
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २५७ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मीरा - भाईंदर महानगरपालििेच् या वविास ारा्यायाप्रमाण े
  

(१)  १०३४३ (०७-०४-२०१५).   श्री.नरेंद्र महेता (लमरा भाईंदर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मीरा - भाईंदर शहरातील (जि.ठाणे) मीरा - भाईंदर महानगरपाललकेच् या काकास 
आराखड्याप्रमाण ेशासनाच्या कोणकोणत् या िागा आरषणाणाखाली बाधीत होत आहेत आणण 
एकूण ककती षेणात्र होत आहे  
(२) असल्यास  आरषणाण बाधीत सरकारी िागा महानगरपाललकेला हस ताींतरण करय यासींबींधी 
शासनाकड े ननजचचत धोरण आहे काय  आरषणाणाची िागा महापाललकेला ताब् यात देय यात 
कोणती काययााही करययात आली ाा येत आहे  
(३) नसल् यास  कालींबाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०८-२०१६) :(१) लमरा-भाईंदर शहरातील महाराषर शासनाच्या एकूण २८ 
िागा काकास आराखड्याप्रमाणे बाधीत होत आहेत. मौि े चौक  उत्तन  राई  मधुे  भाईंदर 
घोडबींदर  नाघर  खारी येथील शासककय िमीनी आरषणाणात अींतर्भतू असभन त्याींचे एकभण षेणात्र 
सुमारे १७१.३३ हे. आर. इतके आहे. 
(३) ा (४) मींिूर काकास योिन ेअींतगयत शासककय िमीन असल्यास ती महानगरपाललकेस त्या 
आरक्षषणात कारणाकररता महसलु काभागाकडून ननयमानुसार हसतातरीत करययाची काययााही 
करययात येते. एकभण २८ आरषणाणाखालील िागाींपकैी ९ आरषणाणाखालील िागा 
महानगरपाललकेच्या ताब्यात देययात आलेल्या आहेत ा १८ आरषणाणाींखालील िागा 
अनतक्रमणापासून सींरषणाण होणेकरीता महानगरपाललकेकड े सोपकाल्या आहेत तर १ 
आरषणाणाखालील िागेचा अद्याप ननणयय झालेला नाही. 
  

___________ 
 



का.स. २५७ (2) 

ववभागीय जात वधैता दक्षता पथिाांिड ेाददवास ींचे हजारो  
प्रमाणपत्राांच  प्रिरणे प्रिांबित असल् यािाित 

  

(२)  २२०७५ (३०-०७-२०१५).   श्री.सुधािर देशमु् (नागपूर पश्श्चम), श्री.िृष्ट्णा ्ोपड े
(नागपूर पूवव), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), 
श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अलमन पटेि (मुांिादेवी), 
श्री.अस्िम शे् (मािाड पश्श्चम), श्री.मधुिरराव चव्हाण (तळुजापूर), प्रा.ववरेंद्र जगताप 
(धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय ाददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) अनुसूचचत िमातीमधील प्रमाणपत्राींची तपासणी करणा-या काभागीय िात ाैधता दषणाता 
पथकाींकड े आददाासीच े हिारो प्रमाणपत्ाांची प्रकरणे प्रलींबबत असल् याचे माहे मे  २०१५ च्या 
दसु-या  आठाड्यात आढळून आले आहे  हे खरे आहे काय  
(२) असल् यास  उक्त प्रकरणे ननकाली न लााल्यामुळे शेकडो कमयचाऱयाींच्या शासकीय सेाा 
आणण काद्यार्थयाांच ेशैषणाणणक भकात्य धोक्यात आल्याच ेननदशयनास आले  हे खरे आहे काय  
(३) असल् यास  ् याासानयक अ यासक्रमातील काद्यार्थ याांना िात पडताळणी प्रमाणपत्राची 
झरेॉक् स िोडण ेअननाायय आहे  हे ही खरे आहे काय  
(४) असल् यास  अमरााती  नागपरू  नालशक  ंरींगाबाद  पुणे  कोल्हापूर  ठाणे  नींदरुबार या 
काभागीय दषणाता काभागाींकड ेककती प्रकरणे प्रलींबबत आहे, 
(५) असल् यास  सदर प्रकरणाींचा ननप्ारा करय यासाठश शासनान े कोणती काययााही केली ाा 
करययात येत आहे, 
(६) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत   
  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (२२-११-२०१६) : (१) ा (२) अनुसूचचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी 
सलमत्याींअींतगयत असलेल्या दषणाता पथकाींकड ेशालेय ा गहृ चौकशीसाठश १२ ३४७ प्रकरणे माहे 
मे  २०१५ अखरे चौकशीसाठश प्रलींबबत होती. 
(३) शासन पररपत्रक दद.२५.०७.२०१६ अन्ाये सन २०१६-१७ या शैषणाणणक ार्ायकरीता 
्याासानयक अयासक्रमाींसाठश प्राेश घेणा-या अनुसूचचत िमातीच्या काद्यार्थयाांना सलमतीकड े
िात पडताळणीकरीता सादर केलेल्या अिायची पााती उपलब्ध करुन ा हमी पत्राच्या आधाराार 
प्राेश अिय भरययाची मुभा देययात आली आहे. 
(४) राज्यातील अनुसूचचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी सलमती  पणेु  ठाणे  नालशक  नींदरुबार  
ंरींगाबाद  अमरााती  नागपूर ा गडचचरोली या आठ सलमत्याींअींतगयत असलेल्या दषणाता 
पथकाींकड ेमाहे ऑगस्  २०१६ अखेर एकूण समुारे १४,३३० इतकी प्रकरणे चौकशीसाठश प्रलींबबत 
आहेत. 
(५) प्रलींबबत प्रकरणाींचा ननप्ारा करययाच्या दृष्ीने ननयलमत आढााा घेणे  ननजचचत प्रमाणपत्र 
प्रकरणे ननकाली काढणे तसेच दषणाता पथकामधील ररक्त पदे भरययाची काययााही सुरु आहे. 
(६) प्रचन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
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यवतमाळ श्जल् ्यातीि पाांडरिवडा तािुा यातीि साय्ेडा प्रिल् पग्रसस्ताांना 
जलमनीचे पटे्ट अजूनही देण् यात ािे नसल् यािाित 

