर. इतकी खाजगी जमीन भस
ीं ादन अर्ाननयम, १८९४ नस
ू प
ु ार सींपाददत
कराियाची कायशिाही सरु
ु करण्यात आली होती. त्यामध्ये मौजे दहिरा खुदश ि

मौजे इसोली या २ प्रकरणात कलम ४ ची अर्ासच
ू ना दद. ०७/१२/२०१३ रोजी
ि मोजे ककन्ही नाईक या प्रकरणात कलम ४ ची अर्ासच
ू ना दद. १८/०७/२०१३
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रोजी प्रलसद्ध करण्यात आली होती. या प्रकरणात दद.०२/०२/२०१५ रोजी ४२

भा
ू ारकाींना ८० ्क्के अराहीम मोबदला (एकूण रुपये १.२७ को्ी) िा्प
करण्यात आले हाते. परीं त,ु राज्यामध्ये निीन भस
ीं ादन, पन
ू प
ु िशसन ि
पन
ु िशसाहत

करतानाची

भरपाई

लमळण्याचा

आणण

पारदशशकतेचा

हक्क

अर्ाननयम, २०१३, दद.०१/०१/२०१४ पासन
ू लागू झाला आहे . त्यामळ
ु े जुना

भस
ीं ादन कायदा, १८९४ नस
ू प
ु ार अींनतम ननिाडा पाकरत न झाल्यामळ
ु े निीन

कायद्यानस
ु ार कायशिाही करणे आिश्यक आहे . शासनायया दद.१२/०५/२०१५
यया शासन ननणशयानस
ीं ादन सींस्थेने खाजगी िा्ाघा्ीद्िारे थे्
ु ार भस
ू प
खरे दीची कायशिाही सरू
ु केली आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

महाराष्ट्र राज्य खननिमच महामांशळाने ननिष बदलून
मर्ीतील िांपान्याांना िांत्राट ददल्याबाबत

(६)

*

२६३

श्री.दे िेंद्र फशणिीस (नागपारू दक्षिण पाजश्चम), श्री.चांद्रिाांत

(दादा) पााटील (िोथरुश), श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार (बल्लारपारू ), अॅश.आमशष
शेलार (िाांद्रे पाजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पााटील (मशशी), श्री.राणार्गर्ीतमसांह
पााटील (तळ
ु र्ापारू ), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पाि
ू )च , श्रीमती दे ियानी
फराांदे (नामशि मध्य), अॅश.पाराग अळिणी (विलेपााले) :
खननिमच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) महाराषर राज्य खननकमश महामींडळाकडून ६ कींपन्याींसाठी ननकष बदलन
ू
ननविदा शल्
ु क पाच लाखाींिरुन एक लाख रुपये करुन, अनामत रक्कम

दहाप् कमी म्हणजे एक दशलषण  ्नासाठी तीन को्ी रुपयाींिरुन ३० लाख
रुपये करािे तसेच कोळसा ाुण्याची िावषशक षण मता दोन दशलषण  ्नािरुन

एक दशलषण  ्न करण्यात आल्याची बाब माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

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

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नष
ीं ाने मजीतील
ु ग
कींपन्याींना कींिा् दे ण्याककरता बदलण्यात आलेले ननकष रद्द करण्याबाबत
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तसेच ननकषाींमध्ये बदल करुन गैरव्यिहार करणार्या अर्ाकार्याींिर कारिाई
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) पि
ू श लललाि बैठककत (Pre-Bid Meeting) लललािात
भाग घेऊ ईजयिणार्या घ्काींकडुन प्राप्त लशफारशीींयया आाारे ननविदा शल्
ु क

एक लषण  ि अनामत रक्कम एक दशलषण  ्नाककरता रू.३० लषण  ठे िण्यात
आली होती.

सदर बाब ननविदा प्रकक्रयेत जास्तीत-जास्त सहभाग होऊन

स्पााशत्मकतेला िाि दे ण्याककरता महाराषर राज्य खननकमश महामींडळाने घेतला
आहे .

(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

उमरखेश (जर्.यितमाळ) येथील िन पाररिेत्र अधधिाऱयाांनी
िि
ृ ारोपाण योर्नेत िेलेली अननयममतता
(७)

*

४१४५

श्री.नामदे ि ससाने (उमरखेश) :

सन्माननीय िने मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उमरखेड (जज.यितमाळ) येथील प्रादे लशक िन विभागायया िनपकरषण ेि

अर्ाकार्याींनी चुरमरु ा येथे लमश्र िनीकरण कॅम्पा योजनेत खड्डे न खोदताच
िषण 
् ारोपण करुन शासनायया ननाीची अफरातफर केल्याप्रकरणी उमरखेडयया

उपविभागीय िन अर्ाका-याींनी स्ितींि चौकशी करुन त्याचा अहिाल पस
ु द

िन विभागाकडे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान सादर केलेला
असताींनाही

यासींदभाशत

अद्यापपयत

कोणतीच

नसल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

कारिाई

करण्यात

आली

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशिाही केली
िा करण्यात येत आहे,

(३) असल्यास, या प्रकरणी सींबर्ात दोषीिर कारिाई करण्यास विलींब
करणार्या अर्ाकार्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सांर्य राठोश : (१) ि (२) यितमाळ िनित्् तातील पस
ु द िनविभागातील

स. नीं. ०१, चुरमरु ा येथे ३५.१५ हे . षण ेिािर कॅम्पा योजने अींतगशत सन २०१८

यया पािसाळ्यात लमश्र िनीकरणाची कामे हाती घेण्यात आली होती. सदर
कामाींमध्ये

िनपकरषण ेि

अर्ाकारी,

उमरखेड

याींचेकडून

ननषकाळजीपणा

झाल्यामळ
ु े त्याींचेविरूध्द लशस्तभींगविषयक कायशिाही करण्याची लशफारस
उपविभागीय िन अर्ाकारी, उमरखेड याींनी उपिनसींरषण क, पस
ु द याींना केली
होती.

उपिनसींरषण क, पस
ु द याींनी यासींदभाशत सविस्तर चौकशी करून अहिाल

सादर करण्यासाठी सहायक िनसींरषण क (जींकास ि कॅम्पा), पस
ु द याींना ननदे श
ददले होते. त्यानस
ु ार सहायक िनसींरषण क (जींकास ि कॅम्पा), पस
ु द याींनी
दद.०१.०१.२०१९ रोजीयया पिान्िये उपिनसींरषण क, पस
ु द याींना अहिाल

सादर

केला. सदर अहिालानस
ु ार रु. १,५६,४८९/- इतक्या शासकीय रकमेचे नक
ु सान
झाल्याचे ननदशशनास आले.

उपिनसींरषण क, पस
ु द

याींनी दद.०५.०१.२०१९

रोजीयया ज्ञापनान्िये

िनपकरषण ेि अर्ाकारी (प्रा.)-उमरखेड, सींबर्ीं ात षण ेिसहाय्यक आणण
याींचेविरुध्द महाराषर नागरी सेिा (लशस्त ि अपील)

िनरषण क

ननयम, १९७९ यया

कलम ०८ नस
ु ार विभागीय चौकशीची कायशिाही सरू
ु केली आहे .
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

बार्ार सममत्याांच्या आिारात सोयाबीनच्या खरे दीत
व्यापााऱयाांनी घट धरल्याबाबत

(८)

*

१७८५

श्री.चांद्रिाांत (दादा) पााटील (िोथरुश) :

सन्माननीय पाणन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सततयया पािसामळ
ु े सोयाबीनचा उत्पादक दजाश घसरल्याचे
आणण

दाण्याींमध्ये

ओलािा

असल्याची

कारणे

उत्पादकाींना

दे ऊन

व्यापार्याींकडून प्रनत जक्िीं्ल पाच ते सात आणण बारदानाची एक अशी आठ
ते नऊ ककलो घ् ारली जात असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, राज्यातील सोयाबीन उत्पादकाींचे नक
ु सान होऊ नये यासाठी

शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे , तसेच याबाबतची
सद्यःजस्थती काय आहे त,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. शामराि ऊफच बाळासाहेब पााटील : (१) हे खरे नाही.

राज्यात ३०५ बाजार सलमत्या कायशरत आहे त, या बाजार सलमत्याींयया

आिारामध्ये व्यापार्याींनी सोयाबीनची खरे दी प्रतिारी नस
ु ार केलेली असन
ू ,

व्यापार्याींनी खरे दीत घ् ारल्याबाबत बाजार सलमत्याींकडे अथिा जजल्हा
उपननबींाक कायाशलयाकडे कोणतीही लेखी तक्रार प्राप्त झालेली नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

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

(९)

*

४५१४

श्री.राहूल िुल (दौंश) :

सन्माननीय िामगार मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

दौंड

(जज.पण
ु े)

तालक्
ु यातील

मोठ्या

प्रमाणािर

असलेल्या

उद्योगाींद्यामध्ये परप्राींतीय कामगार काम करीत असन
ू कामगार कायद्याचे

उल्लींघन होत असल्याने नागकरकाींनी याबाबत अनेक िेळा तक्रारी केल्या

असन
ू कींपनीमध्ये घडलेल्या अपघातामध्ये अनेक कामगाराींना जीि दे खील
गमिािा लागला असल्याचे माहे नोव्हें बर-डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भाींडगाि (ता.दौंड, जज.पण
ु े) येथील मीनाषण ी स््ील या लोखींड
बनविणार्या कींपनीमध्ये ददनाींक ३० जानेिारी, २०१८ रोजी िा त्यासम
ु ारास

स्फो् होऊन यामध्ये ३ परप्राींतीय कामगाराींचा मत्् यू झाल्याचे ददनाींक २४
ऑक््ोबर, २०१८ िा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्यास, मौजे कुरकींु भ (ता.दौंड, जज.पण
ु े) येथील अल्काईल केलमकल
लल. ि इ्रननस फाईन केलमकल लल. या दोन्ही कींपन्याींमध्ये दे खील यापि
ू ी
स्फो् होऊन काही कामगाराींना जीि गमिािा लागल्याची बाब ननदशशनास
आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार दोषीींिर तसेच कामगार कायद्याचे उल्लींघन
करणार्या अन्य कींपन्याींिर कारिाई करण्यायया दृष्ीने कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददलीपा िळसे-पााटील : (१), (२) ि (३) दौंड (जज.पण
ु े) तालक्
ु यात मोठया
प्रमाणािर असलेल्या उद्योगाींद्यामध्ये परप्राींतीय कामगार काम करीत
असल्याचे तसेच कामगार कायद्याचे उल्लींघन होत असल्याबाबतची तक्रार
कामगार उपआयक्
ु त,

पण
ु े याींयया कायाशलयात प्राप्त झाल्याची ददसत नाही.

तसेच दौंड तालक्
ु यातील कारखाने अर्ाननयम १९४८ यया अींतगशत नोंदणीक्त
असलेल्या कारखान्याींमध्ये नोव्हें बर, डडसेंबर २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान
कोणताही प्राणघातक अपघात घडलेला नाही.

तथावप, इ्रननस फाईन केलमकल्स लल. ि अल्काईल अमाईन्स

केलमकल्स लल., एमआयडीसी कुरकींु भ, एमआयडीसी, ता.दौंड, जज.पण
ु े
दोन

कारखान्याींमध्ये

अनक्र
ु मे

दद.

२०/१०/२०१९

रोजी

स्फो्ाची

या

ि

दद.१४/०८/२०१९ रोजी आगीची घ्ना घडली असन
ू त्यात कोणीही मत
् अथिा
जखमी झालेला नाही.

लमनाषण ी फेरो इींगॉ्स प्रा.लल., ता.दौंड, जज.पण
ु े या लोखींड वितळुन बार,

अँगल इत्यादीींचे उत्पादन करणा-या कारखान्यामध्ये ददनाींक ३१/०१/२०१८

रोजी वितळलेला ाातच
ु ा रस क्रेनयया सहाय्याने लॅ डलमध्ये िाहुन नेत
असताना त्यातील ाातच
ु ा उषण रस बाहे र उडाल्यामळ
ु े ७ कामगाराींना
भाजण्यायया

जखमा

झाल्या.

त्यापैकी

३

कामगाराींचा

हॉजस्प्लमध्ये

उपचारादरम्यान मत्् यु झाला. मत
ु चे त्रबहार
् पािलेले तीनही कामगार हे मळ
राज्यातील होते.
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या

इ्रननस फाईन केलमक्लस लल, एमआयडीसी, कुरकींु भ, ता.दौंड, जज.पण
ु े

कारखान्यात

दद.१९/०९/२०१६

रोजी

हायड्रोजनेशन

विभागातील

एका

करॲक््रचे दे खभालीचे काम करताना जादा दाब िाढुन करॲक््रचे मॅनहोल

उडाले ि ननमाशण झालेल्या हादर्यामळ
ु े करॲक््र स्रक्चरसहीत जलमनीिर

खाली कोसळले. या अपघातामळ
ु े तेथे काम करणारे २ कामगार करॲक््र ि
शेजारील लभींतीमध्ये दाबले जािन
ू त्याींचा मत्् यू झाला आहे .

अल्काईल अमाईन्स केलमकल्स लल. एमआयडीसी, कुरकींु भ ता.दौंड,

जज.पण
ु े या कारखान्यात दद.१२/११/२०१६ रोजी थलमशक फ्यई
ु ड दह्रयया

बाहे रील भागात थलमशक फ्यई
ु डला अचानक आग लागल्यामळ
ु े दोन कामगार
भाजले.

त्यापैकी

एका

कामगाराचा

दद.२४/११/२०१६ रोजी मत्् यु झाला आहे .

हॉजस्प्लमध्ये

उपचारादरम्यान

(४) िरील दघ
श नाींची औद्योर्गक सरु षण ा ि आरोग्य सींचालनालयामाफशत
ु ्
चौकशी करण्यात आली आहे .

इ्रननस फाईन केलमक्लस लल, एमआयडीसी, कुरकींु भ, ता.दौंड, जज.पण
ु े

या कारखान्यात दद.१९/०९/२०१६ रोजी झालेल्या प्राणघातक अपघातायया
चौकशीत आढळून आलेल्या कारखाने अर्ाननयम, १९४८ आणण महाराषर

कारखाने ननयम, १९६३ यया भींगाककरता कारखाने भोगि्ादाराविरुध्द मा.
मख्
ु य न्यायदीं डार्ाकारी, पण
ु े याींचे न्यायालयात २ ख्ले दाखल करण्यात

आले आहे त. तसेच सदर कारखान्यात दद.२०/१०/२०१९ रोजी झालेल्या

स्फो्ायया चौकशीत आढळून आलेल्या कारखाने अर्ाननयम,१९४८ यया
भींगाककरता

कारखाना

भोगि्ादाराविरुध्द

एकूण

३

ख्ले

मा.मख्
ु य

न्यायदीं डार्ाकारी, पण
ु े याींयया न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे त.

