
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २४४ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

नाांदेड जिल्ह्यातील िाती वधैता प्रमाणपत्राच ेप्रताताव िात  
पडताळणी सममतीिड ेप्रलांबित असल्हयािाित 

  

(१)  १००७४ (०९-०४-२०१५).   श्री.सुभाष सािणे (देगलूर) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नाींदेड जिल्ह्यातील देगलूर, बिलोली व मुखेड या तालुक्यातील मन्नेरवारलू व 
कोळी महादेव या िाींतीच्या वैधता प्रमाणपत्राचे प्रस्ताव िात पडताळणी सममती औरींगािाद 
याींच्याकड े प्रलींबित असून, या िमातीच्या व्यक्तीवर अन्याय होत असल्हयाची तक्रार 
लोकप्रतततनधी मा.मखु्यमींत्री व आददवासी ववकास मींत्री याींच्याकड ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध्ये 
केली आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासन दोषी अधधकाऱयाींची चौकशी करुन तयाींच्यावर काय 
कारवाई करणार आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२४-१०-२०१६) : (१) होय. 
(२) अनुसुधचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी सममतयाींच ेकामकाि अधधन्यातयक स्वरूपाचे असून 
अिधदार याींनी आवश्यक कागदपत्र ेसादर केल्हयानींतर अनुसूधचत िमातीच ेप्रमाणपत्र (दे्याचे व 
तयाच्या पडताळणीचे ववतनयम) तनयम, २००३ मधील तरतुदीनसुार सममती िात वैधततेिाित 
तपासणीअींती गुणावगुणानुसार तनणधय घेते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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औरगाांिाद ववभागातील अनसुूधचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी सममतीचे ननिाली िाढण् यात 
आलेल्ह या अनूसूधचत िमाती दाव् याची पु हा तपासणी िरण् यािाित 

  

(२)  ११४२४ (०९-०४-२०१५).   श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरगाींिाद ववभागातील अनसुूधचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी सममतीच े तत कालीन सह 
आयुक् त ्ी व.सू.पा्ील याींच् या कायधकाळात तनकाली काढ् यात आलेल्ह या अनूसूधचत िमाती 
दाव् याची ववदयमान आयुक् ताींकडून पुन् हा तपासणी कर् याची कायधवाही सुरु कर् यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उच् च न् यायालय, औरींगािाद याींची त याकतरता परवानगी घेण े आवश् यक 
असताना तशी परवानगी न घेता ववमशष ् हेतूने प्रेतरत होनन पुन् हा दाव् याची तपासणी 
कर् याचा घा् घातला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणात शासनान ेचौकशी केली आहे काय व तयात काय आढ्ळून आले 
आहे, 
(४)  नसल्ह यास ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२७-१०-२०१६) : (१), (२) व (३) ्ी. व.स.ु पा्ील ततकालीन सह आयुक्त 
अनुसूधचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी सममती, औरगाींिाद याींच्या ददनाींक ६/९/२०१० त े  
ददनाींक ५/१०/२०११ या कायध कालावधीतील तनगधममत केलेल्हया अनुसूधचत िमातीच्या 
प्रमाणपत्राींच्या प्रकरणाींच े पुनववधलोकन कर्यासाठी मा. उच्च न्यायालयामध्ये ववशेष याधचमा 
दाखल कर्याची कायधवाही कर्यािाित आयुक्त आददवासी सींशोधन व प्रमशक्षण सींस्था, पुणे 
याींना ददनाींक २७/६/२०१६ च्या शासन पत्रान्वये कळवव्यात आले आहे. 

तया अनुषींगाने आयुक्त आददवासी सींशोधन व प्रमशक्षण सींस्था, पुणे याींच्याकडून 
कायधवाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

राज् यातील माथाडी िामगाराां या िाययायात िदल होणार असल्ह यािाित 
  

(३)  १६६९६ (०६-०८-२०१५).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अममन पटेल (मुांिादेवी) :   
सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मॉलच् या रुपात कामगाराींचा रोिगार दहसकावून घे् याचा प्रयत न होत असून राज् यात 
शासनाचे उदयोगमींत्री याींनी माथाडी कामगाराींच्या कायदयातनु औदयोधगक के्षत्र वगळ् याची 
घोषणा करीत असल्ह याच ेमाहे म,े २०१५ मध्ये वा त यादर यान तनदशधनास आले आहे हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्ह यास, राज् यातील माथाडी कामगाराींनी सींघषध करुन माथाडी कामगार कायदा करुन 
घेतला परींत ूनवीन शासन या कायदयात िदल करणार असल्ह याने माथाडी कामगाराींवर अन् याय 
होणार आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्ह यास, उक्त प्रकरणी शासनाने काय कायधवाही केली वा कर् यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी ननलांगेिर-पाटील (२५-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

िुलढाणा जिल्ह्यातील आददवासी लोिाांना िातीच ेप्रमाणपत्र व इतर लाभ देण्यािाित 
  

(४)  २१०७५ (०६-०८-२०१५).   श्री.हषषवधषन सपिाळ (िुलढाणा) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िुलढाणा जिल्ह्यातील िळगाींव िामोद व सींग्रामपुर तालुक्यातील सातपुडा पवधत राींगाींमध्ये 
धनके, मभलाला, िारेला, पावरा या आददवासी समािाचे वास्तव्य आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर आददवासी समािाचा समावेश अनुसूधचत िमातीच्या शासन ववहीत 
सुचीमध्ये आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास सदर आददवासी ककती वषाधपासून या पतरसरात वास्तव्यास आहेत, तसेच तयाींना 
िातीचे प्रमाणपत्र व इतर लाभ दे्यािाित शासनाने कोणती कायधवाही केली वा कर्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 

 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (२४-१०-२०१६) : (१) िळगाव िामोद व सींग्रामपरू तालुक्याींमध्ये मभलाला व 
पावरा िमातीच े वास्तव असनू धनके आणण िारेला या िमातीिाित तनजश्चत मादहती 
सदयजस्थतीत उपलब्ध नाही. 
(२) कें द्र शासनाच्या अनुसूधचत िाती िमाती आदेश(सींशेधन) अधधतनयम, १९७६ अींतगधत 
महाराषर राज्य आददवासी िमातीींच्या यादीमध्ये अ.क्र. ८ वर मभलाला आणण पावरा तसे अ.क्र. 
१३ वर धनका िमात नमूद आहे. 
(३) मभलाल आणण पावरा या िमाती मध्य प्रदेश राज्यातून ्प्या्प्याने गेल्हया सुमारे २५-३० 
वषाधपुवी महाराषर राज्याच्या हद्दीत स्थलाींतरीत झाल्हया आहेत. महाराषर अनुसूधचत िमातीच े
प्रमाणपत्र (दे्याचे व तयाच्या पडताळणीच े ववतनयम) तनयम, २००३ मधील तनयमाींनुसार 
ददनाींक ६/९/१९५० पुवीच्या िमातीचा महाराषर राज्यातील पुरावा सादर करणा-या अिधदारास 
प्रमाणपत्र दे्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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सहिार के्षत्रात ३.०० लक्ष रुपयाांया वरील खरेदी ऑनलाईन टेंडरयावारे िरणेिाित 
  

(५)  २८४८६ (२२-१२-२०१५).   श्री.अननल िदम (ननफाड) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मादहती व तींत्रज्ञान ववभागाच्या ०६.०६.२०१४ च्या शासन तनणधयाने सवध मींत्रालयीन ववभाग, 
तयाींच्या अधधनस्थ महामींडळे व स्थातनक स्वराज्य सींस्था याींनी ३.०० लक्ष  रुपयाींवरील 
खरेदीसाठी ऑनलाईन े्ंडर करणे िींधनकारक केलेले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सदर शासन तनणधयातून सहकारी सींस्थाींना ऑनलाईन े्ंडर प्रककयेतून सु् 
दे्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सहकारी सींस्थाींमध्ये खरेदीच्या माध्यमातून करोडो रुपयाींचा भ्रष्ाचार होत 
असल्हयाची िाि ववववध चौकश्याींमधून पुढे आलेली असताींनाही सहकारी सींस्थाींना ऑनलाईन 
े्ंडर प्रककयेतून सु् दे्याची कोणती  कारणे आहेत, 
(४) असल्हयास ,सहकारी सींस्थाींना ऑनलाईन े्ंडर प्रककया लागू कर्यासाठी शासनाने कोणती 
कायधवाही केलेली आहे वा कर्यात येत आहे 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१७-१०-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
दद. २६/११/२०१४ रोिी सामान्य प्रशासन ववभागाने शासन तनणधय तनगधममत केलेला आहे. सदर 
शासन तनणधय सवध मींत्रालयीन ववभाग आणण तयाींच्या अधधनस्त कायाधलये, महामींडळे, मींडळे 
याींना लागू आहे. 
(२) ई े्ंडरीग प्रकक्रया सहकारी सींस्थाींना िींधनकारक केलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील अनुदाननत शाळेतील ववयायार्थयाांसाठी देण्यात येणा-या  
पररपोषण अनुदानात वाढ िरण्यािाित 

(६)  ४२०३७ (१२-०५-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्हलोड), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटेल (मुांिादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अतालम 
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िाळासाहेि थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय सामाजिि  याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुदातनत शाळेतील ववदयार्थयाांसाठी दे्यात येणारे पतरपोषण अनुदान हे अपुरे 
असून ४ र्थया वेतन आयोगाच्या मशफारशीनुसार ददले िात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाने या अनदुानात वाढ कर्याववषयी कोणती उपाययोिना केली आहे वा 
करीत आहे, 
(३) नसल्हयास, होणाऱया ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राििुमार िडोले (२९-०८-२०१६) :(१) व (२) मुख्य सधचवाींचे अध्यक्षतेखालील 
अ्यासग्ान ेकेलेल्हया मशफारशीनसुार शासनान ेपतरपोषण अनुदानाचा दर तनजश्चत केला आहे. 
वाढती महागाई ववचारात घेनन पतररक्षण अनुदानात वाढ कर्यासाठी मुख्य सधचव याींच्या 
अध्यक्षतेखाली शासन तनणधय दद.१ माचध, २०१६ नुसार अ्यासग् स्थापन कर्याचा तनणधय 
घे्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

भोर, वेल्हहे व मुळशी (जि.पुणे) तालुक्यातील ववववध िायषिारी सेवा सहिारी सोसायटीचे 
सभासदाांना पीि ििष व मध्यम मुदत ििष शक्ती मयाषदा वाढवनू देणेिाित 

  

(७)  ४२४६९ (२७-०४-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अममन 
पटेल (मुांिादेवी), श्रीमती ननमषला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भोर, वेल्हहे व मुळशी (जि.पुणे) तालुक्यातील ववववध कायधकारी सेवा सहकारी सोसायटयाींना 
महाराषर सरकारी सींस्था अधधतनयम १९६० च ेकलम ४३ व महाराषर सहकारी सींस्था तनयम 
१९६१ चे तनयम ३५ अन्वये तालकु्यातील सवध वव.का. सेवा सोसाय्ीचे सभासदाींना पीक किध 
व मध्यम मुदत किध शक्ती मयाधदा वाढवून देणेिाित लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक २१ नोव्हेंिर, 
२०१५ रोिी वा तया सुमारास जिल्हहा उपतनिींधक, सहकारी सींस्था, पुणे याींना तनवेदन ददले 
होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यािाितीत शासनाने कोणती कायधवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१७-१०-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) जिल्हहा उपतनिींधक सहकारी सींस्था, पुणे याींचेकड ेसन २०१५-१६ मध्ये भोर तालुक्यातील 
३६ व वेल्हहे तालुक्यातील ४ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. प्राप्त झालेल्हया सवध प्रस्तावातील 
सींस्थाींना किध उभारणी मयाधदा वाढवून दे्यात आली आहे. तसेच मुळशी तालुक्यातील एकही 
प्रस्ताव प्राप् त न झाल्हयान ेकिध उभारणी मयाधदा वाढवनू दे्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
नामशि जिल्ह्यात दमलत सुधार योिनेच ेप्रताताव मायते अभावी प्रलांबित असल्हयािाित 

  

(८)  ४३३३८ (२८-०४-२०१६).   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (िागलाण), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.नरहरी झिरवाळ (ददांडोरी) :   सन्माननीय सामाजिि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) दमलतवस्ती सुधार योिनचेे सुमारे ३५ को्ी रुपयाींच े प्रस्ताव प्रलींबित असल्हयाचे         
माहे िानेवारी २०१६ च्या दसुऱया सप्ताहात उघडकीस आले, हे खरे आहे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक् त प्रस्तावाना मान्यता देवून दमलतवस्ती सुधार योिनचेी काम ेकरणेिाित 
शासनाने कोणती कायधवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. राििुमार िडोले (०१-१०-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) रुपये ९,५६,००,०००/- व २६,२५,४२,८९०/- या रकमाींची एम्ीआर-४४ ची देयके 
कोषागार कायाधलयात सादर केली असता कोषागार अधधकारी, नामशक याींचेकडून सदर देयकाींस 
अनौपचारीक प्रत नसल्हयािाितची त्रु्ी नमूद करुन देयके जिल्हहा समाि कल्हयाण अधधकारी, 
जिल्हहा पतरषद, नामशक कायाधलयास परत कर्यात आले होते. तदनींतर सदर अनैपचारीक 
सींदभाधची प्रत माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये प्राप्त झाल्हयानींतर सदर अनौपचारीक सींदभाधची प्रत 
सदर देयकाींस िोडून सदर त्रु्ीची पुतधता झाल्हयामळेु सदर देयके कोषागार कायाधलयात सादर 
केली, कोषागार कायाधलयाने उक्त रकमाची देयके ददनाींक अनकु्रम े१३ व २१ िानेवारी, २०१६ 
रोिी पातरत करुन धनादेश ववतरीत केलेले आहेत. तयानींतर माहे फेब्रुवारी व माचध, २०१६ मध्ये 
प्रस्तावाना प्रशासकीय मान्यता देनन ९०% अनुदान ग् स्तरावर ववतत प्रेषणादवारे ववतरीत 
कर्यात  आले  आहे. 