  

(३)  २७०५० (१०-०८-२०१५).   श्री.िाळासाहेि थोरात (सांगमनरे), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर) :   सन्माननीय ाददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) यातमाळ जिल् ्यातील पाींढरकाडा तालुक् यातील सायखेडा प्रकल् पाींतगयत सन १९६७-६८ 
मध् ये ाागदा गााातील शेतक-याींची िमीन धरणात गेली असून बाचधत शेतक-याींना उमरी ा 
पाचरी या गााात मोफत िमीन देय यात आली परींत ूसदर िलमनीचे पटेे  अिूनही देय यात आले 
नसल् याच ेमाहे मे  २०१५ च् या समुारास ननदशयनास आले आहे  ह खरे आहे काय  
(२) असल् यास  सदर िलमनीींच् या ७/१२ ार सरकार अशी नोंद आहे  हे ही खरे आहे काय  
(३) असल् यास  या प्रकल् पामधील बाचधताींना िलमनीच े पटेे  देय याबाबत शासनाने कोणती 
काययााही केली आहे ाा करययात येत आहे  
(४) नसल्यास कालींबाची कारणे काय आहेत 

  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (२१-११-२०१६) : (१) मौिा-ाागदा येथील ८ प्रकल्पग्रसताींना मौिा-उमरी 
येथील साे क्र. ३३ मधील ग् क्र. ८९,९०,९१/१,९१/२, ९२,९३,९४ ा १०० या सरकारी िलमनीच े
ाा्प ददनाींक १८/०५/१९६८ रोिीच्या आदेशान्ाये मींिूर करययात आले असून सींबींचधताींना पटेे  
देययात आले आहेत ा त्याींची नोंद महसुल दप्तरी घेययात आली आहे. तर मौिा-पाथरी या 
गााात सायखेडा प्रकल्पाअींतगयत िमीनीचे सींपादन करययात आले नसल्याचे जिल्हाचधकारी 
यातमाळ याींनी कळकाले आहे. 
(२) मौिा उमरी येथील ग् क्र. ८५ मधील षेणात्र ३.३७ हे. आर तसेच ग् क्र. ९५ मधील षेणात्र 
१.९८ हे. आर ा षेणात्र १.९८ हे. आर ही िमीन ादहाा्ाखाली असून सदर िलमनीच्या ७/१२ ार 
सरकार सी क्लास अशी नोंद आहे. 
(३) ा (४) मौिा-उमरी येथील उक्त िमीन सरकार सी क्लास असल्यामुळे याबाबत ान 
काभागामाफय त अलभलेखाची पडताळणी करुन प्रचललत धोरणानुसार त्या काभागामाफय त काययााही 
करययात येईल. 
  

___________ 
  

राज्य सहिारी िँिेच्या सांचाििाांनी गैरव्यवहार िेल्यािाित 
  

(४)  ३२६६९ (२२-१२-२०१५).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (िसमत), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवव), 
श्री.सुतनि प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाणे), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुिाव), अॅड.वारीस 
पठाण (भाय्ळा), श्री.प्रिाश ाबिटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य सहकारी बकेँच्या ७६ मािी सींचालकाींनी गैर्याहार करुन बकेँच े १६०० 
केा्ी रुपयाचे आचथयक नुकसान केल्याप्रकरणी सहकार कायदा कलम ८५ नुसार तत्कालीन 
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सींचालकाींना दोर्ी ठराून  घो्ाळ्याची आचथयक िबाबदारी ननजचचत केली असतानाही अद्याप 
शासनाने सदरहू सींचालकाींची मालमत्ता िप्त करुन त्याींच्याकारुध्द कायदेशीर कारााई केली 
नाही  हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  सदरहू दोर्ी ७६ सींचालकाकारुध्द कारााई करययास शासनास लागत असलेल्या 
कालींबाची सायसाधारण कारणे काय आहेत  
(३) असल्यास  तसेच उक्त बकेँकडून सन २००८ त े२०१२ या कालााधीत सींचालक मींडळाच्या 
ननणययामुळे बँकेच ेसुमारे ९०० को्ी रुपयाींच ेनुकसान झाल्याचे चौकशी अचधकरी श्री. लशाािी 
पदहनकर याींनी माहे सप् े्ंबर  २०१५ मध्ये ननदशयनास आणले हे खरे आहे काय  
(४) असल्यास  सदर प्रकरणी शासनाने कोणती काययााही केली ाा करययात येत आहे  
(५) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमु्  (१७-११-२०१६) : (१) नाही. 
(२) प्राचधकृत अचधकारी याींनी दद.१० सप् े्ंबर २०१५ रोिी बँकेच्या तत्कालीन ७७ 
सींचालकाींकारुध्द बँकेस झालेल्या आचथयक नकुसानीबाबतच े महाराषर सहकारी सींसथा ननयम 
१९६१ चा ननयम ७२ (३) अन्ाये आरोपपत्र ठेाले असून ननयम ७२ (४) अन्ाये त्याबाबतच े
सुनााणी कामकाि पुढे चालू ठेाले आहे. प्रसततु प्रकरणी अपचारी सींचालकाींची सींख्या मोठश 
असल्यान े अपचारी सींचालकाींच े लेखी ननाेदन तपासणे  त्याबाबत सुनााणी घेणे इत्यादीमळेु 
काययााही करययास कालींब लागत आहे. 
(३) होय. 
(४) प्राचधकृत अचधकारी याींना चौकशीचे कामकाि कादहत मुदतीत (२२.११.२०१६ पूाी) पूणय 
करययाबाबतच्या सूचना देययात आलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे सदर चौकशीचे कामकाि 
दैनींददन करययाबाबतच्या सूचनाही ददलेल्या आहेत. 
(५) अपचारी सींचालकाींच ेलेखी ननाेदन तपासणे  त्याबाबत सनुााणी घेणे इत्यादीमुळे काययााही 
करययास कालींब लागत आहे. 
  