अल्काईल अमाईन्स केलमकल्स लल., एमआयडीसी, कुरकींु भ ता.दौंड,

जज.पण
ु े

या

कारखान्यात

दद.१२/११/२०१६

रोजी

लागलेल्या

आगीयया

दघ
श नेयया चौकशीत कारखाने अर्ाननयम, १९४८ यया भींगाककरता कारखाना
ु ्
भोगि्ादाराविरुध्द मा. मख्
ु य

न्यायदीं डार्ाकारी, पण
ु े याींचे न्यायालयात

ख्ला दाखल करण्यात आला आहे . तसेच सदर कारखान्यात दद.१४/०८/२०१९

रोजीयया आगीयया चौकशीत आढळून आलेल्या कारखाने अर्ाननयम,१९४८ ि

महाराषर कारखाने ननयम,१९६३ यया भींगाककरता एकूण ३ ख्ले मा.मख्
ु य
न्यायदीं डार्ाकारी, पण
ु े याींयया न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे त.
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लमनाषण ी फेरो इींगॉ्स प्रा.लल., ता.दौंड, जज.पण
ु े या कारखान्यात ददनाींक

३१/०१/२०१८ रोजी झालेल्या घ्नेची औद्योर्गक सरु षण ा ि आरोग्य, पण
ु े
याींचेमाफशत चौकशी करण्यात आली. सदर चौकशीत कारखाने अर्ाननयम,
१९४८

माील

तरतद
ू ीयया

भींगाककरता

कारखाना

भोगि्ादार/

व्यिस्थापकाविरुध्द मा. मख्
ु य न्यायदीं डार्ाकारी, पण
ु े याींचे न्यायालयात ३
ख्ले दाखल करण्यात आले आहे त.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

िळिण (जर्.नामशि) तालुक्यातील िीर् वितरणासांबांधीच्या तक्रारीांबाबत
(१०)

*

५८९९

श्री.ननतीन अर्न
ुच (ए.टी.) पािार (िळिण) :

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

कळिण

(जज.नालशक)

तालक्
ु यात

िीज

वितरण

सन्माननीय

समस्या

सरु ळीत

करण्याककरता महाराषर राज्य वितरण कींपनीने इन्प्र योजनेतग
ीं त
श राहामीण ि

आददिासी भागातील गाि, िाडी ि िस्तीिरील अनतकरक्त दाब असलेल्या
दठकाणी नव्याने रोदहि बसविणे, कालबाहय झालेल्या िीजिादहन्या ि विजेचे

खाींब बदलणे आदद विविा दरु
ु स्त्याींसाठी २५० को्ी रुपयाींचे काम दोन
िषाशपि
ू ी एका खाजगी कींपनीला ददले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कींपनीने सींपण
ू श काम दोन िषाशत पण
ू श करण्याची अ्

असताींनाही कळिण तालक्
ु यातील बहुताींशी दठकाणी फक्त रोदहिाींचे साींगाडे
उभे असल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तालक्
ु यात ठे केदाराींकडून सरु
ु असलेले काम अत्यींत सींथगतीने

सरु
ु असल्याने दोषी ठे केदाराींिर तसेच कींपनीिर शासन स्तरािर कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(४) असल्यास, उक्त कामासींदभाशत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय,
चौकशीत काय आढळुन आले,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ?
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शॉ. नननतन राऊत : (१) नालशक जजल्ह्यातील कळिण तालक्
ु यात प्रामख्
ु याने

पायाभत
आराखडा -२ योजनेअत
ीं गशत प्रस्तावित रु.४२.८९ को्ी इतक्या
ू
कामामध्ये ३ निीन उपकेंद्र, १ उपकेंद्र रोदहि षण मतािाढ, २ अनतकरक्त उपकेंद्र
रोदहि, ३२३ रोदहि, १९० रोदहि षण मतािाढ, १४८ कक.मी.उयचदाब िादहनी ि

१८३ कक.मी. लघद
ु ाब िादहनीचा समािेश असन
ू ती मे. इएमसी लल. जेव्ही
श्रीननिास इलेक्रीकल्स या कींपन्याींना ददनाींक ३०.१२.२०१३ रोजी दे ण्यात
आली होती. तसेच ददनदयाळ उपाध्याय राहामज्योती योजनेअत
ीं गशत

इतर

कामासमिेत रु.२.९१ को्ी प्रस्तावित करण्यात आली असन
ू त्यात १७ रोदहिे,

४०.२६ कक.मी. उयचदाब िादहनी, ४०.५० कक.मी. लघद
ु ाब िादहनीचा समािेश
असन
ू मे. श्रीननिास इलेक्रीकल्स जी्ीडी प्रा.लल. ि मे. एस.्ी. इलेक्रीकल्स
याींना

अनक्र
ु मे

ददनाींक

२४.४.२०१७

कायाशदेशान्िये दे ण्यात आले आहे .

ि

ददनाींक

२५.१०.२०१७

रोजीयया

(२) ि (३) पायाभत
ू सवु िाा-२ योजनेतील कामे सींथगतीने होत असल्याने

सदर कींिा्दाराींचे काम ददनाींक १.६.२०१६ रोजी अींशत: काढून समाींतर

ननविदा काढून ती कामे इतर कींिा्दाराींना दे ऊन कामे जुल,ै २०१८ मध्ये पण
ू श
करण्यात आली आहे त.

मे. इएमसी ला रु. ६७.७६ लषण  इतकी करस्क ॲण्ड

कॉस्् लािली असन
ू रु. १.१६ को्ी इतका दीं ड लािण्यात आला आहे .

ददनदयाळ उपाध्याय राहामज्योती योजनेअत
ीं गशतची कामे प्रगतीपथािर असन
ू
ती माचश, २०२० पयत पण
ू श करण्याचे ननयोजजत आहे .
(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

पाालघर जर्ल््यातील तत्िालीन प्रिल्पा
अधधिाऱयाने िेलेला गैरव्यिहार
(११)

*

६५५४

(मभिांशी पाि
ू )च :

करतील काय :-

श्री.अबू आर्मी (मानखूदच मशिार्ीनगर), श्री.रईस शेख
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
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(१)

महाराषरातील

जजल्ह्यायया

आददिासी

एकाजत्मक

जजल्हा

विकास

अशी

प्रकल्पा

ओळख

असलेल्या

अींतगशत

तत्कालीन

पालघर

प्रकल्प

अर्ाकार्याने ६७ लाख रुपयाींचा गैरव्यिहार केला असल्याची बाब ददनाींक ३०
जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहु प्रकरणी डहाणू पोललस चौकीत अर्ाकार्याींविरुध्द
दाखल झालेल्या तक्रारीमध्ये २००६ ते २००९ अशा चार िषाशत

आददिासीींसाठीयया कन्यादान योजनेसाठी उपलब्ा करून दे ण्यात आलेली ५५
लाख रुपयाींची रक्कम परस्पर खात्यात िळती केली असन
ू २००८-०९ मध्ये
लशिणयींिाींसाठी २ लाख ८९ हजार रुपये, आददिासीींना ताडपािी परु विण्यायया
योजनेत

रुपये

३

लाख

१८

हजार

४०२

आलेले

ि

२००६-०७

मध्ये

आददिासीींसाठी बेन्जो सींच सादहत्य परु विणे यासाठी रुपये ५ लाख ७५ हजार
२५० हडप केल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत
काय आढळुन आले, त्यानष
ीं ाने सींबर्ात दोषीिर कोणती कारिाई केली िा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती ?
अॅश. िे.सी.पााशिी : (१), (२) ि (३) सन २००४-२००९ या कालािाीत
आददिासी

विकास

विभागायया

विविा

योजनाींयया

अींमलबजािणीमध्ये

झालेल्या अननयलमततेसद
ीं भाशत मा.मब
ुीं ई उयच न्यायालयायया ननदे शानस
ु ार
न्या.गायकिाड
न्या.गायकिाड

याींयया

सलमतीने

अध्यषण तेखाली
सादर

सलमती

केलेल्या

स्थापन

करण्यात

चौकशी अहिालानस
ु ार

जजल्ह्यात, डहाणु प्रकल्पाींतगशतयया गैरव्यिहारासींदभाशत

आली.

पालघर

तत्कालीन सींबर्ीं ात

११ अर्ाकारी ि ०५ सींस्था याींययाविरुद्ध डहाणु पोलीस ठाणे येथे गन्
ु हे (FIR)

दाखल करण्यात आले आहे त. सदर प्रकरणी पोलीसाींमाफशत पढ
ु ील तपास
करण्यात येत आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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खामगाि (ता.बाशी, जर्.सोलापाूर) तालुक्यातील शेतिऱयाांना एफआरपाीची
(१२)

*

ि थिीत भाड्याची रक्िम ममळण्याबाबत

४०४१

श्री.राम सातपात
ु े (माळमशरस) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खामगाि (ता.बाशी, जज.सोलापरू ) तालक्
ु यातील आयशन शग
ु र लल. या
कारखान्याने सन २०१४-१५ या हीं गामासाठी शेतकर्याींना द्याियाची ऊस

गाळपाची २१ को्ी रुपयाींची एफआरपीची रक्कम तसेच २ को्ी ७५ लाख
रुपयाींचे िाहतक
ू भाडे थकविले असल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, आयशन शग
ु र लल. या कारखान्याची मालमत्ता ि लललाि हा
साखर आयक्
ु त ि तत्कालीन जजल्हार्ाकारी याींनी चक
ु ीयया पध्दतीने केला
असल्याचे ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त कारखान्याची सींरषण ण लभींतीयया आतील ९७ एकर

जमीन असताना फक्त ५ एकर जमीन जप्त केली असन
ू सदर नो्री
बेकायदे शीर असल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

एफआरपीची

उक्त

प्रकरणी

ि थकीत भाड्याची

शासनाने

कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,

चौकशी

करुन

रक्कम लमळण्यायया

शेतकर्याींना

दृष्ीने कोणती

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. शामराि ऊफच बाळासाहे ब पााटील : (१) अींशत: खरे आहे . आयशन शग
ु र

लल. खामगाि, ता.बाशी, जज.सोलापरू या कारखान्याकडे हीं गाम २०१४-१५

माील रास्त ि ककफायतशीर दराची (FRP) रक्कम रु.२११३.५३ लाख थकीत
होती. तथावप, दद.१५/०२/२०२० अखेर रु.२१०५.१४ लाख FRP थकीत आहे .

सदर कारखाना खाजगी असन
ू या कारखान्याकडून िाहतक
ू दाराींची रक्कम

थकविल्याबाबत मादहती प्राप्त झालेली नाही. सदर बाब तत
् ीय विशेष लेखा

परीषण क िगश -१, सहकारी सींस्था (साखर) सोलापरू याींनी कफयाशद क्रमाींक

१५८/२०१७ मध्ये मा. प्रथम िगश न्याय दीं डार्ाकारी, बाशी, जजल्हा सोलापरू
न्यायालयायया ननदशशनास आणून ददली आहे . सदर प्रकरण न्यायप्रविषठ
असन
ू पढ
ु ील सन
ु ािणी दद. ३.७.२०२० रोजी आहे .
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(२) हे खरे नाही. जजल्हार्ाकारी, सोलापरू याींनी महाराषर जमीन महसल
ू
सींदहता, १९६६ माील तरतद
ु ीनस
ू ार आयशन कारखान्याची मालमत्ता जप्त

करुन जाहीर लललािाद्िारे विक्री करणेसाठी तीन िेळा लललाि प्रक्रीया
राबविली आहे . परीं त,ु कोणीही िाजिी ककीं मत इतपत बोली लािलेली नाही.

अथिा लललािात सहभाग घेतलेला नाही. त्यामळ
ु े कारखान्यायया मालमत्तेचा

लललाि झालेला नाही. साखर आयक्
ु त कायाशलयाचा या लललाि प्रकक्रयेशी
कोणताही सींबा
ीं आलेला नाही.

(३) अशींत: खरे आहे . कारखान्याचे नािे असलेली २.४० हेक््र जमीन
जजल्हार्ाकारी,

सोलापरू

याींनी

जप्त

केली

आहे .

नो्री

असलेबाबत कोणत्याही मा.न्यायालयाचे आदे श प्राप्त नाहीत.

बेकायदे शीर

(४) साखर आयक्
ु तालयाने रास्त ि ककफायतशीर दराची थकीत रकमेयया
िसल
ु ीकरीता दद.२६/०५/२०१५ रोजी महसल
ु ी िसल
ु ी प्रमाणपि (RRC) आदे श

ननगशलमत करुन जजल्हार्ाकारी, सोलापरू याींना अींमलबजािणीस्ति प्रार्ाक्त
केलेले आहे . जजल्हार्ाकारी याींनी कारखान्यायया मालमत्तेची लललाि प्रकक्रया

राबविली. परीं तु िाजिी ककीं मती इतपत ककीं िा त्यापेषण ा जास्त रक्कमेची बोली
लािलेली नसल्यामळ
ु े थकीत रास्त ि ककफायतशीर दराची रक्कमेची िसल
ु ी

झाली नाही. सबब, कारखान्यायया विरोाात तत
् ीय विशेष लेखा परीषण क
िगश-१, सहकारी सींस्था (साखर) सोलापरू याींनी मा.प्रथम िगश न्यायदीं डार्ाकारी,
बाशी येथे कफयाशद नीं.१५८/२०१७ दाखल केली आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

अिोला जर्ल््यातील रोपािनाच्या िामात झालेला गैरव्यिहार
(१३)

*

६३८६

श्री.हररष वपाांपाळे (मनु तचर्ापारू ) :

सन्माननीय िने मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) विभागीय िन अर्ाकारी, अकोला याींनी १२ को्ी रुपयाींची रोपिनाची

कामे ननविदा न मागविता तसेच कामाचे विभाजन करुन सदरहू काम
मजीतल्या सहकारी मजूर सींस्थाना दे ऊन माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा
त्यादरम्यान आर्थशक गैरव्यिहार केल्याचे ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सलु शक्षषण त बेरोजागाराींसाठी या सींस्था असताना दे खील खाजगी
ठे केदारामाफशत कामे करुन घेतल्याचे ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

चौकशीत काय आढळून आले ि त्याअनष
ीं ाने शासनाने कोणती कायशिाही
ु ग
केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांर्य राठोश : (१) ि (२) असे ननदशशनास आले नाही.

नोव्हें बर, २०१८ ते ३१ जानेिारी, २०१९ या कालािाीत एकूण २ को्ी

३४ लषण  इतक्या रकमेची रोपिनाची कामे आिश्यकतेनस
ु ार शासनायया

विविा शासन ननणशयान्िये विदहत केल्याप्रमाणे विविा िनपकरषण ेिाींकडून
स्थळननहाय मजूर सहकारी सींस्थाींकडून करिन
ू घेण्यात आलेली आहे त ि
त्याींना रक्कम अदा करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

अमरािती जर्ल््यातील र्नता सहिारी बँि मयाचददत
येथील सांचालिाांनी िेलेला गैरव्यिहार
(१४)

*

५३३४

श्री.वििास ठािरे (नागपारू पाजश्चम), श्री.अममन पाटे ल

(मब
ुां ादे िी), श्री.सभ
ु ाष धोटे (रार्ूरा), श्री.अममत झनि (ररसोश), श्री.सरु े श
िरपाश
ु िर (पााथरी), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपारू ी), श्री.सांग्राम थोपाटे (भोर),
िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापारू शहर मध्य), श्री.लहू िानशे (श्रीरामपारू ) :
सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरािती जजल्ह्यातील जनता सहकारी बँक मयाशददत येथील सींचालकाींनी

केलेल्या गैरव्यिहाराबाबत महाराषर सहकारी सींस्था अर्ाननयम, १९६० चे
कलम ८३ अींतगशत चौकशीचा अहिाल जजल्हा उपननबींाक, सहकारी सींस्था,

अमरािती याींना ददनाींक १४ मे, २०१९ रोजी िा त्यासम
ु ारास सादर करण्यात
आला आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, कलम ८३ अींतगशत चौकशी अहिालािर कलम ८८ अींतगशत

कायशिाहीचे आदे श दे ण्यात आले असन
ू , त्यानस
ु ार शासनाने सींबर्ीं ाताींिर
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. शामराि ऊफच बाळासाहेब पााटील : (१) होय.