___________ 
  

शेती व वपिाांसाठी दाधगने गहाण ठेऊन ३ टक्िे व्याि दराने ििष देण्याया राष्ट्रीयि त 
िँिाांया योिनेला िें द्र शासनान ेपुनषपत पुरवठा िरण्यास निार ददल्हयािाित 

  

(९)  ४३४५७ (२७-०४-२०१६).   श्री.िािुराव पाचणे (मशरुर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शेती व वपकाींसाठी दाधगने गहाण ठेनन ३ ्क्के व्याि दरान ेकिध दे्याच्या राषरीयक त 
िँकाींच्या योिनेला कें द्र शासनान े पुनधपत पुरवठा कर्यास माहे डडसेंिर २०१५ च्या पदहल्हया 
आठवड्यात नकार ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, महाराषर राज्याला या योिनअेींतगधत शतेकऱयाींना ९०० को्ीचा पतपुरवठा झाला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, कें द्राच्या तनणधयामळेु ३ ऐविी ९.५५ ्क्के व्याि शेतकऱयाींना आकारले िाणार 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, राज् य शासनाने शेतकऱयाींसाठी सोन े तारण योिना सुरू कर्यािाित शासन 
स्तरावरुन कोणती कायधवाही केली आहे वा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१४-१०-२०१६) : (१) नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. महाराषर िँकेन े दाधगने गहाण ठेवून क वष किध या योिनेअींतगधत 
दद.३१.३.२०१६ पयांत रु.३८४ को्ी रकमेचा पतपुरवठा महाराषर राज्यात केला आहे. 
(३) नाही. 
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(४) अशी योिना शासन स्तरावर ववचाराधीन नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्य शासनाने लोिशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामांडळाचा ििष पुरवठा िांद िेल्हयािाित 
 

(१०)  ४४४०८ (२८-०४-२०१६).   श्री.शरददादा सोनावणे (िुनर), श्री.सरदार तारामसांह (मलुुांड), 
श्री.िाळासाहेि मुरिुटे (नेवासा), डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड रािा), डॉ.सांिय रायमुलिर 
(मेहिर), श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी) :   सन्माननीय सामाजिि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने गेल्हया वषधभरापासून लोकशाहीर अ्णाभान साठे महामींडळाचा किध पुरवठा 
िींद केल्हयामुळे अनुदान योिन े अींतगधत मींिुर झालेले २६७१ व िीिभाींडवल योिन े अींतगधत 
११५३ लाभाथींचे प्रस्ताव महामींडळ व िँकाींकडून मान्यता ममळूनही शासनाच्या तनणधयामुळे 
सदर लाभाथी किध व िीिभाींडवलापासून वींधचत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, लाभार्थयाांचे अनुदान योिनेतील ३ को्ी ८२ लाख ४० हिार, तर िीिभाींडवल 
योिनेतील १२ को्ी ५१ लाख ४२ हिार इतके रुपये हे आधथधक वषध सुरु होनन ९ ते १० 
मदहने होननही शासनाच्या तनणधयामुळे अडकून पडले असून, तयाचें ववतरण लाभाथींना 
कर्यात न आल्हयान ेतयाींना किध पुरवठा कर्यात येत नसल्हयाची सवधसाधारण कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्हयास, अनुदान व िीिभाींडवल योिन े अींतगधत राज्यातील २५ त े ३० जिल्हयातील 
लाभाथी किध व बिल भाींडवल योिने अींतगधत पात्र असूनही, तयाींना मींिूर रक्कम न दे्याची 
सवधसाधाण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्हयास, पात्र लाभाथींना सदर रकम ममळ्याकतरता शासन कोणती उपायोिना करणार 
आहे ? नसल्हयास ववलींिाची कारणे नाही ? 
 
 

श्री. राििुमार िडोले (२३-०९-२०१६) : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) सादहतयरतन लोकशाहीर अ्णाभान साठे ववकास महामींडळाच्या किध 
योिनाींमध्ये किध मींिूरी व ववतरणास दद.०२.१२.२०१४ च्या शासन आदेशान्वये स्थधगती 
दे्यात आली होती. दद.०१.०३.२०१६ रोिी महामींडळाच्या अनुदान योिना व बिि भाींडवल किध 
योिना या योिनाींतगधत किध ववतरण कर्यािाितची स्थधगती उठवव्यात आली आहे. 
तयानुसार जिल्हहातनहाय प्रलींबित प्रकरणाींतील अनुदान योिनेमधील ३०५१ लाभाथींकतरता 
रु.४२७.०० लाख व िीिभाींडवल योिनेमधील ११४२ लाभाथींकतरता रु.१३७८.५० लाख तनधी 
महामींडळाच्या प्रादेमशक कायाधलयामाफध त जिल्हहा कायाधलयाींना ववतरीत कर्यात आला आहे. 
 

___________ 
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िोल्हहापूर जिल्ह्यातील सन २०१२-१३ या वषाषतील शेतिऱयाांना ममळावयाया चार टक्िे व्याि 

परताव्याया यायाया िागल सहायि ननिांधि िायाषलयातून गहाळ िाल्हयािाित 
  

(११)  ४५३१७ (२७-०४-२०१६).   डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांगले), श्री.रािेश क्षीरसागर 
(िोल्हहापूर उत्तर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहापूर जिल्ह्यातील सन २०१२-१३ या वषाधतील शेतकऱयाींना ममळावयाच्या चार ्क्के 
व्याि परताव्याच्या यादया कागल सहायक तनिींधक कायाधलयातून गहाळ झाल्हयाचे माहे 
िानेवारी, २०१६ मध्ये वा तया दरयान तनदशधनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यािाित शासनान ेचौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले, 
(३) चौकशीनसुार कोणती कायधवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१४-१०-२०१६) :(१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

महात्मा फुले मागासवगष वविास महामांडळा या मायरो ो फायना स 
 योिनेत सफाई िमषचा-याांना ििाषचे वाटप िालेले नसल्ह यािाित 

  

(१२)  ४५७८३ (२८-०४-२०१६).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अममन पटेल (मुांिादेवी), 
श्री.अतालम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :   सन्माननीय 
सामाजिि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महातमा फुले मागासवगध ववकास महामींडळाच् या मायक्रो फायनान् स योिनेत सफाई   
कमधचा-याींना मींिूर झालेल्ह या किाधचे वा्प एक वषाधनींतरही  झालेले नसल्ह याचे माहे िानेवारी, 
२०१६ रोिी वा त या सुमारास तनदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, ददल्ह लीतील (एनएसकेएफडीसी) सफाई कामगार व त याींच् यावर अवलींिून 
असलेल्ह या कु्ूींबियाच ेपुनवधसन कर् याकरीता अथधसहाय्य दे् यात येते यात मायक्रो एमएसवाय-
एमसीएफ योिनेंतगधत किध पुरवठयाींसाठी जिल्ह ्यातील सफाई कामगाराींकडून महात मा फुले 
मागासवगध ववकास महामींडळान े अिध मागववले हात े लाभार्थ याांनी माहे िून, २०१३ मध् ये 
सींिींधधत कायाधलयाकड ेअिध सादर केले व त यानींतर लकी ड्रा काढ् यात आले परतु सवध प्रकक्रया 
करुन २० पैकी एकाही लाभार्थ याांला अदयापही किध ममळाले नाही तरी यािाित शासन चौकशी 
करुन आवश् यक कायधवाही करणार वा करीत आहे काय,  
(३) नसल्ह यास, यामागील ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राििुमार िडोले (२४-०८-२०१६) : (१) नाही, महातमा फुले मागासवगध ववकास 
महामींडळाच्या अधधनस्त औरींगािाद जिल्हहा कायाधलयाकड े मायक्रो फायनान्स (एमसीएफ) 
योिनेअींतगधत एकूण १५४५ किध प्रकरणाींची व एमएसवाय योिनेअींतगधत एकूण १८१३ किध 
प्रकरणाची यादी प्राप्त झालेली होती. मात्र, सन २०१३-१४ मध्ये एमसीएफ या योिनअेींतगधत 
एकूण ५४६ इतक्या किध प्रकरणाींचा तनधी मशल्हलक असल्हयाने व एमएसवाय या योिनेअींतगधत 
२६२ किध प्रकरणाींचा तनधी मशल्हलक असल्हयाने, जिल्हहाधधकारी, औरींगािाद याींच्या 
अध्यक्षतेखाली ईश्वरधचठ्ठीनुसार सदर किध ववतरणाची कायधवाही माहे नोव्हेंिर, २०१४ ते 
िानेवारी, २०१५ मध्ये कर्यात आलेली आहे. 
(२) एमसीएफ योिनेंतगधत ५४६ व एमएसवाय या योिनेअींतगधत २६२ प्रकरणाींत ईश्वर 
धचठ्ठीनुसार किध वा्प केल्हयानींतर एमसीएफ योिनेअींतगधत एकूण ९९९ किध प्रकरणे व 
एमएसवाय योिनेअींतगधत एकूण १५५१ किध प्रकरणे ही तनधीअभावी ववतरणाकरीता प्रलींबित 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
रानेगावां (ता. तेल्हहारा, जि. अिोला) येथ ेमाहे सांप्टेिर २०१५ मध्ये  

दमलताांवर अत्याचार व ाराची नासधुस िेल्हयािाित 
 

(१३)  ४६८३७ (२८-०४-२०१६).   डॉ.मममलांद मान े (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय ववशेष 
सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रानेगाींव (ता. तेल्हहारा, जि. अकोला) येथील माहे सप् े्ंिर, २०१५ ला दमलताींच्या घराींची 
नासधुस कर्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) महाराषर राज्य अनसुुधचत िाती िमाती आयोगाचे अध्यक्ष मािी न्यायमुती सी.एल. थुल, 
याींनी सदर गावास ददनाींक १३ िानेवारी, २०१६ ला भे् ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी शासनान ेकेली आहे काय, 
(४) असल्हयास, दमलताींवर अतयाचार व घराींची नासधुस करणाऱयाींवर पोलीस ववभागाने कारवाई 
केली आहे काय, 
(५) नसल्हयास, ववलींिनाची कारणे काय ? 
 

श्री. राििुमार िडोले (२५-१०-२०१६) : (१) होय. 
(२) होय, 
(३) होय, 
(४) दमलताींवर अतयाचार व घराींची नासधुस करणारे आरोपी (१) सोपान प्रल्हहाद कुकड े (२) 
तनव तती उफध  कचरू सोपान कुकड े(३) प्रदीप ्ीधर कुकड ेिात कुणिी रा. राणेगाव याचेंववरूध्द 
ददनाींक २९/१२/२०१५ रोिी पोलीस स््ेशन तेल्हहारा येथे अप क्र. ३१३५/२०१५ कलम 
३(१)(१०)(१५) अ.िा.ि.अ.प्र. कायदयाप्रमाणे गुन्हा दाखल कर्यात आला आहे. गुन्हयातील 
आरोपी याींना अ्क करून अ्क आरोपी क्र ०३ याींचेववरूध्द शु.न. ०१/१६, कलम ११० (ई)(ग) 
िाफौ नसुार व आरोपी क्र. १ व २ याींचेववरूध्द शु.न. १०/१६ कलम १०७,११६(३) ि िाफौ 
नुसार प्रततिींधातमक कारवाई कर्यात आलेली आहे. 
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    तसेच अप क्र. ३१३५/२०१५ कलम ३(१)(१०)(१५) अ.िा.ि.अ.प्र. कायदयाच ेतपासादरयान 
नमुद आरोपीींना कफयाधदी व िौध्द समािाच्या लोकाींची घरे पाडून १६,००,०००/-रू. चे घरातील 
सादहतयाची चोरी करून २,००,०००/-रू. च ेअस ेएकूण अींदाच े१८,००,०००/-रू नुकसान केल्हयाच े
तनषपन झाल्हयावरून ददनाींक ०८/०१/२०१६ रोिी सदर गुन्हयात सहकलम 
३४१,४२७,४५४,४५७,३८०,५०६,३४ भाींदवव च े समाववष् करून सींिींधधताींना कळवव्यात आले. 
तसेच आरोपीववरूध्द सिळ पुरावा उपलब्ध झाल्हयान ेतयाींचेववरूध्द ववशेष न्यायालयात दोषारोप 
पत्र क्र.८७/१५ ददनाींक ११/१२/२०१५ व को ध् केस क्र १४८/१५ ददनाींक ११/१२/२०१५ प्रमाण े
न्यायप्रववषठ कर्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत  नाही. 

___________ 
  

ननलिमल पाटीिल िोडष, पारोळा जि.िळगाांव सांताथेत शेतिऱयाांिडून लाखो  
रुपयाांचे शअेसष गोळा िरुनही िुठलीही प्रगती िालेली नसल्ह यािाित 

  

(१४)  ४७५०८ (२७-०४-२०१६).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेि) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तनलकमल पा्ीकल िोडध, पारोळा जि.िळगाींव या नावाने नोंदणी झोलेली सींस्था व तयाच 
नावान ेशेतकऱयाींकडून लाखो रुपयाींच ेशेअसध गोळा करुनही कुठलीही प्रगती झालेली नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, गेल्हया २० वषाधत एकदाही मामसक िैठक व वावषधक सवधसाधारण सभा घे्यात 
आलेल्हया नाहीत यािाित स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी वेळोवळेी तक्रार करुनही सहकार 
ववभागाकडून कोणतीही चौकशी केली िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरच्या िोडाधवर सींचालक मींडळ िरखास्त करुन तयावर प्रशासक िसवव्याची 
कायधवाही शासनस्तरावर होणार आहे काय, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२६-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     तनलकमल स््ॅकप्लॉय सहकारी सींस्था मयाध. पारोळा ता.पारोळा जि.िळगाींव ही सींस्था 
सहकारी कायदयान्वये दद. १२.३.१९९१ रोिी नोंदणी झालेली सींस्था आहे. सदर सींस्थेच्या 
नावात िदल झाला असून सदर सींस्थचे नववन नाव तनलकमल मल्ह्ीकॉन को.ऑप सरकारी 
सींस्था मयाध. परोळा असे आहे. सींस्थेचे २४९१ शेतकरी व सींस्था सभासद असून सींस्थेने वसूल 
भागभाींडवल सभासदाींकडून शेअसध फी व ईतर फी अशी एकूण रु. २८,३३,०००/- गोळा केलेली 
आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     सींस्थेच्या उपलब्ध असलेल्हया लेखापतरक्षण अहवालानसुार व सींस्थेने सन २००३ ते २००८ 
या कालावधीत वावषधक साधारण सभा व सींचालक मींडळाची सभा व सींचालक मींडळाची सभा 
घेतलेली नाही. यािाित लोकप्रतततनधीींनी कोणतीही तक्रार केलेली नाही. सन २००८ ते २०१६ 
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या कालावधीत सींस्थेच्या वावषधक सवधसाधारण सभा व ववशेष सवधसाधारण सभा व सींचालक 
मींडळाच्या सभा घेतलेल्हया असल्हयाचे सींस्थेच े लेखापतरक्षण अहवाल व सींस्थेच्या दप्तरावरुन 
ददसून येते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) लागु नाही.  

___________ 
  

शासिीय वसतीग हातील ता वयांपािीममदतनीस चतथुषशे्रणी िमषचा-याांना  
सावषिननि व साप् तादहि सुट्या मांिूर िरण् याया मागणीिाित 

  

(१५)  ४७५३७ (२८-०४-२०१६).   श्री.चरण वाामारे (तुमसर), श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा), 
श्री.सांिय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय सामाजिि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) समाि कल्हयाण ववभागाींतगधत शासकीय वसतीग हातील स् वयींपाकी/मदतनीस चतुथध् ेणी 
कमधचा-याींना सावधितनक व साप् तादहक सुटया मींिूर कर् याच्या मागणीिाित ददनाींक १९ 
िानेवारी, २०१६ रोिी वा त यासुमारास शासनास ववनींती केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायधवाही केली आहे वा कर् यात येत आहे,  
(३) नसल्ह यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार िडोले (१४-१०-२०१६) :(१) होय, सदर ववषयािाित तनवेदन शासनास दद.१७ 
डडसेंिर, २०१५ रोिी प्राप्त झालेले आहे. 
(२) सामाजिक न्याय ववभागाींतगधत शासकीय वसतीग हाींतील स्वयींपाकी/मदतनीस चतुथध् ेणी 
कमधचाऱयाींना सावधितनक व साप्तादहक सुटया मींिूर कर्याच्या मागणीिाित सवध प्रादेमशक 
उपायुक्त, समािकल्हयाण ववभाग याींचेकडून अहवाल मागवव्यात आला असून सदर 
अहवालाींच्या अनुषींगान े सववस्तर प्रस्ताव आयुक्त, समािकल्हयाण, पुणे याींचेकडून प्राप्त 
झाल्हयानींतर सदर प्रकरणी योग्य तो तनणधय घे्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील सांिय गाांधी ननराधार योिना ववधवा मदहला  
जिवांत असेपयांत सुरु ठेवण्यािाित 

  