___________ 
  

नालशि श्जल्हा मध्यवती सहिारी िँिेतीि मुख्य िायविारी अधधिाऱयाांच्या नमेणुिीिाित 
  

(५)  ३४४१२ (२२-१२-२०१५).   श्री.पांिज भुजिळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)   नालशक जिल्हा मध्याती सहकारी बँकेतील मुख्य काययकारी अचधकाऱयाींच्या नमेणुकीच्या 
प्रसतााास राज्यसतरीय  काययबलाच्या उपसलमतीन े नामींिूर केल्यामुळे नाीन ननयुक्तीची 
प्रकक्रया सुरु करययाचे सहकार आयुक्त कायायलयाने जिल्हा बँक प्रशासनास  दद २७ म े२०१३ 
रोिी आदेश ददले होत े हे खरे आहे काय  
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(२) तसेच सदर पदाारील ननयुक्तीची प्रकक्रया त्ारीत सुरु करययासाठश दद. ५ िून २०१३ रोिी 
काभागीय सहननबींधकाींनी जिल्हा बँक प्रशासनास आदेश देाूनही बँकेने या आदेशाकड े दलुयषणा 
केले  हे ही खरे आहे काय  
(३) असल्यास, नाबाडयच्या ननकर्ानुसार अपात्र असूनही सदर मुख्य काययकारी अचधकारी याींना 
बेकायदेशीरपणे मुदतााढ देययात आली आहे  हेही खरे आहे काय  
(४) असल्यास  उक्त प्रकरणाची शासनामाफय त चौकशी करययात आली आहे काय  
चौकशीत काय आढळून आले ाा तदनुसार सींबींचधताींार िबाबदारी ननजचचत करणेसाठश तसेच 
पात्र अचधकाऱयाींची नेमणूक प्रकक्रया सुरु करणेसाठश शासनामाफय त कोणती काययााही केली ाा 
करययात येत आहे  
(५) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. सुभाष देशमु्  (१७-११-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) नालशक जिल्हा मध्याती सहकारी बँक लल. नालशक या बँकेच्या प्रशासक मींडळान े
आरबीआय कडील दद.०५/०७/२०११ रोिीच्या पररपत्रकीय सुचनाींप्रमाणे काहीत केल्याप्रमाणे 
मुख्य काययकारी अचधकाऱयाींच्या पदाार योग्य ा पात्र ्यक्तीची ननयुक्ती करुन तसा प्रसताा 
सहकार आयुक्त कायायलय  पुणे ा नाबाडयला पाठकाला. 
     हा प्रसताा नाबाडयन े राज्यसतरीय काययबलापुढे ठेाला ा राज्यसतरीय काययबलाच्या 
दद.०२/०२/२०१५ ा दद.०९/०९/२०१५ रोिीच्या सभेमध्ये लशफारस केल्यानुसार राज्यसतरीय 
काययबलाच्या  दद.११/०९/२०१५ रोिीच्या सभेत घेतलेल्या ननणययानसुार बँकेच ेमुख्य काययकारी 
अचधकारी या पदाार केलेल्या ननयुक्तीची राज्यसतरीय काययबलाने नोंद घेतली असून बकेँन े
त्याींच्या माना सींसाधन कार्यक धोरणानसुार तथा कमयचारी साेा ननयमातील तरतूदीनुसार 
काययााही ठेाााी असे सहकार आयुक्त ा ननबींधक पुणे कायायलयाकडील दद.३०/११/२०१५ 
रोिीच्या पत्रान्ाये नालशक जिल्हा मध्याती सहकारी बँकेस कळकाययात आलेले आहे. 
(४) श्री.गोसााी बी.एन. याींनी शासनाकडील दद.१/९/२०१५ रोिीच्या पत्रान्ाये ददलेल्या 
ननदेशानुसार तसेच कार्याींककत प्रकरणी काभागीय सहननबींधक कायायलय  नालशक या 
कायायलयाकडून प्राप्त झालेल्या तक्रार अिायच्या अनुर्ींगाने काभागीय सहननबींधक कायायलय  
नालशक या कायायलयाकडील दद.१०/११/२००५ रोिीच्या पत्रान्ाये चौकशी अचधकारी याींच्या 
पथकाची ननयुक्ती करययात आलेली होती. 
     चौकशी अचधकारी याींनी सादर केलेल्या चौकशी अहाालामध्ये अस ेअलभप्राय ददले आहेत 
की राज्यसतरीय काययबलाच्या दद.११/०९/२०१५ रोिीच्या सभेत घेतलेल्या ननणययानुसार बँकेन े
मुख्य काययकारी अचधकारी या पदाार केलेल्या ननयुक्तीची राज्यसतरीय काययबलान ेनोंद घेतली 
आहे. 
(५) प्रचन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
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िोल्हापूर श्जल्हा मध्यवती सहिारी िँिेमधीि िमवचाऱयाांच्या िदल्यािाित 
  