(२) जनता सहकारी बँक, अमरािती बाबत प्राप्त तक्रारीींयया अनु ु्षींगाने
सहकार आयक्
ु ताींनी अर्ाननयमायया कलम ८३ अन्िये चौकशी करण्यासाठी
जजल्हा

उपननबींाक,

अमरािती

याींची

ननयक्
ु ती

केली.

सदर

चौकशी

अहिालामध्ये बँकेत कोणतेही आर्थशक नक
ु सान झाले नसल्याचे नमद
ु केले
असल्याने अर्ाननयमायया कलम ८८ अन्िये कायशिाही करण्यात आलेली
नाही. तसेच सन २०१४-१५ पासन
ू बँकेयया लेखापकरषण णात तसेच करझव्हश
बँकेयया अहिालातदे खील कोणतेही दोषारोपण करण्यात आलेले नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

टें बी (ता.औसा, जर्.लातरू ) येथे सौर ऊर्ाच प्रिल्पा सरु
ु िरण्याबाबत
(१५)

*

५४००

श्री.अमभमन्यु पािार (औसा) :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजे ्ें बी (ता.औसा, जज.लातरू ) येथे मींजूर असलेले ६० मेगािॅ् षण मतेचे
सौर

ऊजाश प्रकल्पाचे

काम

करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननाी याींनी

मा.मख्
ु यमींिी महोदय याींययाकडे ददनाींक १० जानेिारी, २०२० रोजी िा
त्यासम
ीं ाने
ु ारास आढािा बैठकीत ननिेदनाद्िारे मागणी केली होती. त्यानष
ु ग

सदरील सौर ऊजाश प्रकल्पाचे काम प्रााान्याने करण्याचे ननदे श मा.मख्
ु यमींिी
महोदयाींनी उजाश विभागास ददले आहे त हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाचे काम तातडीने सरु
ु करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, प्रकल्पायया कामास ककती ननाीची आिश्यकता असन
ू उक्त

ननाी मींजुरीबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली आहे िा करण्यात येत
आहे,
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(४) असल्यास, सदर काम प्रत्यषण ात सरु
ु करण्याबाबत उजाश विभागास ककती
कालािाी लागण्याची शक्यता आहे,

(५) असल्यास, होत असलेल्या विलींबाची कारणे काय आहे त ?
शॉ. नननतन राऊत : (१) दद.१० जानेिारी, २०२० रोजी मा.मख्
ु यमींिी महोदय
याींयया अध्यषण तेखाली लातरू जजल्हयायया आढािा बैठकीत मौजे ्ें बी येथील
सौर ऊजाश प्रकल्प सरू
ु करण्याबाबत प्रााान्य दे ण्याचे ननदे श दे ण्यात आले
आहे त.

(२) मौजे ्ें बी जिळील मौजे लसींदाला, ता. औसा जज. लातरू येथे सौर ऊजाश
प्रकल्प उभारण्याकरीता महाननलमशती कींपनीमाफशत कींिा्दार ननिडण्यासाठी

ननविदा प्रलसध्द करण्यात आली असन
ू िाननीअींती कींिा्दार अींनतम करण्याचे
ननयोजन आहे .

(३) सदर प्रकल्पासाठी एकूण खचश रू.२१० को्ी अपेक्षषण त असन
मे.
ू
केएफडब्लू बँक, जमशनी याींयया अथश सहाय्याने प्रकल्प करण्याचे ननयोजजत
आहे .

(४) प्रकल्प उभारण्याबाबत कींिा्दारास इरादा पि ददल्यानींतर सााारणपणे
१२ ते १४ मदहन्यात प्रकल्प उभारणीचे कायश पण
ू श होणे अपेक्षषण त आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

मौर्े नाणार (ता.रार्ापारू , जर्.रत्नाधगरी) येथील
ररफायनरी प्रिल्पा उभारणीबाबत

(१६)

*

४५४०

अॅश.माणणिराि

श्री.भास्िर र्ाधि (गह
ु ागर), श्री.प्रिाश फातपाेिर (चें बरू ),
िोिाटे

(मसन्नर),

श्री.शेखर

याममनी यशिांत र्ाधि (भायखळा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ननिम

(धचपाळूण),

श्रीमती

सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील

(१) मौजे नाणार (ता.राजापरू , जज.रत्नार्गरी) येथील तेल शद्ध
ु ीकरण राहीन

करफायनरी प्रकल्प उभारणीबाबत तत्कालीन शासनाने सन २०१७ मध्ये ननणशय
घेतला होता, हे खरे आहे काय,

21
(२)

असल्यास,

सदर

प्रकल्प

उभारणीस

तेथील जनतेने

प्रखर

विरोा

केल्यामळ
ु े या प्रकल्पायया उभारणीची अर्ासच
ू नाच शासनाने ददनाींक ३
फेब्रि
ु ारी, २०१९ रोजी रद्द केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, असे असताींना सदर प्रकल्प एकीकडे रायगड जजल्हयात

स्थलाींतरीत करण्याबाबत ददनाींक ६ माचश, २०१९ रोजी जादहर केल्याचे तर
दस
ु रीकडे

हाच

प्रकल्प

पन्
ु हा

रत्नार्गरी

जजल्हयातील

नाणार

येथे

उभारण्याबाबत पन
ु विशचार करण्याचे तत्कालीन मा.मख्
ु यमींिी याींनी ददनाींक १८
सप््ें बर, २०१९ रोजी िा त्यासम
ु ारास घोवषत केल्याचे ननदशशनास आले आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकल्प रायगड िा रत्नार्गरी जजल्हयात उभारण्याबाबत
शासनाने कोणती कायशिाही केली आहे , त्याचे स्िरुप काय आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) ि (२) होय,हे खरे आहे .

मौजे नाणार (ता.राजापरू ) येथील तेल शध्
ु दीकरण राहीन करफायनरी

प्रकल्पासाठी

सींपादीत

षण ेिाची

विनाअर्ासच
ू ना

राजपिात प्रलसद्ध करण्यात आली आहे .

दद.०२.०३.२०१९

रोजी

(३), (४) ि (५) सदर प्रकल्प रायगड िा रत्नार्गरी जजल्ह्यात उभारणीबाबत
शासनापढ
ु े कोणताही प्रस्ताि विचारााीन नाही.
-----------------

िोल्हापाुर जर्ल््यात गुळाचा दर ननजश्चत िरण्याबाबत
(१७)

*

३५२८

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय पाणन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापरू जजल्ह्यात गळ
उद्योगािर मींददचे साि् आले असन
ु
ू गळ
ु

विक्रेत्याींना २८०० ते ३२०० रुपये इतका कमी दर लमळाल्याने गर्ु हाळघर

मालकाींना उत्पादन खचशही लमळत नसल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये
िा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, गळ
ु ायया दरातील चढ-उतारामळ
ु े मोठ्या प्रमाणात आर्थशक
भद
ु ड शेतकरी ि गर्ु हाळघर मालकाींना सहन करािा लागत आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदर

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

केली

आहे

काय

ि

त्यानष
ीं ाने गळ
ु ग
ु ाचा दर ननजश्चत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. शामराि ऊफच बाळासाहेब पााटील : (१) ि (२) हे अशींत: खरे आहे .

उत्पाददत ऊस वपकाींपासन
ू तयार केलेल्या गळ
ु ाची विक्री बाजार सलमती

आिारािर उघड सौद्याने होत असते. कोल्हापरू क्षी उत्पन्न बाजार
सलमतीयया आिारात माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये विक्रीस आलेल्या कमी

प्रतीयया गळ
ु ास प्रती जक्िीं्ल २८०० ते ३२०० असा दर लमळालेला आहे ि
उयच प्रतीयया गळ
ु ास प्रती जक्िीं्ल ३५०० ते ५५०० असा दर लमळालेला आहे .

माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये गळ
ु ास सरासरी प्रनत जक्िीं्ल दर रू.३५००/- इतका

लमळाला आहे . गळ
ु ास कमी दर लमळत असल्याबाबत कोणत्याही गळ
ु

उत्पादक शेतकर्याींनी कोल्हापरू क्षी उत्पन्न बाजार सलमती तसेच पणन
सींचालक, महाराषर राज्य, पण
ु े याींचेकडे लेखी तक्रार केलेली नाही.
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

साई (ता.पानिेल, जर्.रायगश) येथील आमशचया लॉजर्जस्टि सव्हीसेस
मल. िांपानीतील िामगाराांच्या विविध मागण्याांबाबत
(१८)

*

२७४

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

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

सन्माननीय िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
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(१) साई (ता.पनिेल, जज.रायगड) राहामपींचायत हद्दीतील आलशशया लॉजजजस््क

सव्हीसेस लललम्े ड कींपनीमध्ये गत १० िषाशपासन
ू कायशरत प्रकल्पराहस्त ४००
कामगाराींनी आपल्या प्रलींत्रबत मागण्याींसाठी काम बींद आींदोलन सरू
ु केले

असल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कींपनीने स्थाननक प्रकल्पराहस्त कामगाराींयया मागण्याींकडे
दल
श करुन परप्राींतीय कामगाराींची भरती करुन काम सरू
ु षण 
ु केले आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त कींपनी व्यिस्थापनाने करार केल्याप्रमाणे कामगाराींना

न्याय दे णे बींानकारक असतानाही कींपनी व्यिस्थापन पोलीस बळाचा िापर

करून आपल्या न्याय हक्कासाठी लढणार्या प्रकल्पराहस्त कामगाराींिर अन्याय
करीत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करून उक्त कींपनीतील

स्थाननक प्रकल्पराहस्त कामगाराींना न्याय दे ण्याबाबत तसेच प्रकल्पराहस्ताींिर
अन्याय करणार्या कींपनी व्यिस्थापनािर कारिाई करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायशिाही केली िा करीत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददलीपा िळसे-पााटील : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सदर प्रकरणी चौकशी केली असता आींदोलनादरम्यान व्यिस्थापनाने
परप्राींतीय कामगार आणून काम केल्याचे आढळून आले नाही. तथावप, जजल्हा

उद्योग कायाशलयाने सींबर्ीं ात आस्थापनेशी सींपकश सााून मादहती घेतली
असता सींबर्ीं ात घ्क लॉजजस््ीक षण ेिातील असल्याने पयशिेषण ीय प्रिगाशसाठी

स्थाननक लोकाींना विहीत प्रमाणात रोजगार परु विण्यात आले असल्याचे
ननदशशनास आले आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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आददिासी वििास महामांशळािशून आददिासी अल्पाभूधारि शेतिरी
आणण शेतमर्ुराांना दे ण्यात येणारे खािटी िर्च माफ िरण्याबाबत

(१९)

*

२१७२

श्री.ननतेश राणे (िणििली) :

सन्माननीय आददिासी

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील आददिासी विकास महामींडळाकडून आददिासी अल्पभा
ू ारक
शेतकरी आणण शेतमजरु ाींना खाि्ी कजाशपो्ी दे ण्यात आलेले २४४.६० को्ीींचे

कजश आणण त्यािरील ११६.५७ को्ीींचे व्याज असे एकूण ३६१ को्ी १७ लाख

रुपयाींची रक्कम माफ करण्याचा ननणशय ददनाींक १५ जानेिारी, २०२० रोजी िा
त्यासम
ु ारास शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

ननणशयाचे

स्िरूप

अींमलबजािणी झाली आहे काय,

काय

आहे

ि

त्याची

राज्यात

(३) असल्यास, ननणशयाची अींमलबजािणी होण्याबाबत शासनाने कोणती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ?
अॅश. िे.सी.पााशिी : (१) राज्यातील आददिासी विकास महामींडळाकडून

आददिासी अल्पभा
ु ारक शेतकरी आणण शेतमजुराींना खाि्ी कजाशपो्ी दे ण्यात

आलेले २४४.६० को्ीचे कजश आणण त्यािरील ११६.५७ को्ीचे व्याज असे
एकूण ३६१ को्ी १७ लाख रुपयाींची रक्कम माफ करण्याचा ननणशय ददनाींक
१५ जानेिारी, २०१९ रोजी मा.मींिीमींडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे .

(२) ि (३) सन २००९-१० ते २०१३-१४ या कालािाीत ११८०२२५ लाभार्थयाना
रु.२५९.०६ को्ी इतक्या रकमेचे खाि्ी कजश िा्प करण्यात आले होते.

त्यापैकी रु.१४.४६ को्ी रकमेची िसल
ु ी झाली असन
ू , उिशकरत ११२५९०७
लाभार्थयाकडून रु.२४४.६० को्ी इतक्या रकमेची थकबाकी होती.
उपयोजना

शेतीमाील

षण ेिातील
कमी

दषु काळ

उत्पन्न

सदृश्य

पकरजस्थती

असल्यामळ
ु े

पाणी

कजशफेडीची

आददिासी

्ीं चाई

षण मता

त्यामळ
ु े

नव्हती.

अल्पभा
ु ारक ि शेतमजूर याींना पािसाळयात रोजगार उपलब्ा होत नसल्याने
आर्थशक

अडचणीींमळ
ु े

उपासमार

होऊ

नये

यासाठी

आददिासी

विकास
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महामींडळाने सन २००९ ते २०१४ या कालािाीत आददिासी लाभार्थयाना

ददलेले रु.२४४.६० को्ीचे कजश ि त्यािरील रु.११६.५७ को्ी व्याज अशा
एकूण रु.३६१.१७ को्ी इतकी रक्कम माफ करण्यास मान्यता दे ण्यात आली.
त्यानस
ु ार, ददनाींक ६ जन
ू , २०१९ अन्िये शासन ननणशय ननगशलमत करण्याींत
आलेला आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

िौशगाि (जर्.उस्मानाबाद) येथे महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांशळ
िेत्रात ताांबत्रि िस्त्रोद्योग औद्योधगि िेंद्र उभारण्याबाबत
(२०)

*

४२१७

श्री.राणार्गर्ीतमसांह पााटील (तळ
ु र्ापारू ) :

सन्माननीय

उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उस्मानाबाद जजल्हा हा मानि विकास ननदे शाींक कमी असलेला ननती
आयोगाने ननिडलेल्या दे शातील ११५ जजल्हयाींपक
ै ी एक आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, कौडगाि (जज.उस्मानाबाद) येथे सलु शक्षषण त बेरोजगार तरुणाींना
काम लमळािे म्हणून तेथील २५०० एकर पैकी १५०० एकर जलमन अर्ाराहदहत

करुन महाराषर औद्योर्गक विकास महामींडळाची उभारणी करण्यात आलेली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी सलु शक्षषण त बेरोजगार तरुण ि तरुणीींना रोजगार
लमळण्यासाठी
िस्िोद्योग

महाराषर

औद्योर्गक

औद्योर्गक
केंद्र

विकास

(technical

महामींडळ

textiles

षण ेिात

industrial

ताींत्रिक
hub)

उभारण्याबाबत लोकप्रनतननाी याींनी लेखी पिव्यिहार केला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी कौडगाि (जज.उस्मानाबाद) येथे ददनाींक ९
जानेिारी, २०२० रोजी प्रकल्प उभारण्याबाबत घोषणा केली होती, हे ही खरे
आहे काय,
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(५) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीयया
अनष
ीं ाने आराखडा तयार करुन महाराषर औद्योर्गक विकास महामींडळ
ु ग
षण ेिात ताींत्रिक िस्िोद्योग औद्योर्गक केंद्र उभारण्याबाबत कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

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

उस्मानाबाद ्प्पा क्र.१ साठी ४२९.१३ हे . आर षण ेिापैकी १७३.७४ हे .