(१६)  ४८०५७ (२८-०४-२०१६).   श्री.सांिय पुराम (आमगाव), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   
सन्माननीय सामाजिि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सींिय गाींधी तनराधार योिनेत मलुाींना १८ वषध होईपयांत सदर योिनेचा लाभ 
दे्यात येतो, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर ववधवा मदहलाींची पेन्शन िींद कर्यात येते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर मुलाींनी आपल्हया आईच े पालनपोषण न केल्हयास ववधवा मदहलेवर 
उपासमारीची वेळ येत,े हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर पेन्शन ववधवा मदहला जिवींत असेपयांत सरुु ठेव्याचा तनणधय शासन 
घेणार आहे काय, 
(५) नसल्हयास, तयाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार िडोले (०६-०९-२०१६) :(१) सींिय गाींधी तनराधार अनुदान योिनेंतगधत १८ 
वषाधखालील अनाथ मुले याींना लाभ ददला िातो. 
(२), (३) व (४) सींिय गाींधी तनराधार अनुदान योिनअेींतगधत तनराधार ववधवा मदहलािरोिरच 
ववववध रोगाींनी ग्रस्त व्यक्ती, अपींगातील ववववध प्रवगध, त तीयपींथी, पतरतयक्ता, देवदासी, 
अतयाचातरत मदहला, वेश्या व्यवसायातनू मुक्त केलेल्हया मदहला, घ्स्फो्ीत व घ्स्फो् 
प्रकक्रयेतील मदहला १८ वषाधखालील अनाथ मुले इ. ववववध प्रवगाधतील लाभार्थयाांना लाभ ददला 
िातो. सदर प्रवगाधतील लाभार्थयाांची मुले (मुलगा) २५ वषाधची होईपयांत ककीं वा तयाींना शासकीय / 
तनमशासकीय / खािगी नोकरी ममळेपयांत यामध्ये िे अगोदर घडपेयांत लाभ दे्यात यावा 
तसेच मुलाला नोकरी ममळाल्हयानींतर मुलाचे व कु्ूींिाच े उतपन्न ववचारात घेनन लाभार्थयाांची 
पात्रता ठरवव्यात यावी अशी तरतूद आहे. वर नमूद केल्हयाप्रमाणे ववववध प्रवगाधतील 
लाभार्थयाांची व्यापक सींख्या ववचारात घेता फक्त ववधवाींनाच िीवींत असेपयांत सुरु ठेवणे 
सींयुजक्तक होणार नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
राज् यातील समाििल्ह याण माफष त चालववण् यात येणाऱया प्राथममि व माध्यममि आश्रमशाळाांया 

मशक्षि आझण मशक्षिेत्तर िमषचाऱयाांचे थकित वेतन देण्यािाित 
  

(१७)  ४८०६४ (२८-०४-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय सामाजिि 
 याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील समािकल्ह याण माफध त चालवव् यात येणाऱया प्राथममक व माध्यममक ८२० 
आ्मशाळाींच्या मशक्षक आणण मशक्षकेततर कमधचाऱयाींच े वेतन मागील दोन मदहन्याींपासून 
दे्यात आले नसल्हयाची िाि माहे िानेवारी, २०१६ च्या सुमारास उिेडात आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदरील प्रकरणाची चौकशीत कर्यात आली काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तयानुसार सदरील आ्मशाळेतील मशक्षक व 
मशक्षकेततर कमधचाऱयाींना वेतन दे्यािाित कोणती कायधवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राििुमार िडोले (१३-१०-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) होय, अींशत: खरे आहे. 
     आ्मशाळेतील कमधचाऱयाींच ेवेतन अदा कर्यासाठी पुरेशी तरतूद उपलब्ध असल्हयास व 
सींिींधधत शाळेचे मुख्याध्यापक याींनी वेळेत देयके सादर केल्हयास तनयममत वेतन अदा केले 
िाते. आ्मशाळाींना वेतन अनुदान दे्यात येत े व वतेन अनुदान हे तनधीच्या उपलब् धतेवर 
अवलींिून असते. तयामुळे काही प्रसींगी तनधी उपलब्ध नसल्हयास वेतन कर्यास ववलींि होतो. 
     सन २०१६-१७ मधील मींिूर तरतूदीमधनू थकीत वेतन अदा कर्यात आलेले आहे. 

___________ 
  

सांिय गाांधी ननराधार योिनतेील अपात्र लाभाथी व गैरव्यवहाराांिाित 
  

(१८)  ४८१०४ (२८-०४-२०१६).   डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांगले), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.भातािर िाधव (गुहागर), श्री.शामराव ऊफष  िाळासाहेि 
पाटील (िराड उत्तर), श्री.प्रिाश आबिटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय सामाजिि  याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींिय गाींधी तनराधार योिनेतील लाभाथी अपात्र ठरले अथवा योिनेत गैरव्यवहार झाला 
तर तयाकतरता सींिींधधत सममती सदस्याींनाच ििािदार धरले िाणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कोल्हहापूर जिल्ह्यातील१७ हिाराींवर लाभाथी अपात्र ठरव्यात आले असून या 
प्रकरणी सींिींधधत सममती सदस्याींवर कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार िडोले (०६-०९-२०१६) :(१) होय. दद. १३/१०/१५ रोिीच्या शासन तनणधयादवारे 
तसे तनदेश दे्यात आले आहेत. 
(२) कोल्हहापूर जिल्ह्यात दद. १५/१२/२०१४ ते दद. ५/१/२०१५ दरयान मोदहम रािवव्यात 
आली. साधारणत: १४ हिार लाभार्थयाांना दद. १/८/२०१५ च्या शासन तनणधयाप्रमाणे िाि ू
माींड्याची सींधी देनन अपात्र ठरव्यात आले आहे. 
    सममती सदस्याींचा अपात्र ठरवव्याचा शासन तनणधय दद१३.१०.२०१५ रोिी पातरत झाला 
असल्हयान ेसदर शासन ददनाींकापासून पुढील िािीसाठी अमींलििावणीसाठी अपेक्षक्षत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हहापूर जिल्ह्यातील जिल्हहा ििेँने ६५ सांताथाांना अपुऱया  
व ववनातारण ििष वाटप िेल्हयािाित 

  

(१९)  ४८३११ (२७-०४-२०१६).   डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहापूर जिल्हहयातील जिल्हहा िँकेने ६५ सींस्थाींना अपुऱया व ववनातारण किध वा्प 
कर्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, ववनातारण किध वा्पप्रकरणी आतापयांत ककती िणाींवर व ककती रुपयाींची 
ििािदारी तनजश्चत कर्यात आली आहे, 
(३) तसेच या किध थकीत सींस्थावर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे, 
कारवाई केली असल्हयास, तयाींच ेस्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१७-१०-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
(२) कोल्हहापूर जिल्हहा मध्यवती सहकारी िकेँने ६५ सींस्थाींना केलेल्हया अपुऱया व ववनातारण 
किध वा्पाच्या अनुषींगाने म.स.सीं.अधध.१९६० च े कलम ८८ अन्वये दद.२३/१/२०१५ रोिीच्या 
चौकशी अहवालाप्रमाणे िकेँच्या आिी-मािी एकूण ४६ सींचालक अधधकारी व कमधचारी याींचेवर 
आधथधक नुकसानीची रु.१४७.०१ को्ी इतक्या रकमचेी ििािदारी तनजश्चत केलेली आहे. 
(३) उपरोक्त किध थकीत सींस्थाींवर िँकेन े मसक्युतर्ायझशेन ॲक्् २००२ अन्वये मा.सहकार 
न्यायालय, कोल्हहापूर येथे वसलूीचे दावे दाखल केले असून सदर प्रकरणी सुनावणी चाल ूआहे. 
तसेच िँकेन ेओ.्ी.एस. जस्कम रािववली असून सदर जस्कममध्ये ११ सींस्थाींनी भाग घेनन 
तयाींनी २५% प्रमाणे रु.५२१.५३ लाख इतकी रक्कम भरणा केली असून उवधतरत ७५% रक्कम 
माचध, २०१७ पयांत भरणेचा करार केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िालना जिल्ह्यातील िीि भाांडवल योिनेतील अपांग  
लाभाथी अनुदानापासून वांचीत असल्हयािाित 

  

(२०)  ४८४४० (२८-०४-२०१६).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय ववशेष सहाय्य 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िालना जिल्हहयातील िीि भाींडवल योिनेतील अपींग लाभार्थयाांच े प्रस्ताव तनधीच्या 
कमतरतेमुळे सन २०१४ पासून प्रलींिीत असल्हयाच ेमाहे डडसेंिर, २०१५ मध्ये वा तया समुारास 
उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, जिल्ह्यातील अपींग व्यक्तीशी वववाह केल्हयास शासनाकडून ममळाणाऱया ५० 
हिार रुपये अनुदानापासून जिल्ह्यातील २२ अपींग वववाहीत िोडपे सन २०१४ पासून वींचीत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्तप्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व तयानुसार जिल्हहातील अपींग लाभार्थयाांना तवरीत अनुदान उपलब्ध कर्यािाित शासनान े
कोणती उपाययोिना केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची सवधसाधारण कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राििुमार िडोले (०६-०९-२०१६) :(१) होय. हे खरे आहे. 
     सन २०१४-१५ मध्ये प्राप्त झालेल्हया एकूण २२३ प्रस्तावापैकी ८३ प्रस्ताींवाींना िँकेने मींिूरी 
ददली. प्रस्तुत योिनेअींतगधत सन २०१४-१५ मध्ये एकू्  रु.१०.२० लाख तरतुद प्राप्त झाली 
होती. सदर तरतुदीमधून ३३ प्रस्ताव तनकाली काढ्यात आले. तसेच सन २०१५-१६ मध्ये 
प्राप्त झालेल्हया रु.३९.८५ लक्ष तनधीमधून उवधतरत सवध प्रलींबित प्रस्ताव तनकाली काढ्यात 
आलेले आहेत. 
(२) होय, हे अशींत: खरे आहे. 
     अपींग-अव्यींग वववादहत िोडप्याींना प्रोतसाहनपर अनुदान दे्याची नवीन योिना दद. १७ 
िून, २०१४ च्या शासन तनणधयान्वयचे सुरु कर्यात आली. सदर नवीन येािनसे स्वतींत्र 
लेखामशषध प्रापत करुन घेणे व तदनींतर तया अींतगधत तनधी प्राप्त करुन घेण े यािाितची 
कायधवाही सुरु असल्हयामुळे सन २०१४-१५ मध्ये एकूण १६ प्रस्ताव तसेच २०१५-१६ मध्ये एकूण 
१५ प्रस्ताव असे एकूण ३१ प्रस्ताव प्रलींबित होत.े 
     सन २०१५-१६ मध्ये रु. १.५० लाख तरतुद उपलब्ध झाल्हयामुळे एकूण ०३ प्रस्ताव 
तनकाली काढ्यात आले. तसचे माहे डडसेंिर, २०१५ च्या दहवाळी अधधवेशनामध्ये सदर 
योिनेसाठी पुरवणी मागणीदवारे रु. ३५५.५० लक्ष इतकी तरतुद मींिूर कर्यात येनन िालना 
जिल्ह्यासाठी सन २०१६-१७ करीता रु. १५ लाख इतकी तरतुद ववतरीत कर्यात आलेली 
असून, उवधतरत सवध प्रस्ताव तनकाली काढ्यात येत आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नािाडषन े(राष्ट्रीय ि षी व ग्रामीण वविास िँि) सादर िेलेल्हया पत आराखड्यािाित 
  

(२१)  ४८८२६ (२७-०४-२०१६).   प्रा.वषाष गायिवाड (धारावी), श्री.अममन पटेल (मुांिादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) क षी के्षत्रात किध वा्प आणण वसूलीिरोिरच भाींडवलतनममधती ही महतवाची असल्हयामुळे 
नािाडधने (राषरीय क षी व ग्रामीण ववकास िँक) सादर केलला पत आराखडा तयादृष्ीने पूतधता 
करणारा नसल्हयामुळे समािातील शेव्च्या घ्कापयांत पोहोचणारा आणण गुींतवणूक किाधसाठी 
तरतूद असलेला सुधारीत आराखडा सादर करावा अस ेआदेश मा. मुख्यमींत्री याींनी दद. २८ 
िानेवारी, २०१६ रोिी वा त या दरयान मुींिईतील सहयाद्री अततथीग हात आयोजित कर्यात 
आलेल्हया “के्रडड् सेममनार २०१६-१७” या कायधक्रमाच्या वेळी नािाडधला ददलेले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असलेल्हया नािाडधने सादर केलेल्हया पत आराखड्याचे सवधसाधारण स्वरुप काय आहे व 
तयात कोणतया उणीवा असल्हयाचे आढळून आलेले आहे, 
(३) यािाित नािाडधकडून पुढे कोणती कायधवाही कर्यात आली आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (१७-१०-२०१६) :(१) नाही. 
(२) नािाडधने तयार केलेल्हया राज्य पत धोरणामध्ये कोणतीही त्रु्ी आढळून आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावती औयायोधगि के्षत्रातील open space ची परतापर ववरो ी िेल्हयािाित 
  

(२२)  ४९०५२ (२७-०४-२०१६).   डॉ.सुननल देशमुख (अमरावती) :   सन्माननीय उयायोग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती औदयोधगक के्षत्रातील राखीव open space मध्ये भुखींड पाडून परस्पर ववक्री 
केल्हयाची िाि माहे सप् े्ंिर २०१५ मध्ये वा तयादरयान तनदशधनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, यािाित चौकशी कर्यात आली आहे काय, या चौकशीत काय तनषपन्न झाले 
आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही. तथावप औदयोधगक के्षत्रात १० ्क्के 
मोकळी िागा व ५ ्क्के सुववधा के्षत्र राखीव ठेव्यात येत असून उदयोिकाींनी मागणी 
केल्हयानींतर िागा वा्पास मशल्हलक नसल्हयास मोकळ्या िागेच ेया ्क्केवारीवरील अतततरक्त 
के्षत्र Minor Modification Committee च्या मान्यतेने औदयोधगक भूखींडात रुपाींतर करुन 
उदयोिकाींना महामींडळाच्या प्रचमलत धोरणानुसार वा्प कर्यात येते. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सततची दषु्ट्िाळी पररजताथती व आधथषि अडचण यामुळे शेतिऱयाांचा वपिििष  
ाेणे व वपिाांचा ववमा उतरववणे यािड ेिल वाढलेला असतानासुद्धा नागरी  

िँिाांिडून अयायापही शेतिऱयाांना ििष उपलब्ध होत नसल्हयािाित 
  

(२३)  ४९५५४ (२७-०४-२०१६).   श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उतामानािाद) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गेल्हया ४-५ वषाधत हवामानातील िदलामळेु राज्यात वारींवार दषुकाळ सदृश्य पतरजस्थती 
तनमाधण झालेली असताना व सन २०१५ च्या खरीप हींगामातील पिधन्यमान असमाधानकारक 
झाल्हयाने दषुकाळी जस्थती तनमाधण झाल्हयाच्या पाश्वधभुमीवर शेतकऱयाींचा पीककिध घे्याकड ेकल 
वाढला असल्हयाची िाि  माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयादरयान तनदशधनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, गतवषीच्या तुलनते राज्यातील िँकाींनी खरीप हींगामासाठी वा्प केलेले किध 
फक्त ६० ्क्केच्या आसपासच होते, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सततची दषुकाळी पतरजस्थती व आधथधक अडचण यामुळे शतेकऱयाींचा वपककिध 
घेणे व वपकाींचा ववमा उतरववणे याकड ेकल वाढलेला असतानासुद्धा नागरी िकँाींकडून अदयापही 
शेतकऱयाींना किध उपलब्ध होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, किध ववतरण प्रकक्रयेवेळी अतततरक्त यींत्रणा उपलब्ध नसल्हयामळेु िरेचस ेशेतकरी 
किाधपासून वींधचत राहतात, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, वपककिध वा्प, वपकववमा इतयादी वाढीसाठी शासनामाफध त कोणत ेप्रयतन केले 
वा कर्यात येत आहेत, नसल्हयास ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१३-१०-२०१६) :(१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) नाही. 
(५) पीक किध वा्पाच् या अनुषींगाने मा.मुख् यमींत्री याींनी दद.२८.०४.२०१६ च् या राज् यस् तरीय 
खरीप आढावा सभेमध् ये ववभागीय आयुक् त, जिल्ह हाधधकारी व अन् य अधधका-याींना पीक 
किधवा्पाींसाठी पुढाकार घे् याच् या सुचना ददल्ह या आहेत. तसेच दद.११.०५.२०१६ च् या 
राज् यस् तरीय िँकसध सममतीच् या िैठकीमध् ये पीक किध वा्पािाित िँकाना सकारात मक 
राह् याच् या सचुना ददल्ह या आहेत. याच अनुषींगाने मा.पालकमींत्री याींनीही त याींच् या जिल्ह ्यामध् ये 
िूनच् या पदहल्ह या आठवड्यामध् ये िँकसध व के्षत्रीय अधधका-याींची सभा आयोजित करुन 
आवश् यक कायधवाहीच् या सुचना ददल्ह या आहेत. त याचप्रमाणे मा.मुख् यमींत्री याींनी पीक किध 
वा्पाच् या प्रगतीचा आढावा दद.०३.०६.२०१६ व दद.२७.०६.२०१६ रोिी जव्हडीओ कॉन् फरन् स 
दवारा जिल्ह हाधधकारी व के्षबत्रय अधधका-याींसमवेत घेतला आहे. माहे ऑगस् ् अखेर ४४,८२,२०५ 
शेतक-याींना रु.३०,२१० को्ीचे पीक किध वा्प कर् यात आले आहे. पतरणामस् वरुप माहे 
ऑगस् ् अखेर मागील वषाधच् या तुलनमेध् ये पीक किध ववतरणामध् ये २,६२,७१९ वाढीव     
शेतक-याींना रु.३५७६ को्ीच ेवाढीव पीक किध वा्प कर् यात आले आहे. 