(६)  ३४४३५ (२२-१२-२०१५).   श्री.प्रिाश ाबिटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर जिल्हा मध्याती सहकारी बँकेमधील कमयचाऱयाींच्या बदल्या काद्यमान सींचालक 
मींडळान ेरािकीय सूड बुद्धीन ेकरययात आल्या आहेत  हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास शासनान ेररिाय बकँ ऑफ इींडडया ा नाबाडय बँकेतील कमयचाऱयाींच्या बदल्या ज्या 
शासकीय ननयम ा अ्ीप्रमाण े होतात तचयाच प्रकारे साय जिल्हा सहकारी बँकेतील 
कमयचाऱयाींच्या बदल्या करययाचा ननणयय शासन घेणार आहे  हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास सदरच्या बदल्या रािकीय सूड बुद्धीने न होता जिल्हा बँकेार शासन ननयमााली 
आणून कमयचाऱयाींना सुरक्षषणातता देययाबाबत शासनाने कोणता ननणयय घेतला ाा घेययात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. सुभाष देशमु्  (१७-११-२०१६) : (१) नाही. 
(२) नाही. सहकारी बँकेचे अचधकारी/कमयचारी याींची भरती  बढती ा बदली इ.बाबतचे साय 
अचधकार बँकेचे सींचालक मींडळ ा प्रशासन याींना आहेत. याबाबत ररझ्हय बँक ऑफ इींडडया ा 
नाबाडयन ेाेळोाळेी ददलेल्या मागयदशयक सचूनेनुसार सहकारी बँकेमाफय त काययााही केली िात.े 
(३) ा (४) प्रचन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
  

ाददवासी असल्याची प्रमाणपत्र ेिनावट असिेिाित 
  

(७)  ३४८१७ (२३-१२-२०१५).   श्री.अतनि िदम (तनफाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर लोकसाेा आयोगातफे ननाड झालेल्या ४३७ उमदेााराींपैकी २५ उमेदााराींनी 
आददाासी असल्याची प्रमाणपत्र ेबनाा् असल्याच ेपुणे येथील आददाासी सींशोधन ा प्रलशषणाण 
सींसथेने एकप्रल-मे  २०१५ च्या दरम्यान उघडकीस आले हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  आददाासी नसतानाींही उमेदााराींना आददाासी प्रमाणपत्र े देणा-या अचधका-
याींकारुध्द ा बनाा् प्रमाणपत्र ेसादर करणा-या उमेदाााराींकारुध्द कोणती कारााई करययात 
आली आहे ाा करययात येत आहे  ननाड रद्द झालेल्या उमेदााराींच्या िागाींार अन्य 
उमेदााराींची ननाड करययासाठश कोणती उपाययोिना करययात आली ाा येत आहे  
(३) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत   

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-१२-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे 
     २५ उमेदााराींची आददाासी असल्याची प्रमाणपत्र ेसींशयासपद असल्याच ेननदशयनास आले. 
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(२) प्रमाणपत्र ेसींशयासपद असल्याचे ननदशयनास आल्यानींतर उमेदााराींना प्रलशषणाणास ननयुक्ती 
देययाबाबतच्या पत्रास सथचगती ददली. याींच्या कारोधात श्री. काींबळे ा इतर याींनी मा. उच्च 
न्यायालय  मुींबई  खींडपीठ ंरगाबाद येथ े दाखल केलेल्या याचचकेच्या सुनााणी दरम्यान 
अींनतम आदेश पाररत करताना या उमेदााराींना अत्यींत तात्पुरत्या सारुपात ननयुक्ती आदेश 
देययात यााेत असे ननदेश ददले. यास अनसुरुन या उमेदााराींना अनुसूचचत िमाती प्रमाणपत्र 
तपासणी सलमती  ंरींगाबाद ा नालशक याींच्या पुन:चौकशीच्या अींनतम ननणययाच्या अधीन 
राहून ननयुक्ती देययात आली आहे. उमेदााराींच्या िात प्रमाणपत्राच्या पडताळणीची काययााही 
सुरु आहे. 
(३) लागू नाही. 
  

___________ 
  

रत्नाधगरी श्जल्हयातीि धचपळूण, गुहागर व ्ेड तािुायातीि   
प्रमु् रस्त्याांची झािेिी दरुवस्था 

  