आर सींपाददत करण्यात आले असन
ू त्यापैकी ११८.३२ हे आर षण ेि मे.महाराषर
स््े ् पॉिर जनरे शन कीं. लल. याींना िा्प करण्यात आले आहे .

कौडगाींि ्प्पा क्र.३ साठी ४०६.३७ हे . आर पैकी ३७३.३१ हे आर

षण ेिाचा ताबा महामींडळाकडे आलेले आहे .
कायशिाही सरु
ु आहे .

उिशकरत षण ेिाचे भस
ीं ादनाची
ू प

(३) होय, हे खरे आहे .
(४) हे खरे नाही.

(५) सदर बाब ाोरणात्मक असन
ू विचारााीन आहे .
(६) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

राज्यातील सामाजर्ि न्याय ि विशेष सहाय विभागाांतगचत असलेल्या
१६५ आश्रमशाळाांचे तपाासणीअभािी अनद
ु ान प्रलांबबत असल्याबाबत
(२१)

*

४३८५

श्री.अशोि पािार (मशरुर), श्री.लक्ष्मण र्गतापा (धचांचिश) :

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

सामाजजक

न्याय

ि

विशेष

सहाय

विभागाींतगशत

१६५

आश्रमशाळाींची तपासणी करण्याबाबचे आदे श शासनाने माहे एवप्रल, २०१९
मध्ये िा त्यादरम्यान सींबर्ीं ात अर्ाकार्याींना दे ऊनही त्याींनी दल
श केल्यामळ
ु षण 
ु े

आश्रमशाळाींसाठी लमळणारे अनद
ु ान प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जानेिारी, २०२०
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, “अ” श्रेणी प्राप्त केलेल्या ४० ि “ब” श्रेणी प्राप्त ५६ ि सन
२०१५ मध्ये तपासणीस असहकार दशशविलेल्या ६९ अशा १६५ आश्रमशाळाींना
अनद
ु ान दे ण्याबाबत कायशिाही करण्यासाठी ददनाींक ८ माचश २०१९ रोजी िा
त्यासम
ु ारास राज्य शासनाने आदे श जारी केले होते, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

सदरहू १६५
आश्रमशाळाींची तपासणी करुन आश्रमशाळे चे प्रलींत्रबत अनद
ु ान दे णेबाबत ि
पण
ु े जजल्हयात आश्रमशाळे तील करक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(४) असल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धनांर्य मश
ुां े : (१) दद.०९/०१/२०२० रोजी १६५ आश्रमशाळाींची तपासणी
करण्यात आली आहे .
(२) होय.

(३) याबाबत ननयमानस
ु ार योग्य ती कायशिाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

नगरधन (ता.रामटे ि, जर्.नागपारू ) येथील सय
च क्ष्मी िॉटन ममल्स च्या
ू ल
(२२)

*

िामगाराांना नि
ु सान भरपााई ममळण्याबाबत

५८७५

अॅश.आमशष र्यस्िाल (रामटे ि) :

सन्माननीय िामगार

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नगरान (ता.राम्े क, जज.नागपरू ) येथील सय
श क्ष्मी कॉ्न लमल्स येथील
ू ल
पॉिर प्लान्् यनु न् बींद करण्यात आला असल्याचे ददनाींक ३१ ऑक््ोबर,
२०१९ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त लमल्स माील कामगाराींना नक
ु सान भरपाई, माहे

ऑक््ोबर, २०१९ चे िेतन, जादा कामाचा मेहनताना तसेच सट्
ु य
ु् ाींचा बोनस
दे खील दे ण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त कामगाींराना नक
ु सान भरपाई पॉिर प्लान्् यनु न् बींद

करण्यायया ददिशी ककीं िा त्यापि
ु ी दे ण्यात येईल, अशी कामगाराींना नो्ीस
दे ऊनही नक
ु सान भरपाई न दे ण्याची कारणे काय आहेत,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन कामगाराींना नक
ु सान भरपाई,

िेतन इत्यादी अदा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददलीपा िळसे-पााटील : (१) हे खरे आहे .

(२), (३) ि (४) सय
श क्ष्मी कॉ्न लमल्स येथील पॉिर प्लान््मध्ये कायशरत
ू ल

असलेल्या ६४ कामगाराींपक
ै ी ४७ कामगाराींनी ऑगस््, २०१९ मध्ये राजीनामे
ददले होते. व्यिस्थापनाने ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये सदरचे राजीनामे मींजूर
करून त्याींना कायशमक्
ु त केले ि त्याींना ननयमानस
ु ार सिश कायदे शीर दे णी अदा
करण्यात आली आहे त.

उिशरीत १७ कामगाराींनी सदर आस्थापनेचा विद्यत
ु ननलमशती विभाग

दद.३१.१०.२०१९

पासन
ू

बींद

करण्याबाबत

व्यिस्थापनाने

ददलेल्या

दद.३०.०८.२०१९ रोजीयया नो्ीसीला मा.द्वितीय कामगार न्यायालय, नागपरू

येथे तक्रार क्र.यए
ु लपी १४८/२०१९ अन्िये आव्हान ददले आहे . यास्ति, उिशरीत
१७ कामगाराींना व्यिस्थापनाकडून कायदे शीर दे णी अदा करण्यात आलेली
नाहीत.

सद्य:जस्थतीत सदरचे प्रकरण न्यायप्रविषठ आहे .

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

िधाच जर्ल्हयात अिैधररत्या होत असलेली दारुविक्री
(२३)

*

१३०६

श्री.टे िचांद सािरिर (िामठी), श्री.मोहन मते (नागपारू

दक्षिण), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट) :

सन्माननीय राज्य उत्पाादन

शल्
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िााश जजल्ह्यात ‘दारूबींदी’ असतानाही मोठ्या प्रमाणािर अिैाकरत्या दारु

विक्री सरु
ु असन
ू मागील ११ मदहन्याींयया कालािाीत विविा दठकाणाींहून ९
को्ी रुपयाींचा दारुसाठा हस्तगत करण्यात आल्याचे ददनाींक २३ जानेिारी,
२०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे
काय,
(३)

असल्यास,

चौकशीत

काय

ननषपन्न

झाले

ि

त्यानष
ीं ाने
ु ग

सदर

प्रकरणातील दोषीींिर कोणती कारिाई करण्यात आली तसेच अिैा दारु

विक्रीस कायमस्िरूपी आळा घालण्यासाठी शासनाकडून कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददलीपा िळसे-पााटील : (१) िााश जजल्ह्यात राज्य उत्पादन शल्
ु क

विभागातफे माहे फेब्रि
ु ारी २०१९ ते डडसेंबर, २०१९ पयत (११ मदहन्याचा
कालािाी) एकूण ७८७ गन्ु हे नोंदिन
ू ४१४ इतक्या व्यक्तीना अ्क केली
असन
ू , रुपये २.३४ को्ी इतक्या रकमेचा मद्द
ु ेमाल जप्त केला आहे . तसेच,

पोललस विभागाने या कालािाीत एकूण ५२१५ गन्
ु हे नोंदिन
ू , ५५६२ इतक्या
व्यक्तीींना अ्क करुन रुपये ७.२० को्ी इतक्या रकमेचा
केला आहे .

मद्द
ु ेमाल जप्त

दोन्ही विभाग लमळून रुपये ९.५४ को्ी इतक्या रकमेचा मद्द
ु ेमाल िर

नमद
ू काळात जप्त केला आहे .

(२) ि (३) अिैा मद्य व्यिहारातील सींबर्ीं ाताींविरुद्ध महाराषर दारूबींदी

कायद्याअींतगशत गन्
ु हे नोंदविण्यात आले असन
ू , भारतीय दीं ड सींदहता प्रकक्रया

१९७३ माील तरतद
ु ीनस
ु ार आिश्यक ती चौकशी/कारिाई करण्यात येत आहे .
सदर प्रकरणी मा. न्यायालयात दोषारोपपि दाखल करण्याची तजिीज ठे िली
आहे .

िााश जजल्हयात राज्य उत्पादन शल्
ु क विभागातफे प्रनतबींाात्मक

कारिाई म्हणन
ू , सराईत मद्य व्यिसानयकाींविरुध्द महाराषर दारुबींदी कायदा

१९४९ चे कलम ९३ नस
ु ार, सन २०१९-२० मध्ये २७ प्रकरणे सींबर्ीं ात
उपविभागीय अर्ाकार्याींकडे सादर करुन, त्यापैकी १९ प्रकरणात चाींगल्या
ितशणुकीचे बाँड घेतले आहेत.
त्याचप्रमाणे,

कराियायया

कारिाईत

शासनायया

सकारात्मक

ाोरणानस
ु ार

अिैा

लोकसहभागासाठी

दारु

िााश

ाींदयाविरुद्ध

जजल्ह्यातील

गािागािात राहामरषण क दल ननलमशतीसाठी आिश्यक ते सिश प्रयत्न करण्यात
येत आहे त.
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अशा प्रकारयया सिश अिैा मद्य

व्यिहाराींविरुद्ध राज्य उत्पादन शल्
ु क

विभाग ि पोलीस विभागाकडून सातत्याने कारिाई करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

नागपाूर जर्ल््यातील बुटीबोरी औद्योधगि िसाहतीतील
िामगाराांच्या समस्याांबाबत

(२४)

*

४७८४

श्री.सममर मेघे (दहांगणा) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नागपरू जजल्ह्यातील ब्
ु ीबोरी औद्योर्गक िसाहतीतील प्लॉ् क्र ए-३१
िरील स्पेन््े क्स इींडस्रीज लल. कारखाना बींद करण्याचा ननणशय व्यिस्थापन

प्रशासनाने ददनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१९ रोजी िा त्यासम
ु ारास घेतला
असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

कारखान्यात

काम

करणार्या

१८६९

कामगाराींिर

बेरोजगारीची िेळ आल्याने ि कामगाराींना दे य असलेली सम
ु ारे रु.२६.०६ को्ी
इतकी रक्कम अद्याप लमळाली नसल्यामळ
ू े सदर कामागाराींयया समस्या

सोडविण्याबाबत लोकप्रनतननाी याींनी मा.मख्
ु यमींिी महोदयाींना ददनाींक १४
डडसेंबर, २०१९ रोजी िा त्यासम
ु ारास पिान्िये कळविले होते, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४)

असल्यास,

चौकशीत

काय

आढळून

आले

ि

त्यानष
ीं ाने
ु ग

उक्त

कामगाराींयया समस्या तातडीने सोडविण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददलीपा िळसे-पााटील : (१) ि (२) हे खरे आहे .

(३) ि (४) सदर कारखान्यातील उत्पादन प्रकक्रया सरू
ु करून कामगाराींचे

थककत िेतन अदा करण्यायया अनष
ीं ाने अपर कामगार आयक्
ु ग
ु त, नागपरू

याींचे स्तरािर दद.१८.१०.२०१९, दद.१९.१०.२०१९ ि दद.२३.१०.२०१९ रोजी ि
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जजल्हार्ाकारी, नागपरू याींचे स्तरािरुन दे खील उभयताींयया बैठकाींचे आयोजन
करून तडजोडीसाठी प्रयत्न करण्यात आले.

तथावप, कोणतीही तडजोड न

झाल्यामळ
ु े तसेच व्यिस्थापनाने कामगाराींचे िेतन विहीत िेळेत अदा न
केल्याने

व्यिस्थापनाविरुध्द िेतन प्रदान अर्ाननयम, १९३६ अींतगशत प्रथम

िगश न्यायदीं डार्ाकारी, नागपरू येथे ख्ला दाखल करण्यात आलेला आहे .

तसेच, अपर कामगार आयक्
ु त, नागपरू याींचेसमोर कामगार प्रनतननाीींनी

औद्योर्गक वििाद अर्ाननयम, १९४७ यया कलम ३३-C (१) अींतगशत
कामगाराींना दे य असलेल्या कायदे शीर दे ण्याींपक
ै ी रु. १६ को्ी रकमेयया
दाखल केलेल्या दाव्यानस
ु ार,

िसल
ु ी प्रमाणपि जारी करण्याची प्रकक्रया अपर

कामगार आयक्
ु त, नागपरू याींचेकडून करण्यात येत असन
ू , भविषय ननिाशह
ननाी ि कामगार राज्य विमा याबाबत दाखल केलेल्या तक्रारी सींबर्ात
कायाशलयाींकडे पढ
ु ील कायशिाहीसाठी पाठविण्यात आल्या आहे त.

कामगाराींयया थकीत दे ण्याींबाबत व्यिस्थापनाशी झालेल्या चचेदरम्यान,

िस्तू ि सेिाकर परताव्याअींतगशत सामदु हक प्रोत्साहन योजनेतील रू. २९ को्ी
इतकी रक्कम शासनाकडून प्राप्त झाल्यानींतर कामगाराींची थकीत दे णी दे ता
येतील, असे व्यिस्थापनाने नमद
ू केले आहे .
सदर

कारखान्यास

आर्थशक

परु िठा

करणार्या

वित्तीय

सींस्थाींनी

कींपनीविरुध्द नॅशनल कींपनी लॉ दरब्यन
ु ल, न्यु ददल्ली याींचेकडे यार्चका

दाखल केली असन
ू , दद.०३.०१.२०२० रोजीयया आदे शान्िये दरब्यन
ु लने सदर
यार्चका दाखल करून घेऊन, इीं्करम करझोल्यश
ु न प्रोफेशनल याींची ननयक्
ु ती

केली आहे . सद्य:जस्थतीत सदर कारखाना नॅशनल कींपनी लॉ दरब्यन
ु ल याींचे
ताब्यात असन
ू , कारखान्याचे व्यिस्थापन इीं्करम करझोल्यश
ु न प्रोफेशनल
याींचेकडून पादहले जात आहे.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

औसा (जर्.लातरू ) येथील भेलसाठी आरक्षित र्मीन
(२५)

*

पातांर्ली उद्योग समह
ु ास ददल्याबाबत

१६७३

श्री.पाथ्
ृ िीरार् चव्हाण (िराश दक्षिण) :

उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) औसा (जज.लातरू ) येथील भेल कींपनीसाठी (भारत हे िी इलेक्रीकल्स
लललम्े ड)

आरक्षषण त

करण्यात

आलेली

४००

एकर

जमीन

तत्कालीन

मा.मख्
ु यमींिी याींनी पींतजली उद्योग समह
ू ाला ददली असल्याचे माहे नोव्हें बर,
२०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भेल प्रकल्पाींतगशत पाच ते सहा हजार स्थाननक तरुणाींना
रोजगार लमळण्याचे आश्िासन ददल्याने स्थाननकाींनी आपल्या जलमनी बाजार
भािापेषण ा कमी दराने विकल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

भेल

ऐिजी

पतींजलीचा

प्रकल्प

येणार

असल्याने

स्थाननकाींमध्ये प्रचींड नाराजी पसरली असन
ू , जलमनीही गेल्या ि नोकर्याही
नाहीत अशी स्थाननकाींची जस्थती

झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पतींजली समह
ु ास
ददलेली जमीन भेल कींपनीस दे ण्याबाबत अथिा स्थाननकाींना जलमनीची
बाजारभािाने भरपाई दे ऊन रोजगार उपलब्ा करुन दे ण्यायया दृष्ीने कोणती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,

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

महाननमीती माफशत मौजे लसींदळा लोहारा, ता.औसा येथे खाजगी

िा्ाघा्ीने १३४.५७ हे . आर षण ेि ताब्यामध्ये घेतले असन
ू त्यापैकी ११७.४९
हे क््र जागेमध्ये ६० मे.िॅ् सौर प्रकल्प स्थावपत करण्याचे प्रस्तावित आहे .
(२) ि (३) हे खरे नाही.