___________ 
  

श्रीरामपुर (जि.अहमदनगर) येथील एमआयडीसी राखीव के्षत्रात उयायोग  
सुरु िरण्यासाठी भखूांड उपलब्ध िरून देण्यािाित 

  

(२४)  ४९६९० (२७-०४-२०१६).   श्री.भाऊसाहेि िाांिळे (श्रीरामपूर) :   सन्माननीय उयायोग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्ीरामपुर (जि.अहमदनगर) येथील एमआयडीसी राखीव के्षत्रात उदयोग सुरु कर्यासाठी 
भूखींड उपलब्ध असतानाही ते दे्यािाित अधधकाऱयाकडून कायधवाही होत नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रश्नािाित चौकशी कर्यात आली आहे काय, 
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(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त यानुसार सदर प्रकरणातील दोषी 
अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे तसेच मागणी केल्हया उदयोिकाींना 
उदयोग सुरु कर्यासाठी भखूींड उपलब्ध करुन दे्यािाित कोणती कायधवाही केली वा कर्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
    ्ीरामपूर औदयोधगक के्षत्राकतरता सरकारी ३१.५४ हे.आर व खािगी ३३२.०३ हे.आर.  अस े
एकूण ३६३.५७ हे आरे क् ोत्र सन १९८८-८९ मध्ये महामींडळाच्या ताब्यात आलेले असनू तयावर 
महामींडळाने ६९० ववववध आकाराचे भूखींड पाडले आहेत. तयामधील औदयोधगक ४३६, व्यापारी 
२६, सुववधा भूखींड ५ अशा एकूण ४६७ भूखींडाचे वा्प केलेले असून २२३ भूखींड वा्पासाठी 
उपलब्ध आहेत. सदय:जस्थतीत १६९ भूखींडाच्या सींदभाधत मागणी अि प्राप्त झाले असून 
ज्येषठता यादीनुसार ददनाींक ३/३/२०१६ रेािी २० अिधदाराींची व ददनाींक ५/५/२०१६ रोिी 
अिधदाराींची भखूींड वा्प सममतीने मुलाखत घेतली आहे. तसेच ८ गैरहिर अिधदाराींचे अिध 
नामींिूर कर्यात आले आहेत. तयामळेु भुखींड वा्पाची कायधवाही सुरु असून ज्येषठता 
यादीनुसार अिधदाराींच्या मुलाखती घे्याचीही कायधवाही सुरु आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
राष्ट्रीयि त िँिा आझण ववत्त सांताथाांना ि षी के्षत्रासाठी शासनान ेठरवून ददलेल्हया उदिष्ट्टाांनुसार 
देय असलेले ववत्त सहाय्य थेट शतेिऱयाांना ममळण्यासाठी शासनाने उपाययोिना िरणेिाित 

 (२५)  ५०४४८ (२७-०४-२०१६).   श्री.छगन भुििळ (येवला) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) क षी के्षत्राला किधवा्प केल्हयाच े उवद्धष् साध्य केल्हयाच े दाखव्यासाठी राषरीयक त िँका 
आणण ववतत सींस्थाींनी खािगी कीं पन्याींना कोटयावधी रुपये वेअर हानसेस िाींध्यासाठी 
ददल्हयाची धक्कादायक िाि माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा तया दरमन उघडकीस आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची सखोल चौकशी कर्याची राज्य शासनाच्या वसींतराव नाईक 
शेती स्वावलींिन ममशनने शासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, प्रश्न भाग (१) ची शासनामाफध त चौकशी कर्यात आली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार सींिींधधताींवर कोणती कारवाई केली 
वा कर्यात येत आहे, 
(५) तसेच क षी के्षत्रासाठी शासनाने ठरवून ददलेल्हया उदद्दष्ाींनुसार देय असलेले ववतत सहाय्य 
थे् शेतकऱयाींना ममळ्यासाठी शासनाने कोणतया उपाययोिना केल्हया आहेत, 
(६) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (१७-१०-२०१६) :(१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(५) (१) राज् यातील शेतक-याींकडील लागवडीखालील के्षत्र या के्षत्रावरील वपक पेरा त याचप्रमाणे 
वपक तनहाय किधदार ववचारात घेनन खरीप हींगामाच् या पूवी नािाडधने राज् यासाठी रु.५४३५२ 
को्ी वपक किध वा्पाच् या जिल्ह हा तनहाय क्षमता धधष ्ीत आराखडा तयार केलेला आहे. या 
आराखड्याप्रमाणे जिल्ह हास् तरावर जिल्ह हाधधकारी याींच् या अध् यक्षतेखालील जिल्ह हास् तरीय समन् वय 
सममतीदवारा जिल्ह ्यातील प्रत येक िँकेसाठी वपक किध वा्पाचा लक्षाींक तनजश्चत करुन दे् यात 
आला आहे. 
     (२) जिल्ह हास् तरीय समन् वय सममतीने तयार केलेल्ह या जिल्ह हा पतपुरवठा आराखड्याचे 
एकबत्रकरण राज् यस् तरीय िकँसध सममती दवारा कर् यात आले असून राियासाठी एकूण 
रु.५१२३५ को्ी वपक किध वा्पाचा लक्षाींक तनजश्चत कर् यात आलेला आहे. यामध् ये खरीप 
वपक किध वा्पासाठी रु.३६६७७ को्ी व रब् िी हींगामासाठी रु.१३५५८ को्ी वपक किध वा्पाचा 
लक्षाींक तनजश्चत कर् यात आला आहे. 
     (३) राियातील शेतक-याींना दयावयाच् या वपक किाधिाित तसेच दषु काळग्रस् त भागातील 
शेतक-याींच् या वपक किध पुनगधठनािाित मा.मुख् यमींत्री याींनी दद.२८.४.२०१६ रोिीच् या 
राज् यस् तरीय खरीप आढावा सभेमध् ये सवध ववभागीय आयुक् त, सवध जिल्ह हाधधकारी तसेच सहकार 
ववभागाचे के्षबत्रय अधधकारी याींना सकारात मक पुढाकार घे् याच् या सचुना ददलेल्ह या आहेत. 
     (४) मा.मुख् यमींत्री महोदय, याींनी दद.११.५.२०१६ रोिीच् या राज् यस् तरीय िकँसध सममती 
सभेमध् ये राियातील सवध िँकाना (सावधितनक के्षत्रातील, खािगी के्षत्रातील तसेच ग्रामीण िँका 
व जिल्ह हा सहकारी िँका) पीक किध ववतरणाच् या अनुषींगाने उधचत कायधवाहीच् या सुचना दे् यात 
आलेल्ह या आहेत. त याचप्रमाणे मा.मुख् यमींत्री याींनी दद.३.६.२०१६ व २७/६/२०१६ रोिी जव्हडीओ 
कॉन् फरन् सदवारा सवध ववभागीय आयुक् त, जिल्ह हाधधकारी व सहकार ववभागातील के्षबत्रय 
अधधकारी याींच् यासमवेत वाताधलाप करुन आवश् यक कायधवाहीच् या सूचना ददल्ह या आहेत. 
    (५) उक् त प्रमाण ेकायधवाही झाल्ह यामुळे दद.३१.८.२०१६ अखेर रु.३७६७७ को्ी खरीप वपक 
किध लक्षाींकापकैी रु.३०२१० को्ीच ेवपक किध वा्प िँकाींनी ४४.८२ लाख शेतक-याींना करुन ८० 
% लक्षाींक पूतधता केली आहे. 
(६) प्रश् न उद् ावत नाही. 

___________ 
राज्यात िातपडताळणी प्रमाणपत्र ममळाणेसाठी प्रत्येि  

जिल्ह्यात तावतांत्र िायाषलय उभारण्यािाित 
  

(२६)  ५१००० (२८-०४-२०१६).   श्री.ियिुमार गोरे (माण), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), 
श्री.अममन पटेल (मुांिादेवी) :   सन्माननीय सामाजिि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िातपडताळणी प्रमाणपत्र नागतरकाींना सहि व लवकार ममळावे यासाठी प्रतयेक 
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जिल्ह्यात स्वतींत्र कायाधलय उभार्याचा शासनाचा तनणधय अदयाप अमींलात आणला नसल्हयाच े
माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा तया दरयान तनदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाने सदर तनणधय अींमलात यावा यासाठी जिल्ह्यावर िातपडताळणी 
कायाधलये सुरु कर्यािाित कोणती कायधवाही केली आहे वा कर्यात येत आहे, 
(३)  नसल्हयास ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राििुमार िडोले (०७-१०-२०१६) :(१) व (२) शासन तनणधय ददनाींक १ िून, २०१६ अन्वये 
जिल्हहास्तरीय िात प्रमाणपत्र पडताळणी सममतयाींकरीता ववभागीय िाती प्रमाणपत्र पडताळणी 
सममतयाींवरील ३१२ पदाींपकैी ७६ पदे तनरसीत करुन नव्यान े ११५ पदे तनमाधण कर्यास 
मान्यता दे्यात आलेली आहे. जिल्हहातनहाय िात प्रमाणपत्र पडताळणी सममतया कायाधजन्वत 
कर्याच्या अनुषींगान े महाराषर शासन असाधारण रािपत्र भाग ४-ि, क्रमाींक १९७, 
दद.२८/७/२०१६ अन्वये सममतयाींची रचना व तयाींच ेकायधके्षत्र अधधसुधचत कर्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

िळगाव येथील महाराष्ट्र औयायोधगि वविास महामांडळात मुलभतू सुववधा  
पथददव,े नादरुुतात रतात,े िलनन:सारण सुववधा, िचरा सांिलन  

इत्यादी सांिांधी महानगरपामलिेया उदामसनतेिाित 
(२७)  ५१५७० (२७-०४-२०१६).   श्री.सुरेश (रािमूामा) भोळे (िळगाव शहर) :   सन्माननीय 
उयायोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाव येथील महाराषर औदयोधगक ववकास महामींडळात मुलभूत सुववधा पथददवे, 
नादरुुस्त रस्त,े िलतन:सारण सवुवधा, कचरा सींकलन इतयादी सींिींधी महानगरपामलकेच्या 
उदामसनतेिाित स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी तनवेदन सींिींधधत ववभागाींना ददलेले असूनही 
अदयापपयांत कोणतीच कायधवाही कर्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, औदयोधगक के्षत्रात इतर राज्याच्या तुलनेत महाराषर राज्यात वीि दर 
आकारणी िास्त असल्हयाने िहुताींश उदयोग िींद पडलेले आहेत, िळगाींव औदयोधगक के्षत्रात 
स्वतींत्र प्रशासकीय कायाधलय नसल्हयान े स्थातनक उदयोिकाींना धळेु येथील ववभागीय 
कायाधलयात िावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, धुळे येथील ववभागीय कायाधलय िळगाव येथ े होणेसाठी शासन कोणती 
उपाययोिना वा कायधवाही करणार आहे, 
(४) असल्हयास, उक्त िाि १ व २ नुसार चौकशी करुन कोणती कायधवाही कर्यात आली आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय ? 
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श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
 १. सहकारी औदयोधगक वसाहत व अतत. िळगाींव औदयोधगक के्षत्रामध्ये एकूण ४२.९० 

कक.मी. लाींिीचे रस्त े िाींध्यात आलेले आहेत. सन १९८९ साली नगरपामलकेस 
हस्ताींतरीत केलेल्हया रस्तयाींची देखभाल व दरुुस्ती नगरपामलकेने न केल्हयामळेु 
औदयोधगक सींघ्नाींच्या मागणीनसुार रस्त,े पथददवे याींच्या दरुुस्तीचे काम महामींडळान े
हाती घेतले असून काम प्रगतीपथावर आहे. 

 २. िळगाींव औदयोधगक के्षत्रातील २१५ पथददव्याींची दरुुस्ती  कर्यात आल असून 
१३२० नववन पथददव्याींची तनववदा काढून काम हाती घे्यात येणार आहे. 

 ३. औदयोधगक के्षत्रात एकूण ४१.६८ कक.मी. लाींिीच् या ववववध व्यासाींच्या िलववतरण 
वादहन्या ्ाक्यात आल्हया आहेत. सदय:जस्थतीत औदयोधगक के्षत्राकतरता १८ कक.मी 
लाींिीच्या ७००मी.मी. व्यासाच्या पाईपलाईनमधनू११ द.ल.घ.मी. प्रतत ददन पाणीपुवठा 
केला िात आहे. 

 ४. महाराषर राज्य वीि ववतरण कीं पनीतफे १x२० एमव्हीए, २x५ एमव्हीए व १x१५ 
एमव्हीए क्षमतेची उपकें दे्र उभार्यात आली असून मुिलक वीि पुरवठा आहे. 

 ५. महामींडळाने अजग्नशमन कें द्र िाींधले असून त े पुढील कायधवाहीकतरता िळगाींव 
महानगरपामलकेस हस्ताींतरीत केले आहे. तसेच पोलीस स््ेशन, दरूध्वनी कें द्र, पोस्् 
ऑफीस, िँक, हॉ्ेल्हस या सुववधाही सदर औदयोधगक के्षत्रात उपलिध आहेत. 

(२) महामींडळाच्या औदयोधगक के्षत्रातील उदयोिकाींना वीि दर कमी कर्यासींदभाधत सींिींधीत 
ववभागाशी ववचार ववतनमय करुन पाठपुरावा कर्यात येत आहे. 
       िळगाींव येथील अमभयाींबत्रकी कामासाठी एक उपववभागीय कायाधलय व भखूींडाच्या 
िममनीिाितच्या कामासाठी एक के्षत्रव्यवस्थापक कायाधलय अशा दोन कायाधलयाींमाफध त 
उदयोिकाींची कामे केली िात आहेत. 
(३) धुळे येथील ववभागीय कायाधलय िळगाव येथ ेस्थलाींतरीत कर्यासींिींधी कोणताही प्रस्ताव 
सध्या ववचाराधीन नाही. 
(४) उक्त िाि १ व २ िाित वरीलप्रमाणे कायधवाही कर्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांिईतील दिुान ेपहाटेपयांत सुरु ठेवण्यािाित 
  

(२८)  ५१७८३ (१७-०५-२०१६).   श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी ग्रामीण), श्री.मांगेश िुडाळिर 
(िुलाष) :   सन्माननीय उयायोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईतील दकुान े पहा्े ५ पासून रात्री ११ वािेपयांत सुरु ठेव्याची तरतूद असलेल्हया 
ककरकोळ आस्थापना धोरणात ददनाींक १९ िानेवारी, २०१६ रोिी शासनान ेमींिूरी ददली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या धोरणाचे स्वरुप काय आहे व तयाची अींमलििावणी केव्हा पासून होणार 
आहे, 
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(३) अदयापही या धोरणाची अींमलििावणी झाली नसल्हयास होणाऱया ववलींिाची कारणे काय 
आहेत व यािाितची सदय:जस्थती काय आहे ? 
 