(८)  ४०१८२ (०५-०५-२०१६).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :   सन्माननीय ग्रसामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाचगरी जिल्हयातील मौिे कौढर-चचाेली-लोणारी बींदर रसता  मौिे बामणोली-पाभरे रसता 
(ता. चचपळूण)  मौिे कोंडकारूळ बींदर रसता  मौिे तळी-आबलोली मुख्य रसता ते काळसूर 
कौढर रसता  मौि ेचचखली-कारूळ-कासापूर रसता  मौि ेरानाी-धोपााे रसता  मौि ेपेा-ेखामर्ेत 
मादाली नदी रसता (साय ता. गुहागर) तसेच मौिे आाार्ी-गुणदे रसता  मौिे सींगल्-कोरेगाा-
र्ेराल गााातील कोरेगाा गााातील रसता  मौि े कोताली-माींडाकरााडी रसता ा मौि े
धामणींद-पोसरे-चोराणे मागायारील पोसरे नारदपूल भागातील रसत्याींची दरुासथा झाली आहे  हे 
खरे आहे काय  
(२) असल्यास  रसत्याींच्या दरुासथेमुळे सींबींचधत दठकाणच्या रदहााशाींची गैरसोय होत आहे  हे 
ही खरे आहे काय  
(३) असल्यास  सदर रसत्याींच्या दरुूसतीसाठश ननधी उपलब्ध करून देययाची मागणी सथाननक 
लोकप्रनतननधीींकडून शासनाकड ेकरययात आली आहे  हे ही खरे आहे काय  
(४) असल्यास  या मागणीार शासनाने कोणती काययााही केली ाा करययात येत आहे  
(५) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत   
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (२१-११-२०१६) :(१) ा (२) अींशत: खरे आहे. प्रचनाींककत रसत्यापैकी मौि े
बामणोली-पाभरे रसता (ता.चचपळूण)  मौिे चचखली-कारुळ-कासापूर रसता  मौि े सींगल्-
कोरेगाा-र्ेराल गााातील कोरेगाा गााातील रसता  मौिे धामणींद-पोसरे-चोराणे मागायारील 
पोसरे नारदपूल भागातील रसता हे प्रमखु जिल्हा मागय दिायच ेरसत ेअसून साायिननक बाींधकाम 
काभागाच्या अखत्यारीत आहेत. 
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     सद्यजसथतीत साायिननक बाींधकाम काभागाकडून पषृठभागाारील खड्ड ेभरुन सदरहू रसते 
ााहतूकीसाठश सुजसथतीत ठेाययात येत आहेत. 
(३) होय. 
(४) ा (५) प्रचनाींककत चचपळून तालुक् यातील मिरे कढरढर चचाेली या इतर जिल्हा मागय 
रसत्याार सन २०१५-१६ मध्ये जिल्हा ााकर्यक योिनअेींतगयत रु.२८.५० लषणाच े तसेच खेड 
तालुक् यातील आााशी गुणदे या ग्रामीण मागय रसत्याार सन २०१५-१६ मध्ये रसते काशेर् 
दरुुसती अींतगयत रु.१०.०० लषणाचे काम मींिूर आहे. 
     या काभागाकडील प्रचनाींककत ७ रसत्याींचया उायररत खराब लाींबीतील रसत्याींच्या 
दरुुसतीसाठश एकूण रु.६८१.३५ लषणा ननधीची आाचयकता आहे. 
     रसते लाींबीच्या प्रमाणात काभागास उपलब्ध होणारा ननधी अत् यींत अल्प आहे. याउल् 
शासन सतराार प्राप्त होणाऱया मागयया िासत आहेत. 
     लोकप्रनतननधी याींनी काकाध योिनाींमध्ये सदरची कामे सचूकाल्यास ा त्यास मींिूरी 
लमळाल् यास सदरची कामे हाती घेणे जिल्हा पररर्देला शक्य होईल. 
     तसेच साायिननक बाींधकाम काभागाच् या अखत्यारीतील चार प्रमुख जिल् हा मागय दिायच्या 
रसत् याार डाींबरीकरणाची एकूण समुारे रु.५५० लषणा ककमतीची कामे मींिूर आहेत. 
  

___________ 
  

नालशि श्जल््यातीि उपसा लसांचन योजनाांना िजवमाफी लमळण्यािाित 
  

(९)  ४५५३४ (३०-०४-२०१६).   श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे (लसन्नर) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काभागीय आयुक्त कायायलय  नालशक येथे माहे ऑक््ोबर  २००९ साली झालेल्या 
मींबत्रमींडळाच्या कमयमाफी सींदभायतील बैठकीत तापी खोऱयाींतील िळगाा जिल््यातील २१ ा धळेु 
जिल््यातील ३५ उपसा लसींचन सहकारी सींसथाींना कियमाफी देययात आली  हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  नालशक जिल््यातील शेतकऱयाींनी ा सथाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ५ 
एकप्रल  २०१५ रोिी मागणी करुन देखील त्याच धतीार नालशक जिल््यातील ८ उपसा लसींचन 
योिनाींना कमयमाफी न देययाची कारणे काय आहेत  
(३) असल्यास  नालशक जिल््यातील उपसा लसींचन योिनाींना कियमाफी लमळययासाठश शासनान े
कोणती काययााही केली ाा करययात येत आहे  
(४) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. सुभाष देशमु्  (२१-११-२०१६) : 
(१) अींशतः खरे आहे. सहकार  पणन ा ासत्रोद्योग काभाग  शासन ननणयय क्रमाींक सीएसएल-
१५०९/प्र.क्र.५५९/७-स  ददनाींक २६.०८.२००९ अन् ाये िळगाा जिल् ्यातील २१  धुळे जिल् ्यातील 
२४ ा नींदरूबार जिल् ्यातील १९ अशा एकूण ६४ उपसा िललसींचन सींस थाींना कियमाफी देय यात 
आली. 
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(२) सहकार  पणन ा ास त्रोद्योग काभाग  शासन ननणयय क्रमाींक सीएसएल-१५०९/प्र.क्र.५५९/७-
स  ददनाींक २६.०८.२००९ अन् ाये महाराष र शासन कृर्ी कियमाफी ा किय परतफेड सालत 
योिना सन २००९ मध् ये लागू करय यात ये न सन २०१० मध् ये सींपुष ्ात आली. उपरोक् त 
शासन ननणयय ददनाींक २६.८.२००९ मध् ये नालशक जिल् ्याचा समााशे नाही. 
     सदर योिनसेाठश नालशक काभागामध् ये धुळे  नींदरूबार  िळगाा या जिल् ्यातील सींस थाच े
प्रस ताा प्राप् त झाल् यान े त् याींचा समााशे करय यात आला  नालशक जिल् ्यातील ८ उपसा 
िलहसींचन सींस थाींचे कियमाफी लमळय याबाबतचे कोणतेही प्रस ताा अथाा पत्र् याहार प्राप् त न 
झाल् यामुळे पुढील काययााही करय यात आली नाही. सदर योिना सींपुष ्ात आल् यान ेसन २०१० 
नींतर कोणतीही मागणी अद्यापपााेतो काचारात घेय यात आलेली नाही. 
(३) प्रच न उद् ाात नाही. 
(४) प्रच न उद् ाात नाही. 