महाननमीती माफशत शेतकर्याींना िा्ाघा्ीमाफशत दर ठरिन
जमीनी
ू

खरे दी केल्या आहे त.

(४) सदर जमीन पतींजली उद्योग समह
ू ास दे ण्यात आलेली नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

बोरीिली (मुांबई) येथील सांर्य गाांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीतील
(२६)

*

झोपाशीधारिाांचे पाुनिचसन िरण्याबाबत

९८३

श्री.सनु नल प्रभू (ददांशोशी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील
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(१) बोरीिली (मब
ुीं ई) येथील सींजय गाींाी राषरीय उद्यानायया सव्हे क्र. २३९/१

हद्दीतील ४,३५९ पाि झोपडीाारकाींनी, प्रती झोपडी ७ हजार रुपये शल्
ु क िन

विभागास, सन २००८ मध्ये िा त्यादरम्यान अदा केले असन
ू सन २०११ यया
जनगणनेयया यादीमध्ये त्याींयया नािाची नोंद असतानाही, िन विभागायया
अर्ाकार्याींकडून

सदरहू झोपडीाारकाींयया झोपड्याींचे बेकायदे शीरकरत्या
ननषकासन करण्यात येत असल्याची बाब माहे जानेिारी २०२० मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू िन विभागायया जागेत एकूण ककती झोपडीाारक
िास्तव्य करीत आहे, त्यापैकी पाि ि अपाि असलेल्या एकूण
झोपडीाारकाींची सींख्या माहे जानेिारी, २०२० अखेर पयत ककती आहे,

(३) असल्यास, सदरहू पाि झोपडीाारकाींपक
ै ी ककती झोपडीाारकाींचे पिई,
चाींददिली येथे पन
ु िशसन करण्यात आले आहे ि ककती झोपडीाारकाींचे
पन
ु िशसन बाकी आहे,

(४) तसेच, शासनाने अींाेरी पि
ू ,श मरोळ-मोरोशी येथील १७ एकर जागेत
उिशकरत झोपडीाारकाींचे एसआरए योजनेतग
ीं त
श पन
ु िशसन करण्यासाठी शासन
आणण झोपडपट्ी पन
ु िशसन प्रार्ाकरणाकडून राबविण्यात येणार्या एसआरए
प्रकल्पाची सद्य:जस्थती काय आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांर्य राठोश : (१), (२) ि (३) मालाड, सिे क्रमाींक २३९/१ माील सन
२०००

मध्ये

रु.७०००/-

भरणा-या

४१००

अनतक्रमकाींपक
ै ी

३५६८

पाि

अनतक्रमकाींचे पन
ु िशसन सींघषशनगर, चाींददिली येथे करण्यात आले आहे .

मालाड, सिे क्रमाींक २३९/१ माील सन २००८ मध्ये रु.७०००/- भरणार्या
अनतक्रमकाींची सींख्या ५७३०

इतकी आहे . सन २००८ साली रक्कम रु.७०००/-

भरणा केलेल्या अनतक्रमकाींची पािता ननजश्चती होणेिर असन
ू त्याींचे पन
ु िशसन

बाकी आहे . मा.उयच न्यायालयाने कर् यार्चका क्र. ३०५/१९९५ मध्ये ददलेल्या

आदे शानस
ु ार नव्याने होणार्या अनतक्रमणािर तात्काळ कारिाई करुन ते
ननषकासीत करण्यात येत.े

सन २०१५ मध्ये िन विभागाव्दारे करण्यात आलेल्या सव्हे षण णात मौजे

मालाड, सिे क्र. २३९/१ माील अर्ासर्ू चत सींरक्षषण त षण ेिात/िनषण ेिात ८३०९
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अनतक्रमक िास्तव्यास असल्याचे ननदशशनास आले होते. तथावप, झोपडपट्ी

पन
ु िशसन प्रार्ाकरणामाफशत सींजय गाींाी राषरीय उद्यानातील आददिासी पाडे
ि अनतक्रमकाींचे बायोमेदरक सव्हे षण ण सध्या प्रगतीपथािर आहे .

(४) ि (५) सींजय गाींाी राषरीय उद्यानातील आददिासी पाडे ि अनतक्रमकाींचे
पन
ु िशसन

महाराषर

गह
् ननमाशण

ि

षण ेिविकास

प्रार्ाकरणाव्दारे

करण्याचे

सींकजल्पत आहे . याकरीता मौजे मरोळ-मरोशी लस.्ी.एस.नीं. १६८९पै, १६९०पै
ि १६९७पै. माील िन विभागायया ताब्यातील १९० एकर षण ेिापैकी ९० एकर
षण ेि महाराषर गह
् ननमाशण ि षण ेिविकास प्रार्ाकरणायया ताब्यात दे ण्यात आले
आहे .

सदर

जागेिर

सींजय

गाींाी

राषरीय

उद्यानातील

आददिासी

ि

अनतक्रमकाींसाठी राबिाियायया गह
ु ारी,
् ननमाशण योजनेककरता म्हाडामाफशत फेब्रि

२०१९ मध्ये ई-ननविदा काढण्यात आली. सदर ननविदे अींतगशत २६९५९
सदननका बाींान
ु दे ण्यायया बदल्यात प्रस्तावित कींिा्दारास ्ी.डी.आर दे ण्यात
येणार

होता.

सदर

ननविदे स

७

िेळा

मद
ु तिाढ

ददल्यानींतर

ही

सदर

ई-ननविदे स प्रनतसाद प्राप्त न झाल्याने सदर ई-ननविदा ऑगस््, २०१९ मध्ये
रद्द करण्यात आली.

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

राज्यातील दोन लाखाांिरील िर्च आणण ननयममत िर्चफेश
िरणाऱया शेतिऱयाांिररता ननणचय घेण्याबाबत
(२७)

*

७११

श्री.िैभि नाईि (िुशाळ), शॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ),

श्री.अननल बाबर (खानापारू ), श्री.रोदहत पािार (िर्चत र्ामखेश), श्री.िालीदास
िोळां बिर (िशाळा), श्री.मांगश
े िुशाळिर (िुलाच), शॉ.राहूल पााटील (पारभणी),
श्रीमती श्िेता महाले (धचखली), श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) ननांबार्ी पााटील
(मक्
ु ताईनगर), श्री.राहूल िुल (दौंश), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पाि
ू )च ,
श्री.गोिधचन माांगीलाल शमाच (ऊफच) लालार्ी (अिोला पाजश्चम), श्री.रमेश
नानासाहे ब

श्री.चांद्रिाांत

बोरनारे
(दादा)

(सर)

पााटील

(िैर्ापारू ),

(िोथरुश),

श्री.समीर

िुणािार

श्री.ज्ञानरार्

चौगल
ु े

(दहांगणघाट),
(उमरगा),

श्री.विर्यिुमार दे शमख
(सोलापारू शहर उत्तर), श्री.अशोि पािार (मशरुर),
ु

श्री.ददलीपा मोदहते-पााटील (खेश आळां दी), श्री.सनु नल शेळिे (मािळ), श्री.ननलेश
लांिे (पाारनेर), श्री.प्रतापा अशसश (धामणगाि रे ल्िे), श्री.प्रिाश भारसािळे
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(अिोट), श्री.महें द्र थोरिे (िर्चत), श्री.बळिांत िानखशे (दयाचपारू ), श्री.अममन

पाटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.सरु े श िरपाश
ु िर (पााथरी), िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापारू
शहर मध्य), श्री.अममत झनि (ररसोश), श्री.िुणाल पााटील (धुळे ग्रामीण),
श्री.वििास ठािरे (नागपारू पाजश्चम), श्रीमती प्रनतभा धानोरिर (िरोरा),
श्री.सभ
ु ाष

धोटे

(श्रीरामपारू ) :
काय :-

(रार्ूरा),

श्री.विक्रममसांह

सािांत

(र्त),

श्री.लहू िानशे
सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) शेतकर्याींना दोन लाखाींपयतयया कजशमाफीची घोषणा मा.मख्
ु यमींिी याींनी
केली असन
दोन लाखाींिरील कजश आणण ननयलमत कजशफेड करणार्या
ू
शेतकर्याींबाबत

ननणशय

घेण्यासाठी

उपसलमती

स्थापन

करण्यात

येणार

असल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोन लाखाींिरील

कजश तसेच ननयलमत कजशफेड करणार्या शेतकर्याींसाठी कजश मयाशदा िाढिन
ू
लमळािी, त्याींना दे ण्यात येणार्या कजाशिर व्याज दर कमी करण्यात यािा, या

शेतकर्याींना कजाशत सल
ु भता लमळािी ि एका अजाशिर शेतकर्याींना कजश
लमळािे याची अींमलबजािणी होण्यायया दृष्ीने शासनाने कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. शामराि ऊफच बाळासाहेब पााटील : (१) ि (२) होय.

शेतकर्याींना बँकाींमाफशत ददल्या जाणार्या पीक कजाशयया रक्कमेची

मयाशदा सींबा
ीं ीत शेतकर्यायया पीकाखालील षण ेि, त्या षण ेिािरील पीकपेरा ि
सींबा
ीं ीत पीकासाठी बँकेने ननजश्चत केलेला पीकननहाय कजशदर यािर अिलींबन
ू

आहे . सदरचे पीककजश सहकार आयक्
ु त ि ननबींाक याींचे अध्यषण तेखालील
राज्यस्तरीय सलमतीमाफशत प्रतीिषी ननजश्चत केले जातात.

शेतकर्याींना ददले जाणारे पीककजश ६ ्क्के व्याज दराने उपलब्ा

होण्यासाठी राज्य शासनाकडून व्यापारी बँकाींना १ ्क्का दराने ि जजल्हा
मध्यिती सहकारी बँकाींना २.५ ्क्के दराने व्याज परतािा दे ण्यात येतो.
तसेच

शेतकर्याींनी ६ ्क्के दराने घेतलेल्या पीक कजाशची परतफेड विहीत
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मद
ु तीत केल्यास राज्य शासनाकडून रु. १.०० लाखापयतयया पीक कजाशस ३
्क्के दराने व्याज सिलत ि रु. १ लाख ते ३ लाखापयतयया पीक कजाशस १
्क्का दराने व्याज सिलत दे ण्यात येत.े राज्य शासनायया तसेच केंद्र

शासनायया व्याज परतािा ि व्याज सिलत अथशसहाय्यामळ
ु े राज्यातील

ननयलमत कजशपरतफेड करणार्या शेतकर्याींना रु. १ लाखापयतचे पीककजश
बीनव्याजी ि रु. १ ते ३ लाखापयतचे पीककजश २ ्क्के दराने प्राप्त होत
आहे .

राज्यातील शेतकर्याींना सल
ु भ कजशपरु िठा होण्यासाठी बँकाींमाफशत

तसेच षण ेत्रिय कायाशलयामाफशत कजश मेळािे आयोजीत केले जातात. तसेच सिश
बँकाींना राज्यस्तरीय बँकसश सलमती माफशत पीककजाशसाठी समान एकसारखा
अजश उपलब्ा करुन दे ण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

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

(२८)

*

९०२

श्री.महें द्र दळिी (अमलबाग), श्री.भरतशेठ गोगािले (महाश),

श्री.प्रशाांत ठािूर (पानिेल), श्री.महे श बालदी (उरण), अॅश.आमशष शेलार (िाांद्रे
पाजश्चम),

श्री.अममत

साटम

(अांधेरी

पाजश्चम),

श्रीमती

मननषा

चौधरी

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

(१) खारे पा्ीतील शहापरू -ाेरींड (ता.अललबाग,जज.रायगड) येथील महाराषर
औद्योर्गक विकास महामींडळाने ्ा्ा पॉिर कींपनीयया औजषणक प्रकल्पासाठी
दहा िषाशपि
ू ी सींपाददत केलेल्या १ हजार एकर जलमनीिर अद्याप कोणताच
प्रकल्प

उभारण्यात

आला

नसल्याचे

माहे

जानेिारी,

त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

२०२०

मध्ये

िा

(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पासाठी सींपाददत केलेल्या जलमनीिर अद्यावप

प्रकल्प उभारण्यात आलेला नसताींनाही पन्
ु हा उपरोक्त पकरसरातील सम
ु ारे १
हजार ३०० एकर जमीन सींपादन करण्याची कायशिाही सरु
ु आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणी ज्या शेतकर्याींनी अगोदर जलमनी ददल्या आहे त,
त्याींना प्रथम िाढीि दर दे ण्यात येऊन, उक्त सींपाददत केलेल्या जलमनीिर
प्रकल्प

उभारण्याबाबतयया

मागणीकरीता

शहापरू -ाेरींडमाील

काही

शेतकर्याींसह राहामस्थाींनी जजल्हार्ाकारी कायाशलयासमोर आींदोलन करण्याचा
इशारा ददला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि तद्नष
ीं ाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत
ु ग
आहे,

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

मौजे शहापरू येथील खातेदाराींनी जमीनी गािाचा विकास होणेकामी

महामींडळास

दे ण्यास

तयारी

असल्याचे

ननिेदन

ददले

तसेच

जलमनी

औद्योर्गक कारणासाठी सींपादन करािे याबाबत उपविभागीय अर्ाकार,
अललबाग याचेकडे स्िाषण र्याींसह ननिेदन सादर केले. त्यानस
ु ार मौजे शहापरू ,

ता.अललबाग, जज.रायगड येथे खाजगी ७३६.३९४ ह.आर ि सरकारी ०.८६८ हे .
आर षण ेि अर्ासच
ु ीत करण्यात आलेले आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

राज्यातील ४४ सांस्थामधील मलवपाि िगच प्रमशिण
िेंद्र बांद असल्याबाबत
(२९)

*

२१३०

श्री.तानार्ी मट
ु िुले (दहांगोली), श्रीमती मननषा चौधरी

(ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पाजश्चम) :

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजर्ि

(१) राज्यातील ४४ सींस्थामाील डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर करसचश सें्र, पण
ु े
(बा्ी) येथील ललवपक िगश प्रलशषण ण केंद्र बींद करण्याची बाब माहे नोव्हें बर,
२०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदरहू सींस्थेयया माध्यमातन
ू करार तत्िािर ननविदा काढून हे
केंद्र सरु
ु करण्यात आल्यामळ
ु े प्रलशषण णामाफशत स्पााश पकरषण ेस इयिुक मल
ु ाींना

शासकीय नोकरीपयत पोहचता येत असन
ू , विद्यार्थयाना परीषण ेपि
ू ी बहुताींशी
मादहती या केंद्रातन
ू लमळत होती, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, गत ११ मदहन्याींपासन
सिश प्रलशषण ण केंद्रे बींद झाल्याने
ू
विद्यार्थयाची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिश प्रलशषण ण केंद्र
तात्काळ सरु
ु करण्यासाठी कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे
काय,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धनांर्य मश
ुां े : (१) हे खरे नाही.
(२) नाही.
(३) नाही.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

(५) बँक, रे ल्िे, एल.आय.सी.ललपीक िगीय स्पााश पकरषण ा पि
ू श प्रलशषण ण प्रकल्प
ननयामक मींडळाची बैठक दद.०५.०४.२०१८ नस
ु ार सन २०१८-१९ मध्ये सरु
ु

करण्यात आला होता. सदर प्रलशषण ण कायशक्रम ३ बॅचमध्ये ३० जून, २०१९
रोजी सींपला आहे . त्यामळ
ु े पढ
ु ील प्रलशषण ण कायशक्रम सरु
ु करण्याबाबतची
प्रकक्रया करण्यासाठी ननयामक मींडळायया ननदे शानस
ु ार कारिाई सरु
ु आहे .
-----------------

मशरूर िासार (जर्.बीश) तालक्
ु यात िसतीगह
ृ ातील
(३०)

*

विद्याथ्याांना पाोषि आहार पारु विण्याबाबत

४८१०

श्रीमती नममता मद
ांु शा (िेर्) :

सन्माननीय शालेय

मशिण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लशरूर कासार (जज.बीड) तालक्
ु यातील ऊसतोड मजुराींयया मल
ु ाींसाठी १२
केंद्रातील ४७ शाळाींमाील हीं गामी िसतीगह
् ात दोन हजार विद्यार्थयायया

भोजनासाठी प्रत्येक मदहन्याककरता सम
ु ारे ८ को्ी ९८ लाख २२ हजार रुपये
इतका खचश होत आहे, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

सदर

िसतीगह
् ातील

शालेय

व्यिस्थापन

सलमती

ि

मख्
ु याध्यापक याींयया सींगनमताने शाळे तील विद्यार्थयाना ननक्ष् दजाशचे

भोजन परु विले जात असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणात तेथील सींबर्ीं ात विभागाचे अर्ाकारी ि
सींबर्ीं ात शाळे चे मख्
ु याध्यापक याींयया सींगनमताने शाळे त ननक्ष् दजाशचे
भोजन दे ऊन त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यिहार करीत असल्याचे ननदशशनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने सींबर्ाताींिर कारिाई करुन िसतीगह
ु ग
् ातील

विद्यार्थयाना पोषक आहार परु विण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली
िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. िषाच गायििाश : (१), (२) ि (३) अींशत: खरे आहे .