श्री. सुभाष देसाई (२९-०८-२०१६) :(१), (२) व (३) शासन तनणधय क्र.ककववधो-
२०१५/प्र.क्र.११३/उदयोग-२, ददनाींक १०/०२/२०१६ अन्वये राज्याचे ककरकोळ व्यापार धोरण-२०१६ 
िाहीर कर्यात आले असनू धोरणातील कामाच ेतास यािाितची तरतूद पुढीलप्रमाणे आहे : 

i) “ककरकोळ उपक्रमाींना वषधभर प्रतयेक ददवशी खलेु राह्याची अनमुती दे्यात येईल 
ज्यादवारे कामगारवगध आणण इतर वगाांच्या ग्राहकाींच्या गरिा पूणध करणे शक्य 
होईल. परींत ु सवध कमधचाऱयाींना पसींती क्रमानसुार साप्तादहक सु् ी देणे अतनवायध 
असेल. 
ii) िे ककरकोळ उपक्रम सवध वस्त ुआणण माल याींचा व्यवहार करतात तयाींना सकाळी 
५ त े रात्री ११ वािेपयांत व्यवसाय कर्याची मुभा दे्यात येईल. तसेच फक्त 
लॉजिजस््क्स आणण पुरवठा या कारणाींसाठी हे उपक्रम रात्री ११ ते सकाळी ५ 
वािेपयांत खुले राहू शकतील.” 

     तसेच कामगार ववभागाने उपरोक्त धोरणाच्या अनषुींगाने तनगधममत केलेल्हया         
ददनाींक १७.३.२०१६ रोिीच्या अधधसूचनेन्वये महाराषर दकुाने व आस्थापना अधधतनयम, १९४८ 
अींतगधत नोंददत सवध दकुानाींना कलम १८ मधून सु् देताना आस्थापना वषाधतील सवध ददवस 
उघडी ठेव्यास परवानगी दे्यात आलेली आहे तसेच, महाराषर दकुान े व आस्थापना 
अधधतनयम, १९४८ मधील कलम १० व कलम ११ नुसार खालील तरतूदी कर्यात आलेल्हया 
आहेत. 
     कलम १० :- (१) (अ) सवधस्वी दधू, भािीपाला, फळफळावळ, मासळी, माींस पाव ककीं वा 
[राज्य] शासन अधधसूधचत करील असा कोणताही इतर माल याींचा व्यवहार करणारे कोणतेही 
दकुान कोणतयाही ददवशी सकाळी ५.०० वाि्यापूवी उघडता येणार नाही. 
     (ि) खींड (अ) मध्ये ववतनधददष् केलेल्हया दकुानाहून अन्य कोणतेही दकुान सकाळी ७.०० 
वाि्यापूवी उघडता येणार नाही. 
     (२) पो्कलम (१) च्या तरतुदीच्या अधीनतेन े[राज्य] शासनास दकुानाींच्या तनरतनराळ्या 
वगाधसाठी ककीं वा तनरतनराळ्या के्षत्रासाठी ककीं वा वषधभरातील तनरतनराळ्या कालावधीसाठी दकुान े
उघड्याच्या तयाहून उमशराच्या वळेा ठरववता येतील. 
     कलम ११ :- (१) तया तया वेळी अींमलात असलेल्हया इतर अधधतनयमात काहीही अींतभूधत 
असले तरी, -- (अ) या पो् कलमाच्या खींड (ि) मध्ये ववतनधददष् केलेल्हया दकुानाींहून अन्य 
कोणतेही दकुान अन्य कोणतेही दकुान कोणतयाही ददवशी रात्री १०.०० पेक्षा उमशरा िींद करता 
येणार नाही. 
     (ि) पान बिडी मसगारे्, आगपेटया व तयासाठी लागणाऱया इतर वस्तू याींचाच 
मुख्यतवेकरुन व्यापार करणारे कोणतेही दकुान रात्री ११.०० पेक्षा उमशरा िींद करता येणार नाही. 
     तसेच फक्त लॉजिद्क्स आणण पुरवठा या कारणाींसाठी उपक्रम रात्री ११ ते सकाळी ५ 
वािेपयांत खुले राह्याच्या अनुषींगाने अदयाप कोणताही तनणधय झालेला नाही.  

___________ 
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नाांदगाांव पेठ, (जि.अमरावती) एम.आय.डी.सी. औयायोधगि के्षत्र औजष्ट्णि ववयायुत  
प्रिल्हपासाठी िमीन भसूांपदानाचा योग्य तो मोिदला देण्यािाित 

  

(२९)  ५२१४० (२७-०४-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अममन पटेल (मुांिादेवी) :   
सन्माननीय उयायोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल्ह्यातील नाींदगाींव पेठ, एम.आय.डी.सी. औदयोधगक के्षत्र औजषणक ववदयुत 
प्रकल्हपासाठी प्रस्ताववत रेल्हवे लाईनच्या भुसींपादनान े तुकडा पडलेल्ह या ०.२० हे. आर. च े वर 
िमीनीचे भसूींपदान करुन योग्य तो मोिदला दे्यात यावा, यािाित मा.स्थातनक 
लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक ४ िानेवारी, २०१६ रोिी वा तया सुमारास मा.जिल्हहाधधकारी, 
अमरावती याींना तनवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याििात कायधवाही कर्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, कायधवाहीचा तपशील काय आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) औजषणक ववदयुत प्रकल्हपसाठी ्ाक्यात आलेल्हया रेल्हव ेलाईनच्या भूींपादनाने तुकडा 
पडलेल्हया ०.२० हे.आर पेक्षा िास्त के्षत्र असलेली ५.११.०० हे.आर िममन महाराषर औदयोधगक 
ववकास अधधतनयम १९६१ च्या कलम १५ (ि) नुसार खरेदी कर्यास मे.इींडीया िुल्हस पॉवर 
मलमम्ेड कीं पनी तयार असेल तर महामींडळातफे खरेदी कर्यात येईल असे कीं पनीस 
कळवव्यात आले होते. तथावप कीं पनीन े ०.२० हे.आर खेत्रापेक्षा िास् त के्षत्र असलेली िममन 
कीं पनीस घेणे शक्य होणार नाही असे कळववले आहे. मात्र कोणतयाही शेतकऱयाची ०.२० हे.आर 
पेक्षा कमी के्षत्राची िममन असेल तर ती िममन स्वतींत्र चौकशी करुन खरेदी कर्यास कीं पनीन े
तयारी दशधवलेली आहे, तथावप महामींडळान ेपुन्हा इींडीया िुल्हस पॉवर मलमम्ेड कीं पनीस रकमेचा 
भारणा कर्यािाित कळववले आहे. सदर कीं पनीने मोिदला रकमेचा भरणा केल्हयास 
महामींडळातफे पुढील कायधवाही कर्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

मौि ेिुरिुां भ (ता.दौंड, जि.पुणे) येथील, पाांढरेवाडी, रोटी, मळद, धगररम या गावाांच े
 िलतात्रोत एमआयडीसी मधील रसायने िममनीत मुरल्हयाने प्रदवूषत िालेिाित 

  

(३०)  ५२२७४ (२७-०४-२०१५).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय उयायोग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिल्हहा पुणे, तालुका दौंड येथील मौिे कुरकुीं भ, पाींढरेवाडी, रो्ी, मळद, धगतरम या गावाींच े
िलस्त्रोत एमआयडीसी मधील रसायने िममनीत मुरल्हयाने प्रदवूषत झाले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त गावाींना शदु्ध वप्याच ेपाणी पुरव्यासाठी ददनाींक २०.१०.२०१५  रोिी वा 
तया समुारास मा. उदयोग मींत्री याींच्या मुींिई येथील दालनात झालेल्हया िैठकीत झालेल्हया 
चचेनुसार  शासनाने काय कायधवाही केली आहे वा करत आहे, 
(३) नसल्हयास ववलींिाची कारणे काय ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) :(१) कुरकुीं भ गावाच्या पतरसरामधील ववींधन ववहीरीींच े व 
सावधितनक ववहीरीींच े उद् ाव दवूषत झाल्हयामुळे या गावातील वप्याचे पा्याच े उद् ाव 
वापरासाठी िींद कर्यात आले होते. तथावप मळद व धगतरम या गावातील पाणी दवूषत झालेले 
नाही व कुरकुीं भ सीई्ीपीचे साींडपाणी सध्या रो्ी गावात िात नाही. 
(२) मा.आमदार ॲड.राहुल कुल याींच्या ददनाींक १४/१०/२०१५ च्या तनवेदनाच्या अनुषींगान े
मा.उदयोगमींत्री याींच्या समवेत ददनाींक २७.१०.२०१५ रोिी झालेल्हया िैठकीमध्ये ठरल्हयानसुार 
मभमा सहकारी साखर कारखाना, मधुकरनगर पा्स याींना महाराषर औदयेधगक ववकास 
महामींडळाच्या अशुध्द िलवादहनी वरील पा्स गावािवळील साखळी क्रमाींक ४६०० वरील 
एअरवॉलवर कनेक्शन करुन ददनाींक ०९.०१.२०१६ ते १२.०२.२०१६ व ददनाींक ०५.०४.२०१६ ते 
२०.०४.२०१६ पयांत ५० ककमी व्यासाच्या कनेक्शनदवारे प्रतत ददन ५०० ते ६०० घ.मी. एवढा 
पाणी पुरवठा कर्यात येत होता. परींतु ददनाींक २१.०४.२०१६ पासून वरवींड िलशयातील साठा 
पूणधत: सींपल्हयामळेु औदयोधगक के्षत्र तसेच सदर कारखान्याचा पाणी पुरवठा खींडीत झाला होता. 
तथावप, िलसींपदा ववभागान े वरवींड धरणात कालव्यादवारे पाणी सोडल्हयामुळे कुरकुीं भ 
औदयोधगक के्षत्र व कुरकुीं भ तसचे पाींढरेवाडी ग्रामपींचायतीचा पाणी पुरवठा दद.१३/०५/२०१६ 
पासून पुन्हा सुरु झाला आहे. तसेच महामींडळामाफध त कुरकुीं भ ग्रामपींचायतीस माहे म े २००० 
पासून ४० मम.मी. व्यासाच्या व पाींढरेवाडी ग्रामपींचायतीस माहे सप् े्ंिर, १९९८ पासून ८० 
मम.मी. व्यासाच्या नळ िोडणी दवारे पाणी पुरवठा कर्यात येत आहे. 
       महामींडळ कुरकुीं भ व पाींढरेवाडी ग्रामपींचायती भूपीडीत असल्हयाने तयाींना रु.३.०० प्रती 
घ.मी. हा सवलतीचा दर आकारीत आहे. कुरकुीं भ ग्रामपींचायतीकड ेरु.२३६.३६ लक्ष व पाींढरेवाडरी 
ग्रामपींचायतीकड ेरु.१६४.०२ लक्ष पाणीपट्टी थकिाकी असूनही महामींडळ तयाना शुध्द पा्याचा 
पुरवठा करीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

ठाणे जिल्ह्यात ६० टक्िे पाणी िपात  िेल्हयान ेतेथील उयायोग  
व्यवसाय सांिटात सापडले असल्हयािाित 

(३१)  ५२३५० (२७-०४-२०१६).   श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय उयायोग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल्ह्यात ६० ्क्के पाणी कपात  केल्हयान ेतेथील उदयोग व्यवसाय सींक्ात सापडला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, पाणी पुरवठयाची पयाधयी यींत्रणा नसल्हयाने कारखानदाराींना कारखान ेिींद ठेवाव े
लागल्हयान ेअनेक मिुर कामगाराींवर उपासमारीची वेळ आली आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उदयोग िींद ठेवल्हयामुळे कारखानदाराींचे आधथधक नुकसान होनन शासनाच्या 
महसूलातही घ् येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, यािाित शासनाकडून पाणी पुरवठयािाितची पयाधयी व्यवस्था केली आहे काय, 
वा कर्यात येणार आहे काय, 
(५) असल्हयास, ततचे नमेके स्वरुप कस,े नसल्हयास ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) :(१) िारवी पाणी पुरवठा योिनेतून अींिरनाथ, अतततरक्त 
अींिरनाथ, िदलापूर, डोंबिवली, तळोिा, ्ी.्ी.सी., वागळे इस््े् या औदयोधगक के्षत्रास 
पाणीपुरवठा कर्यात येत असनू िारवी व आींद्र धरणातील पाणीसाठा अपुरा असल्हयामुळे 
िलसींपदा ववभागाच्या तनदेशानुसार औदयोधगक के्षत्रामध्ये ददनाींक २२/१०/२०१५ ते १४/२/२०१६ 
पयांत २९% ददनाींक १५/२/२०१६ ते ८/३/२०१६ पयांत ३६% व ददनाींक ९/३/२०१६ पासून ५२% 
पाणी कपात लागू कर्यात आली आहे व आठवड्यातून २ ते २.५ ददवस पाणी पुरवठा िींद 
ठेव्यात येत आहे. तसेच कल्हयाण-मभवींडी औदयोधगक के्षत्रासही ठाण े महानगरपामलकेच्या 
भातसा पाणीपुवठा योिनेतून िा ध्र पध्दतीने केल्हया िाणाऱया पाणीपुरवठयातही         
ददनाींक १९/११/२०१५ त े१६/२/२०१६ पयांत २९% व ददनाींक १७/२/२०१६ पासून ३६% पाणीकपात 
लागू कर्यात आली असून आठवड यातून २ ते २.५ ददवस पाणी पुरवठा िींद ठेव्यात येत 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) गेल्हया ३-४ वषाधपासून अपुऱया पावसाअभावी पाणी पुरवठयामध्ये कपात कर्यात आली 
आहे तयामुळे महसूल कमी होणे अपतरहायध आहे. 
(४) व (५) िारवी पाणी पुरवठा करणाऱया धरणाची उींची वाढवव्याचे काम प्रगतीपथावर असून 
धरणाची उींची वाढवव्याच ेकाम पूणध झाल्हयावर धरणाची पाणीपुरवठा क्षमता ६०० द.ल.मल.प्रतत 
ददन वरुन १०३५ द.ल.मल. प्रतत ददन एवढी होणार असून तया प्रमाणात िलसींपदा ववभागाकडून 
पा्याच ेतनयोिन कर्यात येईल. 