  

___________ 
  

पुणे श्जल््यातीि िवासा लसटी प्रिल्प सािारत असताना  
 पयाववरणाच्या तनयमाांच ेउल्िांघन झाल्यािाित 

  

(१०)  ४६४५१ (२०-०४-२०१६).   श्री.लभमराव तापिीर (्डिवासिा) :   सन्माननीय पयाववरण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल््यातील लाासा लस्ी प्रकल्प साकारत असताींना मोठ्याप्रमाणात पयायारणाच्या 
ननयमाींचे उल्लींघन केल्याच ेिाने २०१६ च्या दरम्यान ननदशयनास आले हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास लाासा प्रकल्पास इको फे्रन्डली प्रकल्प म्हणून मान्यता ददली आहे काय 
असल्यास  इको फे्रन्डली प्रकल्प अींतगयत सदर दठकाणी कोणती कामे करययात आली    
आहेत  
(३) असल्यास ाषृणा तोडीची पराानगी देताना कोणत ेननयम ा अ्ी घालययात आल्या होत्या 
ा एकूण ककती ाषृणा तोडययाची परानागी देययात आली आहे  
(४) असल्यास याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास चौकशीत काय आढळून आले ा त्या अनुर्ींगान े कोणती काययााही करययात 
आली आहे ाा करययात येत आहे   
(६) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (०१-१२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. लाासा प्रकल्पास इको फे्रन्डली म्हणून मान्यता देययात आलेली नाही. 
(३) लाासा लस्ी प्रकल्पाला झाड ेतोडययाबाबत महाराषर ाषृणातोड अचधननयम  १९६४ चे तरतुदी 
ा अ्ीप्रमाणे एकूण ६९ झाड ेतोडययास ाषृणा अचधकारी तथा ानषेणात्रपाल लसींहगड याींनी ददनाींक 
१६.०१.२०१६ रोिी पराानगी ददलेली आहे. 
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(४) ा (५) महाराषर ाषृणातोड अचधननयम  १९६४ प्रमाण ेझाड ेतोडययाची पराानगी देययासाठश 
आाचयक ती तपासणी करययात आली असून ाषृणातोडीस ददलेल्या पराानगी प्रमाणे ६९ झाडाींची 
तोड करययात आल्याच ेआढळून आलेले आहे. 
(६) प्रचन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
  

यवतमाळ श्जल्हयातीि एिाश्त्मि वविास प्रिल्पातांगवत असिेल्या शासिीय  
पोस्ट िेलसि ाश्रमशाळेत मळणीयांत्र पडून असल्यािाित 

  

(११)  ४७७८० (२९-०४-२०१६).   श्री.मदन येरावार (यवतमाळ), डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   
सन्माननीय ाददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यातमाळ जिल्हयातील एकाजत्मक काकास प्रकल्पातींगयत असलेल्या शासकीय पोस् बेलसक 
आश्रम शाळेत लाखो रुपयाच ेमळणीयींत्र गेल्या १० ार्ायपासून धुळखात पडुन आहे  हे खरे आहे 
काय  
(२) असल्यास  यातमाळ जिल्हयातील एकाजत्मक काकास प्रकल्प कायायलय  पाींढरकाडा याींना 
सन २००५ मध्ये नालशक आयुक्त कायायलया माफय त २४ मळणी यींत्राचे ाा्प करययात आले 
होते  हेही खरे आहे काय  
(३) असल्यास  सदर मळणी यींत्र तत्कालीन अचधका-याच्या हलगिीपणामळेु गोर-गरीब 
आददाासी ा गरिु लाभार्थयाांना या योिनेपासून ाींचचत ठेययात आले  हे खरे आहे काय  
(४) असल्यास  सदर प्रकल्प कायायलया माफय त दहारी येथील आश्रमशाळेत १० मळणी यींत्र ा 
१४ मळणी यींत्र कळींब तालुक्यातील अींतरगाींा ा पुसद तालुक्यातील हर्ी येथील शाळेत 
पाठकाययात आले असता सदर यींत्र गोरगरीबाींना रोिगार उपलब्ध होययाच्या दृष्ीकोनातनू 
प्रशासनाने लाखो रूपये खचूयन मळणी यींत्र खरेदी केले  हेही खरे आहे काय  
(५) असल्यास  मळणी यींत्र ाा्प करययासाठश प्रकल्प अचधका-याींनी अशी कोणती अ् 
लाभार्थयाांसाठश ठेाली होती की ज्या अ्ीची पुतयता कोणीही करू शकला नसल्यामुळे गोरगरीब  
आददाासी  गरिु लाभाथी या योिनेपासुन ाींचचत रादहले  हेही खरे आहे काय  
(६) असल्यास  लाभार्थयाांनी मळणी यींत्र लमळययाकरीता कागदपत्राींची पुतयता करून आाेदन केले 
असता अनेक ददास पा्पुरााा करूनही देखील लाभार्थयाांना मळणी यींत्राचा लाभ देययात 
आलेला नाही  हेही खरे आहे काय  
(७) असल्यास  शासनान ेकोणती काययााही केली ाा करययात येत आहे  नसल्यास  कालींबाची 
कारणे काय आहेत   
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२१-११-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) अींशतः खरे आहे. 
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     तथाकप  दहारी येथील आश्रमशाळेत १२ मळणीयींत्र े हर्ी येथील आश्रमशाळेत १९ मळणी 
यींत्र े ा आींतरगाींा येथील आश्रमशाळेत १७ मळणी यींत्र े अशा एकूण ४८ मळणीयींत्राींच े ाा्प 
करय यात आले आहे. 
(५) बीपीएल ची अ् ठेाली होती. परींत ु लाभार्थ याांशी ाारींाार पत्र् याहार करुनही तसचे 
मळणीयींत्राला इलेक् रीक मो्ार ा चाकिोडी नसल् याने लाभार्थ याांचा प्रनतसाद लमळाला नाही. 
(६) हे खरे नाही. 
(७) तत् कालीन प्रकल् प अचधकारी ा सींबींचधत कमयचा-याींार FIR No. ९५/४१११०९,       
ददनाींक ०४.०८.२००९ अन् ाये गुन् हा दाखल करय यात आला आहे. 