लशरूर कासार तालक्
ु यामध्ये ४७ हीं गामी िसतीगह
ु करण्यात आली.
् सरू

२११४ विद्यार्थयािर खचाशसाठी रू. ६१.६० लषण  इतकी रक्कम उपलब्ा

करून दे ण्यात आली आहे . ननक्ष् दजाशचे भोजन ददल्याची बाब ननदशशनास
आली नाही.

(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

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

(३१)

*

१४१७

श्री.प्रमोद (रार्ू) रतन पााटील (िल्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय मदत ि पान
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

डोंत्रबिली

(जज.ठाणे)

येथील

सागाि

महाराषर

औद्योर्गक

विकास

महामींडळ अींतगशत प्रोबेस कींपनीत ददनाींक १६ मे, २०१८ रोजी स्फो् होऊन
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नक
ु सानराहस्त झालेल्या मालमत्ता ाारकाींना ७ को्ी ४५ लाख रुपये नक
ु सान
भरपाई लमळणे अपेक्षषण त असल्याचा अहिाल शासनास प्राप्त झाला आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अहिालायया अनष
ीं ाने अद्यापपयत नक
ु ग
ु सानराहस्त

मालमत्ता ाारकाींना नक
ु सान भरपाई लमळाली नसल्याची बाब ददनाींक ६
नोव्हें बर, २०१९ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीयया
अनष
ीं ाने
ु ग

नक
ु सानराहस्त मालमत्ता ाारकाींना तात्काळ

दे ण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

नक
ु सान भरपाई

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विर्य िशेट्टीिार : (१) अींशत: खरे आहे .

डोंत्रबिली (जज.ठाणे) येथील महाराषर औद्योर्गक विकास महामींडळ

अींतगशत प्रोबेस कींपनीत ददनाींक २६ मे, २०१६ रोजी झालेल्या स्फो्ात २६६०
नागकरकाींयया मालमत्ताींचे सम
ु ारे रू. ७,४३,२७,९९०/- रूपयाींचे नक
ु सान झाले
असल्याचे ननदशशनास आले असन
ू याबाबतचा अहिाल जजल्हार्ाकारी ठाणे
याींनी मख्
ु यमींिी सहाय्यता ननाी कषण ास सादर केला आहे .

(२), (३) ि (४) नैसर्गशक ि मानि ननलमशत आपत्ती ाोरणाींतगशत बार्ाताींना

आर्थशक मदत दे ण्यासींबा
ीं ातील ननकषात प्रस्तत
ु घ्ना येत नाही. तथावप
मानितािादी दृष्ीकानातन
ै ी ९
ू सदर घ्नेत मत
् झालेल्या १२ व्यक्तीींपक

व्यक्तीींयया िारसाींना प्रत्येकी २ लषण  प्रमाणे रूपये १८ लषण  ि जखमी
व्यक्तीींयया

उपचारासाठी

रूपये

२४,५९,४९०/-

सहाय्यता ननाी माून िा्प करण्यात आली आहे .

इतकी

रक्कम

मख्
ु यमींिी

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

आददिासी िेत्रातील वपाण्याच्या पााण्याच्या योर्नाांसाठी
स्ितांत्र लेखाशीषच तयार िरण्याबाबत
(३२)

*

४७५३

श्री.अतल
ु बेनिे (र्ुन्नर) :

सन्माननीय पााणीपारु िठा ि

स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) कोपरे , माींडिे, आींब,े मथ
ु ाळबे, जाींभळ
ु शी, हातिीज (ता.जुन्नर, जज.पण
ु े)
येथील आददिासी पाडे ि गािे यादठकाणी स्िातींत्र्यपि
ू श काळापासन
ू वपण्यायया
पाण्याची कोणतीही योजना राबविण्यात आलेली नसल्याचे माहे जानेिारी,
२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

यासिश

आददिासी

पाडे

ि

गािाींसाठी

अथशसक
ीं ल्पातील

आददिासीींककरता राखून ठे िण्यात येणार्या ९ ्क्के रक्कमेतन
त्याींयया
ू

वपण्यायया पाण्यायया योजना राबविण्यात याव्यात ि यापढ
ीं ल्पात
ु े अथशसक
आददिासी षण ेिातील गािाींसाठी वपण्यायया पाण्यायया योजना हे स्ितींि हे ड

(लेखाशीषश) तयार करण्यात यािे अशी मागणी लोकप्रनतननाी माहे डडसेंबर,

२०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान मा.उजाश मींिी याींना ननिेदन सादर केले

असल्यास, त्यासींदभाशत शासनाने कोणती कायशिाही केली आहे िा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. गल
ु ाबराि पााटील : (१) हे खरे नाही.

(२) याबाबतचे कोणतेही ननिेदन मा.मींिी, उजाश याींयया कायाशलयास प्राप्त
झालेले नाही. तथावप, राषरीय राहामीण पेयजल कायशक्रमाींतगशत (जल जीिन

लमशन अींतगशत) राबविण्यात येणार्या नळ पाणी परु िठा योजनाींकरीता तसेच
आददिासी

घ्क

प्रााान्य

असणार्या

गाि,

िाड्या/िस्त्याींना

वपण्यायया

पाण्याकरीता राज्य दहस्सा अथशसक
ीं जल्पत ननाी वितरणासाठी या विभागाचे
दद.१८.०१.२०२०

रोजीयया

करण्यात आले आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

शासन

ननणशयान्िये

स्ितींि

लेखाशीषश

ननमाशण

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

िोरची, (जर्.गशधचरोली) तालुक्यातील महाराष्ट्र राज्य ् सहिारी

आददिासी वििास महामांशळाच्या आधारभुत धान खरे दी िेंद्राबाबत
(३३)

*

३५३७

श्री.िृष्ट्णा गर्बे (आरमोरी) :

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय आददिासी
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(१) कोरची, (जज.गडर्चरोली) तालक्
ु यातील बेडगाि, को्रा, को्गल
ु , मसेली,
बेतकाठी, मरकेकसा येथे राज्य सहकारी आददिासी विकास महामींडळाची
आाारभत
ु ाान खरे दी केंद्र सरु
ु करण्यात आलेली आहेत हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त आाारभत
ु ाान खरे दी केंद्रािर खरे दी करण्यात आलेल्या
हजारो जक्िीं्ल ाानाची उचल करण्यात आलेली नसल्याने खरे दी केंद्र बींद

पडुन शेतकर्याींना आाारभत
ु ाान खरे दी योजनेपासन
ु िींचीत रहािे लागत
असल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त आाारभत
ु ाान खरे दी केंद्रािरील ाानाची उचल करुन
शेतकर्याींकडील

लशल्लक

ाानाची

खरे दी

कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

करण्याबाबत

शासनाने

कोणती

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅश. िे.सी.पााशिी : (१), (२) ि (३) गडर्चरोली जजल्हाींतगशत कोरची
तालक्
ु यातील कोरची, मसेली, बेतकाठी, माकेकसा, को्रा, को्गल
ु , रामगड,
परु ाडा, खेडग
े ाि, येंगलखेडा, मालेिाडा ि बोरी असे १२ खरे दी केंद्र आददिासी

विकास कायशकारी सींस्थामाफशत ि बेडगाींि येथे आददिासी विकास महामींडळाचे

१ असे एकूण १३ खरे दी केंद्र दद.१९ नोव्हें बर, २०१९ पासन
ू सरु
ु करण्याींत
आलेली आहे त.

सदर खरे दी केंद्रािरील गोदामे पण
श णे ाानाने भरलेले असन
ु प
ू ाान

खरे दी ि साठिणुकीकरीता जागा उपलब्ा नसल्यामळ
ु े , दद.१५ जानेिारी ते ३०
जानेिारी, २०२० या कालािाीमध्ये सदर केंद्रािरील खरे दी बींद ठे िण्यात आली

होती. तद्नींतर, ाानाची भरडाईकरीता उचल झाल्याने ाान खरे दी पन्
ु हा
पि
श त सरु
ु ि
ु करण्याींत आलेली आहे .
तसेच

आाारभत
ू

ाान

खरे दी

केंद्रािरील

ाानाची

उचल

करुन

शेतकर्याींकडील लशल्लक ाानाची खरे दी सध्
ु दा दद.३१ जानेिारी, २०२० पासन
ू
पि
श त सरु
ु ि
ु करण्याींत आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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मद
ु खेश (जर्.नाांदेश) येथील दय्ु यम ननबांधि िायाचलयात बनािट
(३४)

*

चलनाच्या आधारे शासनाची िेलेली फसिणि
ू

२३८१

श्री.योगेश सागर (चारिोपा) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मद
ु खेड (जज.नाींदेड) येथील दय्ु यम ननबींाक कायाशलयात बनाि् चलनायया

आाारे दस्तािेज तयार करुन शासनाची ९४ लाख रुपयाींची फसिणूक केल्याचे
ददनाींक १० जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास सदर प्रकरणी मद
ु खेड पोलीस ठाण्यात गन्
ु हा दाखल करण्यात
आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि तद्नष
ीं ाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१) होय, हे खरे आहे .दय्ु यम ननबींाक, मद
ु खेड
कायाशलयात बनाि् चलनायया आाारे शासनाची फसिणूक केल्याचे दद.०४
जानेिारी, २०२० रोजी नोंदणी महाननरीषण क ि मद्र
ु ाींक ननयींिक, महाराषर
राज्य,

पण
ु े

याींचे

अर्ानस्त

मद्र
ु ाींक

जजल्हार्ाकारी,

नाींदेड

या

षण ेत्रिय

स्िरुपात

एकुण

कायाशलयायया ननदशशनास आले आहे . उक्त कायाशलयायया तपासणीअींती एकूण
२४४

दस्ताींमध्ये

रु.१,५८,५६,०१०/-

मद्र
ु ाींक

इतक्या

ननदशशनास आली आहे .

शल्
ु क

शासन

ि

नोंदणी

महसल
ु ाचे

फी

यया

नक
ु सान

झाल्याची

बाब

(२) होय, हे खरे आहे . उक्त प्रकरणी शासनायया महसल
ू ाचे नक
ु सान

केल्यामळ
ु े दय्ु यम ननबींाक, मद
ु खेड कायाशलयातील सबींर्ात सींगणक चालक
(ऑपरे ्र) विरुध्द पोललस स््े शन, मद
ु खेड, जज.नाींदेड येथे गन्
ु हा नोंदविण्यात
आला आहे .
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(३) सदर प्रकरणी महाननरीषण क ि मद्र
ु ाींक ननयींिक, महाराषर राज्य, पण
ु े याींचे
माफशत

नोंदणी

अर्ापत्याखालील

उपमहाननरीषण क
तपासणी

ि

मद्र
ु ाींक

पथकामाफशत

उपननयींिक,

दय्ु यम

ननबींाक,

लातरू

याींयया

मद
ु खेड

या

कायाशलयाची तपासणी करण्यात आलेली आहे . उक्त तपासणीमध्ये जिळपास

२४४ दस्त रु.१,५८,५६,०१०/- इतक्या महसल
ु ाची हानी झाल्याचे ददसन
ु आले
असल्याने

सींबर्ीं ात

सींगणक

चालक

(ऑपरे ्र)

याींयया

विरुध्द

पोलीस

स््े शनमध्ये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . तर, सींबर्ीं ात दय्ु यम
ननबींाक/ललपीक याींना ननलींत्रबत करण्यात आलेले आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

तारळे (ता.िराश, जर्.सातारा) येथील विर् वितरण िायाचलयामाफचत
पारु विण्यात आलेले िीर् मीटर सदोष आल्याबाबत
(३५)

*

५५९३

श्री.ददपाि चव्हाण (फलटण) :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) तारळे (ता.कराड, जज.सातारा) येथील विज वितरण कायाशलयाअींतगशत
सम
त्याींना परु विण्यात आलेल्या सदोष
ु ारे साडेसात हजार राहाहक असन
ू

विद्यत
ु मी्र मळ
ु े (Faulty meter) िाढीि दराने िीज दे यके आकारणी
करण्यात येत असल्याबाबत तेथील राहाहकाींनी तारळे िीज वितरण कायाशलय
तसेच ओगलेिाडी ि उीं ब्रज येथील विभाग कायाशलयाकडे तक्रारी केल्या

असल्याचे ददनाींक १६ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

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

(३) असल्यास, चौकशीयया अनष
ीं ाने सदोष विद्यत
ु ग
ु मी्र परु िठा प्रकरणी

सींबर्ीं ात ठे केदार तसेच िाढीि दराने होत असलेली िीज दे यक आकारणीबाबत
सींबर्ीं ात अर्ाकार्याींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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शॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे . ददनाींक १७ जानेिारी, २०२० रोजी
फॉल््ी मी्र ि भरमसाठ िीज त्रबलाविषयी ित्् तपिातील बातमी
राहाहकाींकडून ऑनलाईनिर प्राप्त झाली आहे त.