___________ 
  
मौि ेखेडी (ता.धचपळूण, जि.रत्नाधगरी) येथील प्रिल्हपग्रतात शेतिऱयाांना महाराष्ट्र औयायोधगि 

वविास महामांडळाची िममन शेतीिरीता शासकिय दरात देण्यािाित 
  

(३२)  ५३४९५ (२७-०४-२०१६).   श्री.भातािर िाधव (गुहागर) :   सन्माननीय उयायोग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रतनाधगरी जिल्ह्यातील मौि ेखेडी (ता. धचपळूण) येथील नगर भूमापन क्र. १६५५ अ व 
क, आणण नगर भूमापन क्र. १६५६ अ, ि, क ही गाळान े तयार झालेली मळईची िमीन 
शेतीकरीता शासककय दरात ममळावी अशी मागणी महाराषर औदयोधगक ववकास महामींडळाचे 
प्रकल्हपग्रस्त शेतकरी सन २००० पासून साततयाने शासनाकड ेकरीत आहेत, हे खरे आहे काय, 



वव.स. २४४ (26) 

(२) असल्हयास, सदर िममनीची मागणी महाराषर राज्य औदयोधगक ववकास महामींडळानेही 
केली असून सदर मागणी महामींडळाने तयाींच्या ताब्यात असलेल्हया लगतच्या एका 
भूखींडधारकाला ददल्हयानींतर सींिींधधत भूखींडधारकाचे िाींधकाम तनयमिा्य होत असलेकारणान े
तयाींच्या चूकीच्या भखूींड ववतरण पध्दतीवर आके्षप येवू नये हणून केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, सदर िमीन प्रकल्हपग्रस्त शेतकऱयाींना शतेी प्रयोिनाथध कायमस्वरुपी देणेिाित 
शासनाने कोणती कायधवाही केली आहे, 
(४) नसल्हयास ववलींिाची कारणे काय ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) : (१) यािाित प्रकल्हपग्रस्त शतेकऱयाींनी पत्रव्यवहार केलेला 
तनदशधनास आलेला नाही. 
(२) व (३) खेडी औदयोधगक के्षत्रातील भूखींड क्र.पी-३१ चा तािा भूखींडधारकास          
ददनाींक १७/४/२००६ रोिी दे्यात आलेला आहे. तथावप तया भखूींडधारकास महामींडळातफे रस्ता 
उपलब्घ नसल्हयामुळे भूमापन क्र.१६५५ अ व क आणण नगर भमूापन क्र. १६५६ अ, ि, व क 
के्षत्राच्या खरेदीचा प्रस्ताव महामींडळाने जिल्हहाधधकारी, रतनाधगरी याींच्याकड े पाठववला आहे. 
तथावप जिल्हहाधधकारी, रतनाधगरी याींनी ददनाींक १५/२/२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये कळववलेला 
िममनीचा दर महामींडळास आधथधकदृषटया परवडणारा नाही. तयामळेु महामींडळाच्या औदयोधगक 
दराच्या ५०% हणिेच १६५ प्रती चौ.मी. प्रमाण ेउक्त के्षत्र जिल्हहाधधकारी याींनी महामींडळाकड े
वगध केल्हयास सदर के्षत्र ताब्यात घेणे महामींडळस शक्य होईल असे जिल्हहाधधकारी, रतनाधगरी 
याींना ददनाींक ७/४/२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये महामींडळातफे कळवव्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पूणाष (जि.परभणी) नगरपामलिेने िुने िाम ेदाखवून दमलत 
वताती वविास ननधीचा अपहार िेल्हयािाित 

  

(३३)  ५३५३४ (२०-०८-२०१६).   श्री.राधाि ष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  पूणाध नगरपामलकेच्या (जि.परभणी) हद्दीतील दमलत वस्तीत ववकासकाम े कर्यासाठी 
राज्य शासनान ेमींिूर केलेला ४ को्ी ४३ लाख ९४ हिार रुपयाींचा तनधी दमलत वस्तीतील 
ववववध योिनाींच्या माध्यमातनू झालेली काम े नव्यान े दाखवनू नगराध्यक्ष व मुख्याधधकारी 
याींनी अपहार केल्हयाप्रकरणी जिल्हहाधधकारी याींनी दद.२० डडसेंिर, २०१५ रोिी जिल्हहा नगरपतरषद 
प्रशासन अधधकारी याींच्याकडून चौकशी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर अधधकाऱयाींने नगरपामलकेने दाखववलेल्हया ९ कामाींपैकी ८ कामे िुनीच 
असून १ काम दमलत वस्ती िाहेरचे असल्हयाच ेतनषपन्न झाले, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, या प्रकरणी अधधक चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तयानसुार सींिींधधताींवर कोणती कारवाई केली 
आहे वा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१६) : 
(१), (२), (३) व (४) 

* नागरी दमलत वस् ती सुधारणा योिनेअींतगधत सन २०१५-१६ मध् ये रु.२ को्ी ४३ 
लक्ष ९४ हिार इतका तनधी पणूाध नगरपतरषदेस जिल्ह हास् तर सममतीकडून ववतरीत 
कर् यात आलेला आहे. 
* या तनधीतून हाती घ् यावयाच् या कामासींदभाधत पूणाध नगरपतरषदेने जिल्ह हाधधकारी 
कायाधलयाकड ेप्रशासकीय मान् यतेसाठी प्रस् ताव सादर केला. 
* यासींदभाधत पूवी ववववध योिनेत झालेली िुनी कामे पुन् हा प्रस् ताववत केली 
असल्ह याची तक्रार जिल्ह हाधधकारी, परभणी याींच् याकड ेप्राप् त झाली. 
* त यामुळे सदर प्रकरणी चौकशी कर् याववषयी जिल्ह हाधधकारी कायाधलयाकडून 
कायधकारी अमभयींता, सावधितनक िाींधकाम ववभाग, परभणी याींना कळवव् यात आले 
आहे. 
* सदर चौकशीचा अहवाल जिल्ह हाधधकारी कायाधलयास अदयाप प्राप् त झालेला नाही. 
* नगरपतरषद पूणाध याींनी मागणी केलेल्ह या १२ कामाींपैकी तक्रारीतील ८ कामे वगळून 
उवधतरत ४ कामाींना दद.६.२.२०१६ अन् वये जिल्ह हाधधकारी कायाधलयाने प्रशासकीय 
मान् यता प्रदान केलेली आहे. 
* तसेच सदर तनधीचा अदयाप ववतनयोग झालेला नसल्ह यान े मुख् याधधकारी व 
नगराध् यक्ष पूणाध नगरपतरषद याींनी तनधीचा अपहार केला अस े हणता येत नाही. 

(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 
___________ 

  
शेति-याांना एफआरपीप्रमाणे ऊसाचे पैसे न देणा-या खासगी व सहिारी साखर  

िारखायाांवर सहिार ववभागाने िारवाई सुरु िेल्हयािाित 
  

(३४)  ५४५९३ (२२-०८-२०१६).   श्री.सांिय पोतनीस (िमलना), श्री.अतुल सावे (औरांगािाद पूवष), 
श्री.रािाभाऊ (पराग) वाि े(मसनर), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शेतक-याींना एफआरपीप्रमाण े नसाचे पसैे दे्यािाित वारींवार इशारा देननही पैसे न   
देणा-या खासगी व सहकारी साखर कारखान्याींवर सहकार ववभागान े कारवाई सुरु केली 
असल्हयाच ेनकुतेच माहे एवप्रल,२०१६ मध्ये वा तया दरयान उघडकीस आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, सदर कारवाई कोणकोणतया जिल्ह्यातील ककती कारखान्याींवर कर्यात आली 
आहे, तसेच सदर कारखान्याींवर कोणतया स्वरुपाची कारवाई कर्यात आली आहे,  
(३) उक्त कारखान्याींवर दींडातमक कारवाई केली असल्हयास आतापयांत ककती रक्कमेची वसुली 
कर्यात आली आहे  
(४) नसल्हयास, तयाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमखु (१३-१०-२०१६) : (१) व (२) होय अींशतः खरे आहे. 
     हींगाम सुरु झालेपासून कारखान् याींना ववदहत मुदतीत शेतक-याींना FRP अदा करणेच् या 
सूचना दे् यात आलेल्ह या आहेत. 
     गळती हींगाम २०१४-१५ व २०१५-१६ मधील FRP देयके िादा थकिाकी असाणाऱ या 
साखर कारखान्याींवर नस (तनयींत्रण) आदेश, १९६६ मधील तरतुदीनुसार RRC कारवाई करणे 
व झोतनींग आदेश, १९८४ मधील तरतुदीनसुार गाळप परवाना रद्द करुन दींडात मक कारवाई 
करणे इ. कारवाई कर् यात आलेली आहे. त याचप्रमाण े

अ) हींगाम २०१४-१५ मधील नाींदेड, उस् मानािाद, सातारा, सोलापूर, परभणी, साींगली, 
िळगाींव, लातूर, अहमदनगर, िीड, दहींगोली, पुणे ्या जिल्ह ्यातील (१२ सहकारी व ११ 
खािगी) २३ कारखान् याींवर रु.३१२.७३ को्ी व हींगाम २०१५-१६ मधील साींगली, सोलापूर, 
िळगाींव, यवतमाळ, परभणी, पुणे ्या जिल्ह ्यातील (१० सहकारी व ०३ खािगी) १३ साखर 
कारखान् याींवर रु.१६४.५२ को्ी रक् कमेची RRC कारवाई कर् यात आली आहे. 

ि) हींगाम २०१४-१५ चे थकीत FRP मुळे हींगाम २०१५-१६ चे गाळप परवाने रद्द 
करुन साींगली, पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, िळगाींव ्या जिल्ह हातील (०८ सहकारी व ०२ 
खािगी) १० कारखान् याींवर रु.९३.६३ को्ी रक् कमचेा दींड व हींगाम २०१५-१६ मधील थकीत 
FRP मुळे साींगली, पुणे, सोलापूर, औरींगािाद, परभणी, यवतमाळ, िालना, अहमदनगर, 
नामशक ्या जिल्ह हातील (१० सहकारी व ०७ खािगी) १७ कारखान् याींवर रु.१८३.८९ को्ी 
रक् कमेच् या दींडाचे आदेश तनगधममत कर् यात आले आहेत. 
(३) दद.३१.०८.२०१६ पयांत RRC आदेशाचे अनुषींगाने हींगाम २०१४-१५ मधील रु.३१२.७३ को्ी 
पैकी रु.१४९.७५ को्ी वसलु कर् यात आले असनू रु.१६२.९८ को्ी थकीत आहेत. तर हींगाम 
२०१५-१६ मधील रु.१६४.५२ को्ी पैकी रु.९५.४३ को्ी रक् कम वसूल कर् यात आली असून 
रु.६९.९ को्ी थकीत आहेत. तर गाळप परवान े रद्द िाितच् या अनकु्रम े रु.९३.६३ को्ी 
रु.१८३.८९ को्ी देड रक् कमाींची वसुली झालेली नाही. 
(४) साखर आयुक् तालयाकडील उक् त आदेशाववरुध् द कारखान् याींनी मा.ववववध न् यायालयामध् ये 
अपील दाखल करणे, मा.सहकार मींत्री महोदय याींचेकड ेकलम १५४ अन् वये पुनववधलोकन अिध 
दाखल करणे, त याींचेकडील सुनावणी प्रलींबित असणे, जिल्ह हाधधकारी कायाधलयाींच ेस् तरावर वसुली 
कारवाई प्रलींबित असणे इ. कारणाींमुळे दींडात मक कारवाईच् या रक् कमाींची सींपूणध वसुली झालेली 
नाही.  

___________ 
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आददवासी वविास ववभागाने खरेदी िेलेल्हया ताांदळाची भरडाई तसेच नोिर भरतीतील 
गैरव्यवहार प्रिरणी महामांडळाचे महाव्यवताथापि याांयासह चार  

वररष्ट्ठ अधधिाऱयाांना शासनान ेननलांबित िेल्हयािाित 
 

 (३५)  ५४८११ (१२-०८-२०१६).   श्री.वविय औटी (पारनेर), डॉ.िालािी किणीिर (अांिरनाथ) :   
सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) आददवासी ववकास ववभागान े खरेदी केलेल्हया ताींदळाची भरडाई तसेच नोकर भरतीतील 
गैरव्यवहार प्रकरणी महामींडळाचे महाव्यवस्थापक याींच्यासह चार वतरषठ अधधकाऱयाींना शासनान े
तनलींबित केल्हयाची धक्कादायक मादहती ददनाींक २ िून, २०१६ रोिी वा तया उघडकीस आली 
आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, यािाित दोषीींववरुध्द गुन्हा नोंदवनू तयाींची ववभागीय चौकशी कर्यात आली 
आहे काय, 
(३) तसेच सींिींधधत दोषीींववरुध्द चौकशीनींतर कोणती कारवाई कर्यात येणार आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (२०-१०-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सींिींधधताींवर प्रशासकीय कायधवाही सुरु आहे. 

___________ 
  

राज्यातील साखर उयायोगाया समता याांिाित 
  

(३६)  ५५६९३ (२२-०८-२०१६).   डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(रा म्हपूरी), श्री.अतालम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीण), श्री.अममन पटेल (मुांिादेवी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात साखरेच्या दरात सतत होणारी घ् यामुळे सींक्ात सापडलेल्हया साखर 
उदयोगाच्या पुनरधचनेिरोिर या उदयोगाला वाचवव्यासाठी राज्य शासनान े कें द्र शासनाकड े
मागणी करणार असल्हयाच ेमाहे मे, २०१६ मध्ये वा तयादयान तनदशधनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, साखर कारखान्याींच्या सुमारे ७२ हिार को्ी रुपयाींच्या किाधची फेररचना, 
ववववध करात सवलत, सुलभ किध उपलब्ध करुन दे्याची तसेच नसापासून पाणीसींक् 
तनमाधण होत असल्हयान े कनाध्कात पाणी िचतीिाित केलेल्हया उपाययोिनाींचा अ्यास 
करुन ती पध्दत राज्यात प्रयोधगक ततवावर लागू कर्याची मागणी राज्य शासनाकडून 
कर्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्यातील साखर उदयोगाला सींिीवनी दे्यासाठी कें द्र शासनाकड े पाठपुरावा 
करुन साखर उदयोग वाचवव्यसाठी कोणती कायधवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (२९-१०-२०१६) : (१) अशींत: खरे आहे. 
राज्यातील काही साखर कारखान्याींनी किाधची फेररचना करणेिाित ववनींती 

केल्हयानुसार मा. मुख्यमींत्री महोदयाींच्या स्तरावरून ददनाींक ३१/३/२०१६ च्या पत्रान्वये कें द्र 
शासनास ववनींती कर्यात आलेली आहे. 
(२) व (३) हींगाम २०१४-१५ ची एमआरपी देणेकतरता कें द्र शासन अधधसूचना           
ददनाींक २३/६/२०१५ चे धतीवर शासनान ेशासन तनणधय ददनाींक ३०/७/२०१५, ददनाींक ५/९/२०१५, 
९/१२/२०१५ व ददनाींक  २१/४/२०१५ अन्वये सॉफ् लोन योिना िादहर केलेली आहे. 
    नस खरेदी करािाित शासन रािपत्र ददनाींक २६/४/२०१६ नुसार हींगाम २०१५-१६ मधील 
नस खरेदीकर माफ केलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत  नाही.  

___________ 
धुळे जिल्ह ्यात दमलत वताती सुधार योिनचेा अनुशेष मो या प्रमाणावर असल्हयािाित 

  

(३७)  ५५७१६ (२०-०८-२०१६).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.अममत िनि (ररसोड), श्री.डी.एस.अदहरे (सारो ी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय सामाजिि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यशासनाच्या दमलत वस्ती सुधार योिनेचा धुळे जिल्ह ्यात मोठया प्रमाणावर अनुशेष 
असून जिल्हहातील १६ गावे या योिनेअींतगधत ववकासापासून वींधचत असल्हयाची िाि तनदशधनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सींिींधधत गावाींमध्ये ववकास कामे तातकाळ मागी लाव्यासाठी शासनाने कोणती 
पावले उचलली आहेत, 
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार िडोले (१०-१०-२०१६) :(१), (२) व (३) पींचायत सममती स्तरावरुन १६ गावाींच े
प्रस्ताव मींिूरीस्तव प्राप्त न झाल्हयाने धळेु जिल्ह्यातील १६ गाींवाींना दमलत वस्ती सुधार 
योिनेंतगधत लाभ दे्यात आलेला नाही. 