  

___________ 
  

गोंडगाव,ता.भडगाव,श्ज.जळगाव येथीि सावदे गावािगत असिेल्या  
िे.टी.वेअर ची दरुुस्ती िरणे िाित 

  

(१२)  ४८४५८ (२९-०४-२०१६).   श्री.किशोर पाटीि (पाचोरा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
ाणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंडगाा (ता.भडगाा  जि.िळगाा) येथील साादे गााालगत असलेल्या कोल्हापूरी 
बींधाऱयाला मोठे भगदाड पडले असून पाययाची मोठश गळती होत असल्याच ेमाहे डड ींसेबर  २०१५ 
च्या सुमारास ननदशयनास आले  हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  या सींदभायत साायिननक बाींधकाम काभागाकड ेतेथील नागररकाींनी ाारींाार तक्रार 
केली आहे  हे ही खरे आहे काय  
(३) असल्यास  साादे के.्ी.ाअेरची दरुुसती ा उींची ााढकाय यासींदभायत शासनान े कोणती 
काययााही केली ाा करययात येत आहे. 
(४) अद्याप कोणतीच काययााही केली नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. ििनराव िोणीिर (०३-१२-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे  ककरकोळ सारुपाची गळती 
असल्याच ेननदशयनास आले आहे. 
(२) जिल्हा पररर्द  िळगाा अींतगयत असलेल्या साायिननक बाींधकाम काभगाकड ेतक्रार प्राप्त 
झालेली नाही. 
(३)  सदरचा बींधारा किगाींा ा ३ गाींाे प्रादेलशक पाणी पुराठा योिनेच्या पाणी साठाययासाठश 
बाींधलेला आहे. सदरची योिना मिीप्रा माफय त दद.१.२.२००४ पासून सुरु करययात आली असून 
सदरची योिना ग्रामपींचायत किगाींाकड े दद.१९.७.२०११ रोिी पुढील देखभाल ा दरुुसतीसाठश 
हसताींतरीत करययात आलेली आहे. त्यामुळे योिनेची दैनींददन देखभाल दरुुसती अींतगयत ाीि 
बबल ा इतर दरुुसती ग्रामपींचायती माफय त करययात येत असल्यान ेत्यामुळे बींधाऱयाची सदरची 
दरुुसती ग्रामपींचायती माफय त करणे क्रम प्राप्त आहे. 
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    मौिे साादा ता.भडगाींा जि.िळगाींा येथील चगरणा नदीारील साठाण बींधाऱयाची उींची 
ााढकाणे बाबतच े सींकल्पन  अींदािपत्रके ा आराखड े तयार करुन लमळण े बाबत कानींती 
करययात आली होती. सदर बाबत   अचधषणाक अलभयींता (दगडी धरण) मध्याती सींकल्प चचत्र 
सींघ्ना ददींडोरी  नालशक याींच े कायायलयान े उपजसथत केलेल्या मुद्याींची पुतयता काययकारी 
अलभयींता म.िी.प्रा. काभाग िळगाींा याींनी केली असून अचधषणाक अलभयींता (द.ध ) मध्याती 
सींघ्ना नालशक   याींनी मौिे साादा ता. भडगाींा येथील चगरणा नदीारील साठाण बींधाऱयाींची 
उींची ााढकाणे कामी सल्ला मसलत कामासाठश लागणारे शुल्क रु.६,१०,२२७/- ची मिीप्रा 
काभागाकड ेमागणी करययात आली आहे मात्र सदर कामी मिीप्रा काभागाकड ेकोणतीही तरतुद 
नसल्याने आाचयक ननधी प्राप्त होणे कररता जिल्हाचधकारी  िळगाींा याींचकेड ेकानींती करययात 
आली आहे. 
(४)   प्रचन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात सहिारी सांस्थाांमध्ये ठराववि रािम भरल्यानांतर शअेसव  
रािम घेता येत नसल् यािाित 

  

(१३)  ५२४०३ (२७-०४-२०१६).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सहकारी सेाा सींसथाींमध्ये ठराकाक रक्कम भरल्यानींतर शेअसय रक्कम घेता येत 
नाही  हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  कोल्हापूर जिल््यातील सहकार सेाा सींसथामध्ये सभासद शअेसय रक्कम म्हणून 
बेकायदेशीरररत्या प्रत्येक ार्ी पीक किायतून पाच ्क्के रक्कम कापून घेत असल्याच े माहे 
फेब्रुाारी  २०१६ मध्ये ाा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे  हे खरे आहे काय  
(३) असल्यास  या सींदभायत शासनान े चौकशी केली आहे काय चौकशीनुसार पुढे कोणती 
कारााई केली ाा करययात येत आहे  
(४) नसल्यास कालींबाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. सुभाष देशमु्  (१७-११-२०१६) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) नाही. प्रत्येक ार्ी पीक किायतून ५ % इतकी रक्कम सभासदाींच े किायतून शेअसयपो्ी 
कपात केली िात नाही  तर त्याची कमाल भागधारणा महाराषर सहकारी सींसथा अचधननयम 
१९६० चे कलम २८ (ब) ा सींसथा उपकाधी तरतुदीप्रमाणे रक्कम कपात केली िाते. सींबींचधत 
सभासदाची कमाल भागधारणा रु.२००००/- पयांत झाल्यानींतर अशी कपात करययात येत नाही. 
तथाकप सभासदाींचया मान्यतेन े त्याींच े किाय  रक्कमेतील ५% इतकी रक्कम ठेा म्हणून 
सींसथेत िमा करयात येत.े 
(३) ा (४) प्रचन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
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राज्यातीि भूवविास िँिेच्या िमवचाऱयाांची थकित देणी देण्यािाित 
  