ि

(२) ि (३) सदर प्रकरणी महावितरण कींपनीमाफशत चौकशी करण्यात आलेली

आहे . तारळे शाखा कायाशलयाकडून िषशभरात (सन २०१९-२०) एकूण ७९०
नादरु
ु स्त मी्र बदलण्यात आले आहे त. फॉल््ी लम्र असणार्या राहाहकाींची
स्थळ

तपासणी करुन जे मी्र फॉल््ी

नाहीत,

परीं तु त्याींना फॉल््ी

स््े ्सनस
ु ार त्रबलीींग झालेले आहे , असे जानेिारी मदहन्यात एकूण २११ ि
फेब्रि
ु ारी मदहन्यात ८० राहाहकाींचे मी्र स््े ्स फॉल््ी ते नॉमशल करण्यात

आलेले आहे त. त्याअनष
ीं ाने एका मी्र करडीींग एजन्सीला रु.९९००/- चा दीं ड
ु ग
(माहे एवप्रल ते नोव्हें बर, २०१९ साठीचा) करुन तो त्याींयया मी्र करडीींगयया

त्रबलातन
करण्यात आलेला आहे . तसेच डडसेंबर, २०१९, जानेिारी,
ू िसल
ू
२०२० ि फेब्रि
ु ारी, २०२० या मदहन्याींसाठीचा दीं ड हा मी्र करडीींग एजन्सीचे

त्रबल प्राप्त झाल्यािर त्यातन
िसल
करण्याचे ननयोजजत आहे . तसेच
ू
ू
राहाहकाींना िीज त्रबल दरु
ु स्तीसाठी उीं ब्रज उपविभागीय कायाशलयामध्ये येण्याचा

िास होऊ नये म्हणून प्रत्येक आठिड्यातील बा
ु िार ि शननिार तारळे शाखा
कायाशलयात उीं ब्रज येथील त्रबलीींग कमशचारी याींची िीज त्रबल दरु
ु स्तीसाठी गेल्या
आठ मदहन्यापासन
ू नेमणूक करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

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

(३६)

*

५६११

श्री.सांर्य र्गतापा (पारु ां दर), श्री.अममन पाटे ल (मब
ुां ादे िी),

श्रीमती सल
ु भा खोशिे (अमरािती), श्री.सांग्राम थोपाटे (भोर), श्री.दहरामण
खोसिर (इगतपारू ी), श्री.सरु े श िरपाश
ु िर (पााथरी), िुमारी प्रणणती मशांदे
(सोलापारू शहर मध्य) :
करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) माळलशरस (ता.परु ीं दर, जज.पण
ु े) येथे शेती लसींचनासाठी एकूण ६०
िीजरोदहि आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, प्रशासनायया दल
श ामळ
ु षण 
ु े यापैकी ३४ िीज रोदहि सद्य:जस्थतीत
बींद पडण्यायया जस्थतीत असन
ू उिशकरत रोदहि दरु
ु स्तीयया प्रनतषण ेत आहे त, हे
ही खरे आहे काय,
(३)

सदर तालक्
ु यात कोणत्याही प्रकारचे भारननयमन नसताना दे खील

प्रशासनायया हलगजीपणामळ
ु े दररोज ५ ते ६ तास िीज परु िठा खींडीत होत
असल्याने लसींचनाककरता शेतकर्याींना गैरसोयीचे होत आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, या सींदभाशत शासनाने चौकशी करुन िीज रोदहिाींची तातडीने
दरु
ु स्ती करुन िीजपरु िठा सरु ळीत करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
शॉ. नननतन राऊत : (१) ि (२) महावितरण कींपनीयया बारामती राहामीण

मींडळ कायाशलयाींतगशत सासिड विभागामाील माळलशरस (ता.परु ीं दर, जज.पण
ु े)
येथे शेती लसींचनासाठी एकूण ५७ िीज रोदहिे आहे त. त्यापैकी लसींगल फेजचे

एकूण २१ रोदहिे ि ३ फेजचे एकूण ३६ रोदहिे आहे त. िीज ि िादळिारा इ.

तात्रिक कारणाींमळ
ु े थ्री फेजचे एकूण ८ ि लसींगल फेजचे एकूण १९ रोदहिे
एवप्रल, २०१९ ते जानेिारी, २०२० या कालािाीत नादरु
ु स्त झाली होती.

नादरु
ु स्त रोदहिे िेळोिेळी तातडीने विनाविलींब दरु
ु स्त करुन बदलण्यात आली
आहे त. सद्यजस्थतीत सिश रोदहिे कायशरत आहे त.

(३) परु ीं दर तालक्
ु यामध्ये ननयलमतपणे िीज परु िठा दे ण्यात येतो. तथावप,
िीज िादहन्याींची दे खभाल ि दरु
ु स्ती तसेच रोदहि नादरु
ु स्त झाल्यास ते बदली
करण्यासाठी िीज परु िठा तात्परु ता बींद करण्यात येतो.

(४) रोदहि नादरु
ु स्त झाल्यास महावितरण कींपनीव्दारे तातडीने बदलण्यात
येतात. महावितरण कींपनीमाफशत िीज परु िठा सरु ळीतपणे चालू ठे िण्यासाठी

प्रनतबींाात्मक दे खभालीककरता सासिड विभागाककरता २९ मान्यता प्राप्त
कींिा्दाराींची

ि

त्रबघाड

दरु
ु स्ती

दे खभालीककरता

१५

कींिा्दाराींची ३ िषाककरता नेमणूक करण्यात आलेली आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

मान्यता

प्राप्त
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राज्यात शेतिऱयाच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी
िराियाच्या उपााययोर्ना
(३७)

*

१८०

अॅश.आमशष शेलार (िाांद्रे पाजश्चम), अॅश.पाराग अळिणी

(विलेपााले), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी

पाजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाशा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पानिेल),

श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्री.महे श बालदी (उरण), श्री.अतल
भातखळिर
ु
(िाांददिली पाि
ू )च , श्री.किसन िथोरे (मरु बाश), श्री.दे िेंद्र फशणिीस (नागपारू
दक्षिण पाजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पााटील (िोथरुश), श्रीमती सल
ु भा खोशिे

(अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपारू पाजश्चम), श्री.अममन पाटे ल (मब
ुां ादे िी),
श्री.दहरामण

खोसिर

(इगतपारू ी),

श्री.पाथ्
ृ िीरार्

चव्हाण

(िराश

दक्षिण),

श्री.सभ
ु ाष धोटे (रार्रू ा), श्री.सांतोष बाांगर (िळमनरु ी), श्री.तानार्ी मट
ु िुले

(दहांगोली), श्री.प्रमोद (रार्)ू रतन पााटील (िल्याण ग्रामीण), श्री.गोिधचन
माांगीलाल शमाच (ऊफच) लालार्ी (अिोला पाजश्चम), श्री.मशरीष चौधरी (रािेर),
श्री.सह
ु ास (आण्णा) व्दारिानाथ िाांदे (नाांदगाि), श्री.िैभि नाईि (िुशाळ),

शॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.मोहनराि हां बशे (नाांदेश दक्षिण), श्री.रार्ेश
एिशे (मलिापारू ), श्री.शाांताराम मोरे (मभिांशी ग्रामीण), श्री.सरु े श (रार्ूमामा)
भोळे (र्ळगाि शहर), श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पाजश्चम), श्रीमती मांदा

म्हात्रे (बेलापारू ), श्री.सांर्य गायििाश (बल
ु ढाणा), शॉ.राहूल पााटील (पारभणी),
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार (बल्लारपारू ), श्री.राधािृष्ट्ण
विखे-पााटील (मशशी),

श्री.मांगेश िुशाळिर (िुलाच), िुमारी प्रणणती मशांदे

(सोलापारू शहर मध्य), श्री.रोदहत पािार (िर्चत र्ामखेश), श्री.राहूल िुल
(दौंश), श्री.किशोर र्ोरगेिार (चांद्रपारू ), श्री.महें द्र थोरिे (िर्चत), श्री.िुमार
आयलानी

(उल्हासनगर),

श्री.योगेश

(ददांशोशी), श्री.रार्ेश पािार (नायगाांि) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सागर

(चारिोपा),

श्री.सनु नल

प्रभू

सन्माननीय मदत ि पान
ु िचसन मांत्री

(१) राज्यात विशेषत: विदभाशतील अमरािती, बल
ु ढाणा, अकोला, िालशम तसेच
मराठिाड्यातील दहींगोली, परभणी या जजल्ह्यात त्याचप्रमाणे पालघर आणण

नालशक जजल्ह्यात माहे सप््ें बर ते डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान
झालेल्या अनतिष् ्ी ि अिकाळी पािसामळ
ु े मका, सोयाबीन, हरभरा, तरु ,
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कापस
ु वपकाींचे मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान झाल्याने सम
ु ारे ३०० हून अर्ाक
शेतकर्याींनी आत्महत्या केल्याचे महसल
खात्याने प्रलसध्द केलेल्या
ू
अहिालािरुन ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शेतकरी आत्महत्याराहस्त

कु्ुींबातील मल
ु ाींयया लशषण णासाठी

१०० ्क्के फी माफी व्हािी याककरता शासनस्तरािरून कायशिाही होण्यासाठी
मा.लोकप्रतीींननाीींनी आपल्या ननिेदनातन
ू मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे
काय,
(३)

असल्यास,

लशषण णासाठी

आत्महत्याराहस्त

ि

भविषयासाठी

राबविण्यात येत आहे त,

शेतकर्याींयया

शासनामाफशत

कु्ुींबातील

कोणत्या

विशेष

मल
ु ाींयया
योजना

(४) असल्यास, शेतकर्याींयया होत असलेल्या आत्महत्याींबाबत शासनाने ठोस
ननणशय घेऊन कायशिाही करण्याची आिश्यकता असतानाही त्याकडे शासन
दल
श ककरत आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु षण 

(५) असल्यास, नक
ीं ाने
ु सानराहस्त शेतकर्याींना कजशमक्
ु ती दे ण्यायया अनष
ु ग

तसेच आत्महत्याराहस्त शेतकर्याींयया कु्ुींत्रबयाींना आर्थशक मदत करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विर्य िशेट्टीिार : (१)

होय, हे खरे आहे .

मराठिाड्यातील

परभणी

विदभाशतील

अमरािती,

दहींगोली,

बल
ु ढाणा,
या

अकोला,

जजल्ह्यात

िालशम

त्याचप्रमाणे

तसेच

नालशक

जजल्ह्यात माहे सप््ें बर ते डडसेंबर, २०१९ या कालािाीत एकूण ३१२ शेतकरी
आत्महत्याींची प्रकरणे ननदशशनास आली आहे त. त्यापैकी १३४ आत्महत्याींची
प्रकरणे पाि ठरविण्यात आली आहे त. ५४ प्रकरणे अपाि ठरविण्यात आलेली
असन
ू १२४ प्रकरणे चौकशीककरता प्रलींत्रबत आहे त. पालघर जजल्ह्यात एकही
आत्महत्येचे प्रकरण ननदशशनास आले नाही.
(२) अींशत: खरे आहे .

आत्महत्याराहस्त

सिलती

लमळण्यायया

शेतकर्याींयया

अनष
ीं ाने
ु ग

कु्ुींबातील
विविा

मल
ु ाींना

शैषण णणक

सामाजजक

पदार्ाकार्याींकडून ननिेदनाद्िारे मागणी करण्यात आलेली आहे .

मदत/

सींघ्नेयया
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(३) शासन ननणशय क्र.एससीिाय-२०१९/प्र.क्र.३४ /म-७, दद.१८ जून, २०१९
अन्िये महाराषर राज्य मदहला आयोगाने केलेल्या लशफारशीींची अींमलबजािणी

विविा विभागाींनी करण्यासाठी शासनाची मींजरू ी दे ण्यात आली आहे . त्यामध्ये
आत्महत्याराहस्त

शेतकर्याींयया

कु्ुींबातील

मल
ु ाींयया

लशषण णासाठी

ि

भविषयासाठी प्रामख्
ु याने पढ
ु ीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यायया सच
ू ना दे ण्यात
आलेल्या आहे त.

१) शालेय लशषण ण विभाग- आत्महत्याराहस्त शेतकर्याींयया कु्ुींबातील

मल
ीं ी अडचणी सोडविण्यासाठी विशेष ाोरणाची
ु ाींचे लशषण ण, त्याींची फी सींबा
आखणी ि अींमलबजािणी करणे.

२) मदहला ि बालविकास विभाग- मल
ु ीींचे लग्न जुळल्यास आर्थशक

सहाय्य ि सामदु हक वििाह पध्दत अिलींबणे.

३) सािशजननक आरोग्य विभाग- आरोग्यायया सोयी उपलब्ा व्हाव्यात

याककरता हे ल्थ काडश दे णे.

४) कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभाग/मदहला ि बाल विकास

विभाग- आत्महत्याराहस्त शेतकर्याींयया मल
ु ीचा सींसार त्
ु लाच तर, नतयया

पालन पोषणाचा प्रश्न मदहला बचत ग्, रोजगार ि स्ियींरोजगार िा अन्य
शासकीय योजनेयया आाारे सोडविण्यास सहाय्य करणे.

५) रोजगार हमी योजना- आत्महत्याराहस्त जजल्ह्यात “मनरे गा” योजना

प्रााान्याने राबविणे ि आत्महत्याराहस्त शेतकर्यायया कु्ुींबाचा रोहयोयया
कामामध्ये प्रााान्याने विचार करणे.

६) अन्न, नागरी परु िठा ि राहाहक सींरषण ण विभाग- अन्न सरु षण ा योजनेचा

लाभ प्रााान्याने दे णे.
(४) हे खरे नाही.

(५) शेतकर्याींना कजशमक्
ीं ाने सहकार, पणन ि िस्िोद्योग
ु ती दे ण्यायया अनष
ु ग
विभाग, शासन ननणशय क्र.क्कमा-१२१९/प्र.क्र. १५७/२-स, ददनाींक २७ डडसेंबर,

२०१९ अन्िये महात्मा ज्योतीराि फुले शेतकरी कजशमक्
ु ती योजना, २०१९
जाहीर करण्यात आली आहे .

नावपकी, राषरीयक्त ककीं िा सहकारी बँकेकडून घेतलेल्या कजाशची

परतफेड न करू शकल्याने होणारा कजशबाजारीपणा ि कजश परतफेडीचा तगादा
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या तीन कारणाींसाठी केलेल्या शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी शासन ननणशय
ददनाींक २३ जानेिारी, २००६ नस
ु ार
(६) प्रश्न उद््ाित नाही.

रू.१.०० लषण  इतकी मदत दे ण्यात येत.े

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

बोरगाि (ता.र्ाफ्राबाद, जर्.र्ालना) येथे मठ कफशर अांतगचत थ्री फेर्
विद्युत पाुरिठा सुरळीत िरण्याबाबत
(३८)

*

३९६५

श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बोरगाि (ता.जाफ्राबाद, जज.जालना) येथे मठ कफडर अींतगशत येणार्या
बोरगाि ब.ु बोरी, दहिराबळी, र्चींचखेडा, चुींगडािाडी, कुठुींबरे िाडी ि बोरगाि

मठ येथील क्षी पींपासाठी आिश्यक असणारा थ्री फेज विद्यत
ु परु िठा

सरु ळीत व्हािा या मागणीसाठी शेतकर्याींनी दद. १८ जानेिारी २०२० पासन
ू
बोरगाि ब.ु येथे बेमद
ु त उपोषण सरु
ु केले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शेतकर्याींयया उपोषणानींतरही िीज वितरण कींपनीने याकडे
दल
श करून क्षी पींपाचा िीज परु िठा सरु ळीत केला नाही हे खरे आहे काय,
ु षण 

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळुन आले, त्यानष
ीं ाने बोरगाि मठ कफडर अींतगशत येणार्या गािातील
ु ग
क्षी पींपाींना ननयलमत ि सरु ळीत िीज परु िठा लमळण्यासाठी कोणती
उपाययोजना केली िा करण्यात येत आह,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
शॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे .

(२) हे खरे नाही. ११ के.व्ही.बोरगाींि मठ िादहनीयया षण मतेचा पण
श णे िापर
ु प
करण्यासाठी बोरगाींि ब.ु बोरी, दहिराबळी, र्चींचखेडा, चग
ुीं डािाडी, कुठुींबरे िाडी ि
बोरगाींि मठ येथील िीजपरु िठा चक्राकार पध्दतीने ननयलमत करण्यात

आल्याने ददनाींक २०.०१.२०२० रोजी सदर शेतकर्याींचे उपोषण सींपषु ्ात आले.
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(३) उपकेंद्राची षण मता िाढविण्याककरता बोरगाींि मठ येथे दस
ु रा ३.१५

एम.व्ही.ए. षण मतेचा रान्सफॉमशर बसविण्याचे काम प्रगतीपथािर आहे . तसेच
११ के.व्ही. बोरगाींि मठ िादहनीचा भार विभागणी करण्यासाठी ललींकलाईन

्ाकण्याचे काम प्रगती पथािर असन
ू ते माहे माचश, २०२० पयत पण
ू श होणे
अपेक्षषण त आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

बरशगाि (ता.राळे गाि, जर्.यितमाळ) येथील मांर्रु १३२
िे.व्ही.सबस्टे शनच्या िामाबाबत

(३९)

*

५७५४

शॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) :

सन्माननीय निीन ि

निीिरणीय उर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बरडगाि (ता.राळे गाि, जज.यितमाळ) येथील राळे गाि शहरासह राहामीण
भागातील उघोग व्यिसाय, जजनीींग प्रेसीींग, राहामीण भागातील पाणी परु िठा

योजना इत्यादीींना विज पींप इ. पण
ु श दाबाने िीज परु िठा होत नसल्याने तीन
िषाशपि
ु ी उजाश विभागामाफशत १३२ के.व्ही सबस््े शन मींजूर करण्यात येिन
ू
िीज केंद्राचे काम सरू
ु करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तीन िषाशचा कालािाी होऊन सध्
ु दा कींिा्दाराने काम
पण
ु श केले नसल्याने नागरीकाींना ि उद्योग व्यिसायाला पण
ु श षण मतेने िीज

परु िठा लमळत नसल्याने ददनाींक १२ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास
ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यितमाळ येथुन जिळपास ७० कक.मी.अींतरािरुन राळे गाि
पकरसरामध्ये िीज परु िठा होत असल्याने पण
ु श दाबाने िीज लमळत नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सबस््े शनचे प्रलींत्रबत काम काीपयशत पण
ु श करण्यात येणार
आहे ि याप्रकरणी शासन स्तरािरुन चौकशी करुन सींबर्ात कींिा्दारािर
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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शॉ. नननतन राऊत : (१) महावितरण कींपनीची उपकेंद्राची मागणी ि त्याींयया
ताींत्रिक

प्रस्तािािर

राज्य

पारे षण

उपक्रमाने

केलेला

प्रणाली

अ्यास

(System Study) या आाारे राळे गाींि येथे १३२ के.व्ही. उपकेंद्र उभारण्यायया
योजनेस महापारे षण कींपनीयया दद.०२.०३.२०१६ यया ठरािान्िये मान्यता

दे ण्यात आली आहे . सद्यजस्थतीत उपकेंद्राचे स्थापत्य काम ७१.७५ % ि
अलभयाींत्रिकी काम ४९.७२ % पण
ू श झाले आहे .

(२), (३) ि (४) उक्त उपकेंद्राचे काम विहीत कालािाीत कींिा्दाराने पण
ू श
केले नाही. तथावप दद.१२.०१.२०२० रोजी राळे गाींि शहर ि राहामीण भागास

िीज परु िठा करणार्या १३२ के. व्ही. घा्ीं जी ि २२० के.व्ही. यितमाळ
उपकेंद्रातन
ू योग्य दाबाने िीजपरु िठा सरु
ु आहे .
राळे गाींि

येथे

१३२

के.व्ही.

उपकेंद्र

उभारण्याचे

काम

करणार्या

कींिा्दारास कारणे दाखिा नो्ीस बजािण्यात आली आहे . तसेच सदर

कींिा्दाराची रु. १.९५ को्ी एिढी रक्कम रोखून ठे िण्यात आली असन
ू रु.

१.४६ को्ीची बॅक हमीपि (Bank guarantee) महापारे षण कींपनीकडे जमा
आहे . उक्त उपकेंद्राचे उिशरीत काम करणेबाबत कायशिाही सरू
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

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

(४०)

*

४५१९

श्री.राहूल िुल (दौंश) :

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दौंड (जज.पण
ु े) येथे मागासिगीय मल
ु ाींयया ननिासी शाळे ला माहे एवप्रल,
२०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान शासनाकडून मान्यता दे ण्यात आली आहे

असन
ू ही उक्त ननिासी शाळा जागे अभािी सरु
ु करण्यात आली नसल्याचे
ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, उक्त ननिासी शाळे स जागा उपलब्ा करून ददल्यास सन
२०१५ - २०१६ या शैषण णणक िषाशत सरु
ु करण्याचे आश्िासन मा.सामाजजक
न्याय मींिी याींनी ददले होते, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त ननिासी शाळा खाजगी जागेमध्ये सरु
ु करण्याची विनींती
मा.लोकप्रनतननाीींनी ददनाींक २२ फेब्रि
ु ारी, २०१८ रोजी चा बीसीएस-२०१७/

प्र.क्र.२३८/लशषण ण-२ मींिालय, ददनाींक २६ जुल,ै २०१८ रोजी िा त्यासम
ु ारास
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मागासिगीय मल
ु ाींची
ननिासी शाळा खाजगी जागेमध्ये सरु
ु करण्यायया दृष्ीने कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धनांर्य मश
ुां े : (१), (२) ि (३) होय.

(४) आयक्
ु त, समाजकल्याण, पण
ु े याींना सदर दठकाणी शासकीय जागेयया

उपलब्ातेबाबत जजल्हार्ाकारी याींययाकडून अहिाल प्राप्त करून शासनास
सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

विदभाचमध्ये महावितरण िांपानीच्या सदोष विद्युत
मीटरमुळे होत असलेले नुिसान

(४१)

*

५३४४

श्री.वििास ठािरे (नागपारू पाजश्चम), श्री.अममन पाटे ल

(मब
ुां ादे िी), श्री.सभ
ु ाष धोटे (रार्ूरा), श्री.अममत झनि (ररसोश), श्री.सरु े श
िरपाश
ु िर (पााथरी), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपारू ी), श्री.सांग्राम थोपाटे (भोर),
श्री.लहू िानशे (श्रीरामपारू ) :
करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) विदभाशमध्ये विद्यत
वितरण कींपनीचे नागपरू -१२२६१, चींद्रपरू -९६०२,
ु
गडर्चरोली-१२३१९,

भींडारा-१३५९९,

गोंददया-११२०६,

िााश-१३१३९,

अकोला-

१९३३२, बल
ु डाणा-२८५९७, िालशम-८७४१, अमरािती-२९७१४ ि यितमाळ-

३९२५३ येथे सम
ु ारे २ लाख मी्र सदोष असन
ू सींथगतीने कफरत असल्याचे
माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे
काय,

54

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने सदोष मी्र बदलण्याबाबत शासनाने
ु ग
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे त,

(३) तसेच तक्रारीयया अनष
ीं ाने ककती मी्र बदलण्यात आले आहे त तसेच
ु ग
सदोष ि सींथगतीने कफरणार्या मी्र करडीींगमळ
ु े महावितरण

कींपनीला

झालेल्या नक
ु सानास जबाबदार असणार्याींिर शासनाने कोणती कायशिाही केली
िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
शॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे . महावितरण कींपनीयया नागपरू

पकरषण ेिात जानेिारी, २०२० मध्ये एकूण २,३४,४५१ राहाहकाींना सदोष मी्र
जस्थती (फॉल््ी स््े ्स ु्) प्रमाणे िीज आकारणी झालेली आहे .

(२) याप्रकरणी महावितरण कींपनीमाफशत चौकशी करण्यात आली असन
ू
नागपरू पकरषण ेिामध्ये माहे सप््ें बर, २०१९ मध्ये सींभाव्य मी्र सदोष
जस्थतीप्रमाणे िाचन झालेल्या मी्सशची सींख्या १,९७,७६३ इतकी होती.
त्यापैकी िीज मी्र तपासणी ि बदलण्यायया मोदहमेअत
ीं गशत एकूण ४१,१४०

मी्र सजु स्थतीत आढळले ि ४३,८१० मी्र बदलण्यात आले असन
ू उिशकरत
मी्र तपासण्याचे ि बदलण्याचे काम प्रगतीपथािर आहे .

(३) महावितरण कींपनीमाफशत नागपरू पकरषण ेिातील एकूण ४३८१० सदोष मी्र
बदलण्यात आले असन
ू सदोष मी्र असलेल्या राहाहकाला महाराषर विद्यत
ु
ननयामक आयोग (वितरण परिाना ाारकाींयया क्तीची मानके, विद्यत
ु
परु िठा सरु
ु कराियाचा कालािाी आणण भरपाईचे ननजश्चतीकरण) विननयम,

२०१४ माील तरतद
ु ीनस
ु ार त्याींयया सरासरी िीज िापरानस
ु ार िीज दे यकाची

आकारणी करण्यात येत आहे . नागपरू पकरषण ेिातील ४३८१० सदोष मी्सशपक
ै ी

४११६ मी्सश मे.रोलेक्स कींपनीचे असल्याचे आढळून आले. सदर कींपनीस
माचश, २०१७ पासन
ू महावितरण कींपनीने काळया यादीत ्ाकलेले आहे . तसेच

१४२० मी्र हमी कालािाीमाील असल्याचे आढळून आल्याने ते मी्र
सींबर्ीं ात

परु िठा

कींपनीकडून

बदलन
ू

घेण्याची

प्रकक्रया

महावितरण

कींपनीमाफशत सरु
ै ी ४१,१४० इतके मी्सश हे
ु आहे . सदोष १,९७,७६३ मी्सशपक
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सजु स्थतीत असल्याचे आढळून आल्याने सींबर्ीं ात मी्र करडीींग एजन्सीना
चुकीयया मी्र िाचनापो्ी रु.२२.६७ लाख इतका दीं ड करण्यात आलेला आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

िोल्हापाुर जर्ल्हयातील शेतिऱयाांना प्रलांबबत
िीर् र्ोशणी त्िरीत दे ण्याबाबत

(४२)

*

४३५५

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय ऊर्ाच

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हापरु जजल्हयातील शेतकर्याींनी शेतीस पाणी परु िठा करण्यासाठी

महावितरण कींपनीकडे िीज जोडणी करीता मागणी करुनही ५४४२ शेतकर्याींना
अद्याप िीज जोडणी लमळालेली नसल्याची बाब माहे जानेिारी २०२० मध्ये
िा त्यादरम्यान ननदश शनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोल्हापरु जजल्हा हा विज दे यकाचा १०० ्क्के परतािा
करणारा जजल्हा असन
ु ही अदयाप शेतकर्याींना िीज जोडणी न लमळाल्याबाबत
शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीयया अनष
ीं ाने शेतकर्याींना प्रलींत्रबत विज जोडणी
ु ग
त्िरीत दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
शॉ. नननतन राऊत : (१) ि (२)

कोल्हापरू जजल्ह्यामध्ये माचश, २०१८ अखेर

८४८९ इतके क्षीपींप अजशदार पैसे भरुन िीज जोडणीककरता प्रलींत्रबत होते.

तसेच एवप्रल, २०१८ ते जानेिारी, २०२० अखेर ४८३७ निीन क्षीपींप अजश

महावितरण कींपनीकडे प्राप्त झाले आहे त. त्यापैकी सन २०१८-२०१९ मध्ये
४४७१ ि एवप्रल, २०१९ ते जानेिारी, २०२० अखेर ११६४ अश्या एकूण ५६३५
क्षीपींपाना विविा योजनेतन
िीज जोडणी दे ण्यात आली आहे, तसेच
ू

मख्
ीं गशत ३३८ सौर क्षीपींप आस्थावपत करण्यात
ु यमींिी सौर क्षीपींप योजनेअत
आले आहे त.
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(३) माहे माचश, २०१८ पि
ू ी पैसे भरुन प्रलींत्रबत असलेल्या क्षीपींपाचे ऊजीकरण
करण्याककरता उयचदाब वितरण प्रणाली योजना राबविण्यात येत असन
ू सदर
योजनेअत
ीं गशत

जजल्ह्यातील

४३५१

क्षीपींपाचे

ऊजीकरण

करण्याककरता

रु.१०१.१३२ को्ी इतक्या ननाीची तरतद
ु करण्यात आली आहे . सदर ननाी
अींतगशत ननविदा प्रकक्रया राबविण्यात येऊन १८ ठे केदाराींना क्षीपींपायया िीज

जोडणीककरता कायाशदेश दे ण्यात आले आहे त. त्यापैकी माहे फेब्रि
ु ारी, २०२०
पयत १४३० क्षीपींपाना िीज जोडणी दे ण्यात आली असन
ू उिशकरत कामे
प्रगतीपथािर आहे त.
हे तन
ू े

तसेच शेतकर्याींना ददिसा लसींचनाची सोय उपलब्ा करुन दे ण्यायया

मख्
ु यमींिी सौर क्षीपींप योजना जाहीर केली असन
ू ्प्या्प्प्याने एक

लाख सौर क्षीपींप आस्थावपत करण्यात येणार आहे त. सदर योजनेत
कोल्हापरू जजल्ह्यातील १३७५ सौर क्षीपींपाचा समािेश असन
७९५ सौर
ू

क्षीपींप राहाहकाींनी पैसे भरले असन
ू त्यापैकी ३३८ सौर क्षीपींप आस्थावपत
करण्यात आले आहे त.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

राज्य चमचिार महामांशळाचे िर्च माफ िरण्याबाबत
(४३)

*

४८११

श्रीमती नममता मद
ुां शा (िेर्) :

सन्माननीय सामाजर्ि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य चमशकार महामींडळाचे कजश माफ करून बीज भाींडिल प्रकरणे

ननकाली काढािीत, ग्ई स््ॉलचे िा्प लिकरात लिकर करािे आदी

मागण्याींसाठी बीड येथील नागकरकाींनी ि विविा सींघ्नाींनी ददनाींक ५
जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास जजल्हार्ाकारी, बीड याींना ननिेदन ददले
आहे, हे खरे आहे काय,

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

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने उक्त प्रकरणी
ु ग
शासनाने कोणती कायशिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धनांर्य मश
ुां े : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) ि (३) जजल्हार्ाकारी कायाशलय, बीड याींचेकडून सदर प्रस्ताि शासनाकडे
पाठविण्यात आला असन
ू सदर प्रस्ताि शासनाकडे दद. २७.०२.२०२० रोजी
प्राप्त झाला आहे . सदर प्रस्ताि सींत रोदहदास चमोद्योग ि चमशकार विकास
महामींडळ

याींचेकडे

पाठविण्यात

आला

असन
ू ,

सदर

ननिेदन

तपासन
ू

आिश्यकतेनस
ु ार शासनाकडे प्रस्ताि सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले
आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

विधान भिन :
मुांबई.

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

रार्ेंद्र भागित

सधचि (िायचभार),

महाराष्ट्र विधानसभा
______________________________________________________
मुद्रणपि
ू श सिश प्रकक्रया महाराषर विाानमींडळ सर्चिालयायया सींगणक यींिणेिर
मुद्रण: शासकीय मध्यिती मद्र
ु णालय, मुींबई.