___________ 
  

धुळे जिल्ह्यात शेतिऱयाांना िमी भावात िाांदा ववरो ी िरुन तोटा  
सहन िरावा लागत असल्हयािाित 

  

(३८)  ५५८४१ (२२-०८-२०१६).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.डी.एस.अदहरे (सारो ी), श्री.अममन पटेल (मुांिादेवी) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे जिल्ह्यात दषुकाळी जस्थती तनमाधण झाल्हयान ेशेतकऱयाींवर अततशय कमी भावात काींदा 
ववक्री करुन तो्ा सहन करावा लागत असल्हयाच े माहे मे, २०१६ मध्ये वा तया दरयान 
तनदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, शेतकऱयाींच्या काींदयाला िास्तीचा भाव ममळवनू दे्यासाठी शासनान ेकोणती 
कायधवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२२-०९-२०१६) :(१) नाही. 
       धुळे जिल्ह्यातील धळेु, साक्री व मशरपूर या क षी उतपन्न िािार सममतीमध्ये म,े 
२०१६ मध्ये आवक झालेल्हया काींदयाला प्रतीनुसार सरासरी रुपये ३८०-५५० प्रतत जक्वीं्ल 
िािारभाव ममळाला आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िाांदा उत्पादि शेतिऱयाला हमीभाव आझण अधथषि मदत ममळणेिाित 
  

(३९)  ५६१७४ (२२-०८-२०१६).   श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उतामानािाद), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.ियांत पाटील 
(इतालामपूर), श्री.िािुराव पाचणे (मशरुर), श्री.ओमप्रिाश ऊफष  िच ूिडू (अचलपूर), डॉ.अननल 
िोंड े (मोशी), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी), 
श्री.पांिि भिुिळ (नाांदगाव), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्हलोड), 
श्री.सुननल प्रभ ू(ददांडोशी), श्री.शामराव ऊफष  िाळासाहेि पाटील (िराड उत्तर), श्री.अजित पवार 
(िारामती), श्रीमती ननमषला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय 
पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काींदयाला २०००  रुपये प्रती कीीं्ल हमी भाव ममळावा या प्रमखु मागणीसाठी लासलगाव 
जि.नामशक िािार सममतीचया आवरासमोर शेतकरी सींघ्नेच् या वतीने रास् ता रोको करुन 
शासनाला ददनाींक ७ म,े २०१६ रोली तनवेदन दे् यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे राज्यातील  काींदा  उतपादक  शेतकऱयाला  हमीभाव  आणण अधथधक मदत  
ममळणेिाित  तसेच  शेतकऱयाींच्या  इतर  माग्या  सींदभाधत  स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी  
याींनी  मा. मुख्यमींत्री  याींना  ददनाींक २५/५/२०१६ रोिी  लेखी मागणी  करणारे पत्र मलहून 
मोफत  काींदा ववक्री  आींदोलनाचा  इशारा  ददला  होता हे खरे  आहे काय, 
(३) असल्हयास  शासनान े आींदोलनकतयाांच्या  माग्या  काय आहेत  याचा  आढावा घेतला  
आहे काय, 
(४) असल्ह यास, शासन शेतक-याींकडून फक् त १५ हिार म.े्न काींदा खरेदी करणार आहे. हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्ह यास, शेतक-याींला काींदयासाठी १३ रुपये प्रती ककला उत पादन खचध होत असल्ह यान े
काींदा ५ रुपये ककलो ने ववकला िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्ह यास, काींदयाला २००० रुपये प्रती की्ल हमीभाव दे् यािाित शासनान े केलेली 
कायधवाही व शासनाची प्रततक्रीया, 
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(७) तसेच काींदा उतपादक शेतकऱयाींच्या समस्या सोडव्यासाठी लवकरात लवकर तनणधय घेनन 
आवश्यक उपाययोिना कर्यासींदभाधत आतापयांत कोणता पाठपुरावा केला वा कर्यात येत 
आहे, नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०५-१०-२०१६) :(१) होय. 
     तथावप काींदयाला हमीभाव ममळावा यासाठी शतेकऱयाींनी  आींदोलन केले होते. 
(२) नाही. 
     लासलगाींव िािार सममतीचे सभापती ्ी.ियदतत होळकर याींनी शासन दरिारी काींदा 
िािारभावातील तफावत दरु करणेसाठी शासन स्तरावर उपाययोिना करणेिाित ददनाींक 
२१/५/२०१६ रोिी तनवेदन ददले आहे. 
(३) होय. 
(४) कें द्र शासनान ेककीं मत जस्थरता तनधी योिनेंतगधत सन २०१६-१७ मध्ये २४८८ मे.्न काींदा 
खरेदी केलेला आहे. 
(५) एन.एच.डी.एफ.लासलगाींव याींच्या २०१४-१५ च्या अहवालानुसार, हींगामातनहाय काींदयाच्या 
उतपादन खचध सरासरी रु ७००त े८०० प्रतत. जक्वीं्ल आहे. 
     माहे म ेत ेऑगस््, २०१६ अखेर या कालावधीत लासलगाींव िािार सममतीत काींदयाची 
आवक व सरासरी दर खालील प्रमाणे आहेत. 

िालावधी 
 

आवि (जक्वांटल) 
 

सरासरी दर (प्रती जक्वांटल) 
 

मे-२०१६ 
 

३,४९,९३७ 
 

७७०/- 
 

िून-२०१६ 
 

२,८७,१२२ 
 

८४४/- 
 

िुल-ै२०१६ 
 

६०,७१८ 
 

८२९/- 
 

ऑगस््-२०१६ 
 

२,०७,०७४ 
 

७२४/- 
 

(६) शेतमालाला हमीभाव िाहीर कर्याची िाि कें द्र शासनाशी सींिींधधत आहे. काींदा हे नाशवींत 
पीक असल्हयाने काींदयासाठी हमीभाव िाहीर केला िात नाही. 
(७) काींदा उतपादक शेतक्याींसाठी उपाय योिनेसींदभाधत ववववध प्रस्ताव कें द्रशासनास सादर केले 
असून, तयािाित पाठपपूरावा कर्यात येत आहे. तसचे राज्य शासनाकडूनही कें द्र शासन व 
राज्य शासनाचा ५०:५० ्क्के सहभाग असणाऱया रुपये १००/- प्रतत जक्वीं्ल अनुदान मींिूर 
कर्याच्या प्रस्तावावर कायधवाही सुरु असून कें द्र शासनाकड े प्रस्ताव सादर कर्यात आला 
आहे. 

___________ 
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ववदभष, मराठवाडा, व उत्तर महाराष्ट्रात वतात्रोयायोग धोरण २०११-१७ अांतगषत नवीन व 
ववतातारीिरणाया वतात्रोयायोग ाटिाांना भाांडवली सवलत देण्यािाित 

  

(४०)  ५६६०३ (२२-०८-२०१६).   श्री.अिय चौधरी (मशवडी), श्री.राधाि ष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशडी) :   सन्माननीय वता त्रोयायोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वस्त्रोदयोग धोरण २०११-१७ अींतगधत ववदभध, मराठवाडा, व उततर महाराषरातील नवीन व 
ववस्तारीकरणाच्या वस्त्रोदयोग घ्काींना १० ्क्के भाींडवली सवलत योिनेत वस्त्रोदयोग 
ववभागाने आदेश देनन ८ को्ी ९६ लाख ३२ हिाराींची रक्कम भाींडवली सवलती पो्ी दे्याचा 
तनणधय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ववदभध, मराठवाडा, उततर महाराषर व खान्देशातील ककती वस्त्रोदयोगाला 
सवलत दे्यात आली आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. सुभाष देशमखु (२९-१०-२०१६) :(१) व (२) वस्त्रोदयोग धोरण २०११-१७ अींतगधत ववदभध, 
मराठवाडा व उततर महाराषरातील नवीन व ववस्तारीकरणाच्या वस्त्रोदयोग घ्काींना १० ्क्के 
भाींडवली अनुदान दे्याची योिना शासन तनणधय दद.१ माचध,२०१२ पासून सुरू कर्यात आली 
आहे. सदर योिना सुरू झाल्हयापासून ददनाींक ६/९/२०१६ पयांत ववदभाधतील ४०, मराठवाडयातील 
५० व उततर महाराषरातील १०८ अशा एकूण १९८ वस्त्रोदयोग घ्काींना एकुण रू.१०३८६.३३ 
लाख इतके भाींडवली अनुदान ववतरीत कर्यात आले आहे. तयापैकी ववदभध, मराठवाडा व 
उततर महाराषरातील नवीन व ववस्तारीकरणाच्या एकूण १० वस्त्रोदयोग प्रकल्हपाींना शासन 
तनणधय क्र. िैठक २०१६/प्र.क्र.२६२/्ेक्स-५ ददनाींक ४ म,े २०१६ अन्वये ८ को्ी ९६ लाख ३२ 
हिार इतकी रक्कम भाींडवली सवलतीपो्ी ववतरीत कर्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत  नाही. 

___________ 
 

शहापूर तालुक्यातील (जि.ठाणे) खादी ग्रामोयायोग सांााचे िाम िांद असल्हयािाित 
  

(४१)  ५७१९३ (२२-०८-२०१६).   श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय उयायोग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुका खादी ग्रामोदयोग सींघाच ेकाम दोन मदहन्यापासून (माचध 
२०१६ पासून) िींद झाल्हयान े नागरीकाींची मोठया प्रमाणात गैरसोय होत असल्हयाच े माहे मे, 
२०१६ च्या दसुऱया सप्ताहात उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनामाफध त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनसुार शहापरू तालकुा खादी ग्रामोदयोगाच े
काम सुरु करणेिाित शासनाने कोणती कायधवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई (०३-१०-२०१६) : (१) सदर िाि खरी नसून या कालावधीत सदर कायाधलय 
सूर असल्हयाचे मींडळान ेकळववले आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
 

नामशि जिल्ह्यातील उयायोगाांना योिनेअांतगषत िोणताच फायदा ममळत नसल्हयािाित 
  

(४२)  ५७८३९ (२२-०८-२०१६).   श्री.रािाभाऊ (पराग) वाि े(मसनर) :   सन्माननीय उयायोग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक जिल्ह्यातील उदयोगाींना योिनेअींतगधत कोणताच फायदा ममळत नसल्हयाने 
उदयोिकाींना मदहन्यासाठी शासनाला ६२ ्क्के कर भरावा लागत असल्हयान ेगेल्हया १० वषाधत 
जिल्ह्यात एकही मोठया उदयोगाची स्थापना झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, उदयोगासाठी लागणाऱया ववववध प्रकारच्या परवानग्या काढण ेसोयीस्कर हो्यासाठी 
शासनाने एक णखडकी योिनाींच्या माध्यमातून सवध प्रमाणपत्र े दे्याची घोषणा करुनही या 
घोषणेची नामशक जिल्ह्यात अींमलििावणी झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, वरील १) व २) िाित उदयोिकाींच्या समस्या सोडवव्यासाठी शासनामाफध त 
काय कायधवाही कर्यात आली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, तयाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई (२५-१०-२०१६) :   (१) हे खरे नाही. 
      गेल्हया १० वषाधत (सन २००७ ते सन २०१६) शासनातफे सामुदहक प्रोतसाहन योिना 
२००७ व २०१३ रािवव्यात येत आहेत. या कालावधीमध्ये दोन्ही योिनाींतगधत नामशक 
जिल्ह्यातील मोठया/ववशाल उदयोगाींचे एकीं दर ९९ अिध प्राप्त झाले आहेत. तयापकैी ४४ 
उदयोगाींना पात्रता प्रमाणपत्र तनगधममत कर्यात आली असून, प्रोतसाहनास पात्र ठरवव्यात 
आले आहे. नामशक जिल्हहा क,ड व ड+ असा वगीक त असून उदयोगाींना ववववध प्रोतसाहने देय 
केली आहेत 
(२) राज्यात उदयोग स्थापन कर्याकरीता सवध ना हरकती/परवाने /मींिुऱया एकाच दठकाणी 
उदयोिकाींना तातडीने व सुलभतरतया प्राप्त हो्याकरीता एक णखडकी योिना रािवव्याचा 
तनणधय ददनाींक ११ फेब्रुवारी, २०१६ च्या शासनतनणधयान्वये घे्यात आला. एक णखडकी योिना 
प्रभावीपणे रािवव्यासाठी ववववध ववभागाींच्या मैत्री कक्ष सक्षम कर्याकरीता ववववध 
ववभागाच्या ग् अ ते क सींवगाधतील ४१ पदाींच्या तनममधतीस ददनाींक १८ िुन, २०१६ च्या 
शासन तनणधयान्वये मान्यता दे्यात आली आहे. प्रस्ततु मैत्री कक्ष राज्यस्तरीय असून एक 
णखडकी योिनेचा लाभ नामशक जिल्ह्यासह राज्यातील अन्य जिल्ह्याींना देणखल दे्यात येतो. 
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(३) उदयोिकाींच्या समस्या सोडव्याकरीता देणखल राज्यस्तरावरील मैत्री कक्षा माफध त प्रयतन 
कर्यात येत आहे. 
      तसेच ववभागीय स्तरावर देणखल मैत्री कक्ष स्थापन कर्यात आले असून शासन तनणधय 
ददनाींक २८ िुलै, २०१५ उदयोग सह सींचालक, नामशक कायाधलय याींच्या कायाधलयात मैत्री 
कक्षाच े गठन कर्यात आले आहे. सदर कक्ष नामशक पतरके्षत्रातील उदयोिकाच्या समस्या 
सोडवव्यास मदत करत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामांडळ िमषचारी सांाषष सांाटना नागपूर सेवाननव त्त व 

तावेछाननव त्त िमषचाऱयाांना ५ वा ६ वा वेतन आयोग देण्यािाित 
 

(४३)  ५८०३९ (२२-०८-२०१६).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर देशमुख 
(नागपूर पजश्चम), श्री.ि ष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूवष), श्री.सधुािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :   
सन्माननीय वता त्रोयायोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य हातमाग महामींडळ कमधचारी सींघषध सींघ्ना नागपूर सेवातनव तत व 
स्वेच्छातनव तत कमधचाऱयाींना ५ वा ६ वा वतेन आयोग लाभ दे्यािाितचे पत्र स्थातनक 
लोकप्रतततनधी याींना सहकार मींत्री याींना ददनाींक ४ म,े २०१६ रोिी ददले हे खरे आहे का, 
(२) असल्हयास, राज्य शासनाच्या अधधनस्त असलेल्हया ६१ महामींडळापैकी महाराषर राज्य 
हातमाग महामींडळ “ना नफा ना तो्ा” या ततवावर आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्य शासनाने ५ वा ६ वा वेतन आयोगाचा ददनाींक १ िानेवारी, १९९६ व 
ददनाींक १ िानेवारी, २००६ पासून ददला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, महाराषर राज्य हातमाग महामींडळातील स्वेच्छातनव तत घेतलेल्हया आणण तनयत 
वयोमानानुसार सेवातनव तत झालेल्हया एकुण ३७१ कमधचाऱयाींना महाराषर राज्यात लाभ दे्यात 
आला नाही, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, यािाित शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(६) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१८-१०-२०१६) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही, राज्य शासनाने हातमाग महामींडळातील कायधरत कमधचाऱयाींना ददनाींक १.४.२००८ 
पासून ५ वा व ददनाींक २६.११.२०१४ पासून ६ वा वेतन आयोग लागू केला आहे. 
(४) व (५) शासनान ेमहाराषर राज्य हातमाग महामींडळातील कायधरत कमधचाऱयाींना ५ वा वतेन 
आयोग ददनाींक १.४.२००८ पासून लागू केला आहे. तयावेळी स्वेच्छा सेवातनव तती घेतल्हयामळेु / 
तनयम वयोमानानुसार सेवातनव तत झाल्हयामुळे तनयत वयोमानानसुार सेवातनव तत झाल्हयामुळे 
एकूण ३७१ कमधचारी महामींडळाच्या आस्थापनेवर कायधरत नसल्हयाने तयाींना लाभ दे्यात 
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आलेला नाही. या सींदभाधत सदर कमधचाऱयाींनी मा.औदयोधगक न्यायालयाकड े दाखल केलेली 
याधचका मा.औदयोधगक न्यायालयाने खारीि केली असून तयावरील अवपल मा.उच्च न्यायालय, 
खींडपीठ नागपूर व मा.सवोच्च न्यायालय याींनी फे्ाळले आहे. 
(६) ववलींि झालेला नाही. 
  

___________ 
  

िोल्हहापूर जिल्ह्यातील यांत्रमाग िारखान ेिांद पडण्याया मागाषवर 
  

(४४)  ५८३८७ (२२-०८-२०१६).   डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांगले), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरवीर) :   सन्माननीय वता त्रोयायोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हहापूर जिल्ह्यातील यींत्रमाग कारखान ेशासनाच े दलुधक्ष आणण वाढलेला उतपादन खचध 
यामुळे माहे िून, २०१६ पासून  िींद पड्याच्या मागाधवर आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यासींदभाधत इचलकरींिी पॉवरलूम ववव्हसध असोमसएशने मा. मुख्यमींत्री याींना एक 
लेखी तनवेदन ददले, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास,  या सींदभाधत शासनाने कोणती कायधवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सभुाष देशमखु (२०-१०-२०१६) : (१) यींत्रमाग कारखाने शासनाचे दलुधक्षमळेु िींद पडले 
नसून, ते स्थातनक तथा आींतरराषरीय िािारपेठेत कापड खरेदीची मागणी मींदावली आहे, 
कापड ववकक्र होत नसल्हयाने, यींत्रमागधारकाींना व्यापा-याींकडून सतुपुरवठा व कच्चा मालाचा 
पुरवठा होत नाही. तयामुळे कापड उदयोगातील व्यवहारात आधथधक मींदी वाढल्हयाने कोल्हहापूर 
जिल्हहयातील यींत्रमाग व्यवसायावर मींदीच ेसाव् आहे. 
(२) होय. 
(३) इचलकरींिी पॉवरलूम ववव्हसध असोमसएशनच्या तनवेदनाच्या अनुषींगाने मुदे्दतनहाय अमभप्राय 
सींचालक (वस्त्रोदयोग) याींचेकडून मागवव्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मराठवाडा, ववदभष व पजश्चम महाराष्ट्रातील दषु्ट्िाळाच ेसांिट दरू  
िरण्यासाठी िागनति ििेँने ददलेल्हया ििाषिाित 

  

(४५)  ५९८०० (२२-०८-२०१६).   श्री.अननल िािर (खानापूर), श्री.सुननल राऊत (ववरो ोळी), 
डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर), श्री.प्रिाश आबिटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाडा, ववदभध व पजश्चम महाराषरातील ६ हिार गावावर ओढववलेल्हया दषुकाळाचे सींक् 
दरू कर्यासाठी िागततक िँकेकडून सहा मदहन्यात (अींदाि े ऑक््ोंिर, २०१६ पयांत) पाच 



वव.स. २४४ (37) 

हिार को्ी रुपयाींचे किध राज्य शासनाला ममळणार असल्हयाच ेमा.मुख्यमींत्री याींनी ददल्हली येथ े
ददनाींक २४ एवप्रल, २०१६ रोिी घोवषत केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर किाधच्या रकमेत कोणकोणतया योिना हाती घे्यात येणार आहेत, 
(३) सदर किाधच्या अ्ी व शती काय आहेत? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (१७-१०-२०१६) :(१), (२) व (३) मराठवाडा व ववदभाधतील दषुकाळग्रस्त 
गावाींसाठी तसचे पूणाध नदीच्या खोऱयातील खारपाण पट्टयातील िममनीचा पोत सुधारुन सुमारे 
४९०० गावाींचा ववकास कर्याची िाि अींतभुधत असलेला हवामान अनुकूल क षी प्रकल्हपाचा 
(POCRA) प्रस्ताव राज्य शासनाने िागततक िँकेच्या अथधसहाय्यासाठी कें द्र शासनास सादर 
केला होता. 
     कें द्र शासनान े सदर प्रकल्हप प्रस्तावाची िागततक िँकेकड े मशफारस केली होती व 
तयानुसार िागततक िँकेने राज्य शासनासोित सदर तनयोजित प्रकल्हपाची आखणी व 
अींमलििावणी कर्यास सहमती दशधववलेली आहे. तयानुषींगान े दद.७ िुल,ै २०१६ रोिीच्या 
शासन तनणधयान्वये राज्य शासनाने सदर प्रकल्हपाच्या अींमलििावणीस ततवत: मान्यता ददली 
व दद.१०.८.२०१६ रोिीच्या शासन तनणधयान्वये मुींिई येथ े प्रकल्हप व्यवस्थापन कक्ष स्थापन 
करणे तसेच प्रकल्हपास आवश्यक पदाींच्या तनममधतीस मींिूरी प्रदान केली आहे. 
     सदर तनयोजित प्रकल्हपाचा आराखडा तयार कर्याची कायधवाही सुरु असून, सदर 
आराखडा अींततमत: कें द्र शासन व िागततक िकेँन े मींिूर करतेवळेी प्रस्ताववत प्रकल्हपाींतगधत 
ववववध कामाींकतरता उपलब्ध होणाऱया तनधीचा तसेच िागततक िँकेच्या किाधच्या अ्ी व शती 
तपशील तनजश्चत होणार आहे. 
  

___________ 
  

राज्यातील पॉवरलुम उयायोगाची पररजताथती अत्यांत बििट असल्हयािाित 
  

(४६)  ६१११९ (२२-०८-२०१६).   श्री.आमसफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्री.अममन पटेल 
(मुांिादेवी) :   सन्माननीय वता त्रोयायोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अजस्ततवात असलेले पॉवरलुम उदयोगाची पतरजस्थती अतयींत बिक् असून राज्यात 
पॉवरलुमधारकाींना आवश्यक तया प्रमाणत सुत धगर्या राज्यात नसल्हयाने पॉवरलुमधारकाींना 
दक्षक्षणेतील राज्यातून सुत आयात कराव े लागत असल्हयाच े माहे िून, २०१६ मध्ये वा तया 
दरयान तनदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त कारणास्तव आयात सुतावर ववक्रीकर व इतर कर आणण माल वाहतुकदार 
या होणाऱया खचाधमळेु राज्यात तयार होणारे सुत कपडयाींची ककीं मत इतर राज्यापेक्षा िास्त 
असल्हयान ेखुले िािारात राज्यातील पॉवरलमुधारकाींना नुकसान सोसावे लागत आहे, हे लक्षात 
घेता शासन आवश्यक कायधवाही करणार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (२८-१०-२०१६) : (१) होय, सदर ववनेदनाच्या अनुषींगान े कायधवाही सुरु 
आहे. 
(२) सदर िाि वस्त्रोदयोग ववभागाच्या अखतयारीतीत येत नाही. परींत ु ववतत ववभाग व 
पतरवहन ववभाग याींना यािाित कायधवाही करून तसा अहवाल ववभागास पाठवव्यात यावा अस े
कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्याया समाििल्हयाण ववभागािडून चालववण्यात येणाऱया आश्रमशाळेत  
अनतरीक्त ठरलेल्हया मशक्षिाांचे वेतन िांद िेल्हयािाित 

  

(४७)  ६१३१० (२०-०८-२०१६).   िुमारी प्रझणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
सामाजिि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या समािकल्हयाण ववभागाकडून चालवव्यात येणाऱया आ्मशाळेत अततरीक्त 
ठरलेल्हया मशक्षकाींना वेतन दे्यात येत होते. मात्र येथून पुढे वेतन िींद केल्हयान ेयाचा फ्का 
सोलापूर जिल्ह्यातील मशक्षकाींना िसणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यात अतततरक्त ठरलेल्हया मशक्षक 
व मशक्षकेततर कमधचाऱयाींची सींख्या सुमारे ३०० च्या आसपास असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१६ 
मध्ये वा तया दरयान तनदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या अतततरक्त ठरलेल्हया मशक्षकाींना इतर आ्मशाळाींत सामावून घे्यािाित 
शासनाने कोणती कायधवाही केली आहे वा कर्यात येत आहेत, 
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. राििुमार िडोले (१३-१०-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
     सोलापूर जिल्ह्यात सदय:जस्थतीत २२० कमधचारी अतततरक्त आहेत. 
(२) वविाभि आ्मशाळेत िस-िसे पदे तरक्त होतील तसतस े तरक्त पदावर अतततरक्त 
कमधचाऱयाींचे समायोिन कर्याच ेतनदेश शासन तनणधय दद.१६.१०.२०१२ अन्वये ददले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

यांत्रमाग महामांडळास असलेले आरक्षण रि िरण्यात आलेिाित 
  

(४८)  ६१३९२ (२२-०८-२०१६).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय उयायोग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यींत्रमाग महामींडळास असलेले आरक्षण शासन तनणधय ददनाींक ३० ऑक््ोिर, २०१५ दवारे 
रद्द कर्यात आलेले आहे. हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, या खरेदीधोरण कायधपध्दतीतून अनेक िाचक अ्ी लादल्हयामळेु सदर महामींडळ 
खरेदी प्रकक्रयेत भाग घेन शकत नाही. व तयामुळे महामींडळ व  महामींडळाकडील कमधचारी 
काम नसल्हयामुळे आधथधक अडचणीत आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, महाराषर राज्य यींत्रमाग महामींडळाची गणवेश कापडाचे आरक्षण कायम ठेनन 
गणवेश कापडाची दरतनश्चीती करणेची मागणी महाराषर राज्य यींत्रमाग महामींडळ कमधचारी 
सींघ्ना मुींिई याींनी मा. मुख्यमींत्री व वस्त्रोदयोग मींत्री याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, सदरील मागणीिाित शासनाने कोणती कायधवाही केली आहे वा कर्यात येत 
आहे, नसल्हयास ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१४-१०-२०१६) :(१) हे पूणधत: खरे नाही. 
     यापूवीचे शासनाचे खरेदी धोरण ददनाींक २/१/१९९२ मध्ये शासकीय महामींडळे/उपक्रम 
याींना खरेदीमध्ये आरक्षण ठेव्यात आले होते. तयामध्ये सधुारणा करुन ददनाींक ३०/१०/२०१५ 
रोिीच्या शासन तनणधयान्वये, शासकीय महामींडळे/उपक्रम याींना तनववदेत भाग घे्याचा व 
तनववदेत भाग घेतल्हयास एकूण खरेदीच्या ३० ्क्के खरेदी एल-१ दराने राखीव ठेव्याचा 
तनणधय घे्यात आला आहे. तयामध्ये महाराषर राज्य यींत्रमाग महामींडळ याींचा  देखील समावेश 
आहे. 
(२) सुधारीत खरेदी धोरणानुसार यींत्रमाग महामींडळास तनववदेत भाग घे्याची अ् दे्यात 
आली आहे. तथावप काही खरेदीदार ववभागाींनी तयाींच्या तनववदेमध्ये ववमशष् कीं पनीचे कापड 
मागववल्हयाची अ् तसेच इतर अ्ी नमुद केल्हया असल्हयाची िाि अध्यक्ष, महाराषर राज्य 
यींत्रमाग महामींडळ याींनी ददनाींक २७/७/२०१६ रोिीच्या तनवेदनादवारे उदयोग ववभागाच्या 
तनदशधनास आणून ददली आहे. तसेच सदरची अ् वगळ्याची मागणी केली आहे. तयािाित 
शासन स्तरावर छाननी कर्यात येत आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) महाराषर राज्य यींत्रमाग महामींडळाच े गणवेश कापडाच े आरक्षण कायम ठेनन गणवेश 
कापडाची दरतनश्चीती करणेची मागणी शासनाकड े केली आहे. सदर मागणी ववचारात घेनन 
प्रस्ताव मींत्रीमींडळासमोर ववचाराथध सादर कर्याची कायधवाही कर्यात येत आहे. 
  

___________ 
 

रतन इांडीया औष्ट्णीि ववयायुत प्रिल्हप नाांदगाांव पेठ जि.अमरावती येथे ८०% ताथाननि 
उमेदवाराांना नोिऱयामध्ये प्राधायाने ाेण्यािाित 

  

(४९)  ६२४८४ (२२-०८-२०१६).   डॉ.सुननल देशमुख (अमरावती) :   सन्माननीय उयायोग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रतन इींडीया औषणीक ववदय त प्रकल्हप नाींदगाींव पेठ जि.अमरावती येथ े ८०% स्थातनक 
उमेदवाराींना नोकऱयामध्ये समाववष् केले नसल्हयाची िाि माहे मे, २०१६ मध्ये वा तयादरयान 
तनदशधनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, अमरावती जिल्ह्यातील उमेदवाराींना योग्य प्रमाणात नोकऱयाींमध्ये समाववषठ न 
केल्हयामुळे िनमानसात रोष तनमाधण झाला असून तयाींना नोकरीत समाववषठ कर्यािाित 
स्थातनक प्रशासनाने काय कारवाई केली वा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०३-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     सदर प्रकल्हपामध्ये एकूण १७४ प्रकल्हपग्रस्ताींना नोकऱया उपलब्ध केल्हया असून शासनाच्या 
दद.१७/११/२००८ च्या शासन तनणधयाची अींमलििावणी केली िात असल्हयाच े उदयोग 
सींचालनालयाने कळववले आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
 

गडधचरोली जिल्ह्यातील ता.चामोशी ि .उ.िा.सममतीचे सभापती श्री अतुल गण्यारपवार  
याांचेवर लाच प्रिणात चौिशी िरून िायषवाही िरणेिाित 

  

(५०)  ६२८०० (२२-०८-२०१६).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली जिल्ह्यातील चामोशी  क .उ.िा.सममतीचे सभापती ्ी अतुल ग्यारपवार याींना 
दद.२३/०४/२०१४ रोिी वा तया सुमारास कीं त्रा्दार सुभाष कसनगो्ावार याींच ेकडून ठरलेल्हया १३ 
लाख रु.पैकी नगद  ५ लक्ष रु ची लाच घेताना लाचलुचपत ववभागाकडून पकड्यात आले 
होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उवधरीत ८ लाख रु. ची लाच अतुल ग्यारपवार याींनी धनादेशादवारे स्वीकारली 
होती, हे  ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याप्रकरणात तयाींना लाचलचुपत ववभागामाफध त पोमलस  कोठडी झालेली होती, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, लाच लुचपत प्रततिींध अधधतनयामािाितच ेपतरपत्रकानुसार  या दोषी सभापतीची 
सखोल चौकशी करून तयाचेवर कायाधलयीन कायधवाहीच ेआदेश मा. पणन सींचालक पुणे याींना 
देवून सुद्धा तयाचेवर अिूनपयांत कायधवाही झालेली नाही,  हे खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, यािाित शासनाच ेधोरण काय ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२६-०९-२०१६) : (१), (२) व (३) होय. 
(४) व (५) ्ी.ग्यारपवार याींना लाचलुचपत अधधतनयमाखाली अ्क झाल्हयाच्या पाश्वधभूमीवर 
जिल्हहा उपतनिींधकाींच्या दद. ११.११.२०१४ च्या आदेशान्वये ्ी.ग्यारपवाराींसह या िािार 
सममतीचे सींचालक मींडळ िरखास्त करुन प्रशासकाची तनयुक्ती कर्यात आली होती.  
्ी.ग्यारपवार याींच े प्रकरण सदय:जस्थतीत न्यायप्रववष् आहे. पणन अधधतनयमातील 
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तरतुदीप्रमाणे दोषी व्यक्तीस न्यायालयाने सहा मदहन्यापेक्षा अधधक काळासाठी मशक्षा ददली 
असल्हयास अशा व्यक्ती तनवडणूक लढ्यास अपात्र ठरतात. परींत ु्ी.ग्यारपवार याींचेववरुध्दच े
अदयाप दोष मसध्द न झाल्हयामळेु दरयानच्या काळात िािार सममतीची तनवडणूक होनन 
्ी.अतलु ग्यारपवार पुन्हा सभापतीपदी तनवडून आले आहेत. 
 
  

___________ 
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