(१४)  ५३५३० (२२-०८-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण वव्-ेपाटीि (लशडी) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील भूकाकास बँक अासायनात काढययाची प्रकक्रया सुरु असून त्यासाठश 
अासायकाची ननयुक्ती देखील केली असनू  त्यासाठश ननयुक्त केलेल्या उपसलमतीन े
कमयचाऱयाींना ओ्ीएस (एकाेळ समझोता योिना) देययात येईल असे आचाासन देययात आले 
होते  तथाकप प्रत्यषणाात बकँाींच्या अासायनाची प्रकक्रया पूणय झाली असून  कमयचाऱयाींना ३५ 
मदहन्याचे थककत ाेतन आणण ओ्ीएस याबाबत कोणतीही काययााही करययात आली 
नसल्याची बाब िानेाारी  २०१६ च्या समुारास ननदशयनास आली  हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  भूकाकास बकेँच्या २९ जिल्हा बँका त्याींच्या ३४६ उपशाखा ा त्यामध्ये काम 
करणारे १०४७ कमयचारी  यातील काही सेााननातृ्तीच्या उीं बरठ्याार असल्यान े सेााननातृ्तीची 
आणण थककत ाेतनाची रक्कम न लमळाल्यान े कु्ूींबाचा उदरननाायह कसा कराायाचा तसेच 
कौ्ुींबबक प्रचन कस ेसोडााायाच ेयाबाबतचा यषणा प्रचन त्याींच्यासमोर उभा आहे  हे खरे आहे 
काय  
(३) असल्यास  या प्रकरणी शासनाने अचधक चौकशी केली आहे काय  
(४) असल्यास  चौकशीत काय आढळून आले त्यानसुार बँकेतील कमयचाऱयाींच्या सींदभायत 
शासनाने कोणती काययााही केली आहे ाा करययात येत आहे   
 
  

श्री. सुभाष देशमु्  (१८-११-२०१६) : (१) ा (२) अींशत: खरे आहे. 
      शासन ननणयय क्र. एलडीबी-१०१३/प्र.क्र.६९९/७-स  ददनाींक २४.०७.२०१५ अन्ाये भुकाकास 
बँकेबाबत धोरणात्मक ननणयय घेययात आला आहे. त्यानुसार लशखर भुकाकास बकँ ा जिल्हा  
भुकाकास बँका अासायनात घेययात आल्या आहेत. सद्यजसथतीत १४ जिल्हा भुकाकास बँका 
अींतीम अासायानात असनू सातारा भुकाकास बँकेच्या अासायनास मा.उच्च न्यायालयाने 
सथचगती ददली आहे. 
      लशखर भुकाकास बँक ा उायररत १५ जिल्हा भुकाकास बँकाींच्या अासायनाच्या अनुर्ींगाने 
मा.उच्च न्यायालयान े अासायनाचे अींतीम आदेश पारीत करुन नयेत अस े आदेश ददले 
असल्यान ेया बँका अींतरीम अासायनात आहेत. 
     लशखर भुकाकास बँक ा जिल्हा भुकाकास बँकाींच्या कियदार सभासदाींकडील थकीत 
कियासुलीसाठश एकरकमी किय परतफेड योिनेस ददनाींक ४.७.२०१६ रोिीच्या शासन 
ननणययान्ाये ददनाींक ३१.३.२०१७ पयांत मुदतााढ देययात आलेली आहे. 
     भुकाकास बकँाच्या काययरत ा सेााननातृ्त कमयचा-याींच ेथकीत ाेतन या बकँाींच्या कियदार 
सभासदाींकडील कियासुली ा लशखर बँकेकड े उपलब्ध असलेली अनतररक्त्  ननधीतून तसेच 
बँकाच्या सथाार मालमत्ता शासनाकड े हसताींतरण अथाा काक्रीतून अदा कराायाच े आहे. 
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त्यानुर्ींगान े काक्री कराायाच्या मालमत्ताींबाबत बािारभाााप्रमाणे ई- े्ंडर्दारे ननकादा 
मागकाययाबाबत सहकार आयुक्त याींना ददनाींक २६.९.२०१६ रोिीच्या पत्रान्ाये कळकाययात 
आले आहे. 
(३) ा (४) प्रचन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
  

डोंबिविी (श्ज.ठाणे) येथीि २६० सहिारी सांस्थावर िरण्यात ािेिी िारवाई 
  

(१५)  ५३५३६ (२२-०८-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण वव्-ेपाटीि (लशडी) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या आयुक्तालयाच्या  आदेशान्ाये ठाणे जिल््यातील उपननबींधक डोंबबाली 
काभागीय कायायलयाच्या पररषेणात्रातील सहकारी सींसथाच्या करययात आलेल्या साेषणाणात २६० 
सींसथा बींद असल्याची मादहती लमळाल्यान ेसदर सींसथाींची नोंदणी रद्द करययाची कारााई माहे 
िानेाारी  २०१६ मध्ये ाा त्या समुारास करययात आली  हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  केलेल्या साेषणाणात कोणकोणत्या बाबी ननदशयनास आल्या  सींसथा नोंदणी 
करताना सादर करययात आलेले परुााे उपननबींधकाचे कायायलयातील कमयचाऱयाींनी िागेार िााून 
तपासणी करययात आले होत ेकाय  
(३) असल्यास  सींसथेची नोंदणी करताना उपननबींधकाच्या कायायलयाने साय बाबी दलुयक्षषणात करुन 
सींसथेची नोंदणी केली  हे ही खरे आहे काय  
(४) असल्यास  या प्रकरणी अचधक चौकशी केली आहे काय  
(५) असल्यास  चौकशीत काय आढळून आले ा त्यानसुार सींबींचधताींार कोणती कारााई केली 
आहे ाा करययात येत आहे  नसल्यास कालींबाची कारणे काय आहेत  
  
श्री. सुभाष देशमु्  (२१-११-२०१६) :(१) नाही. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
(४) लागू नाही. 
(५) लागू नाही. 
  

___________ 
  

सहिारी िँिाांच्या सांचाििाांना तनवडणुि िडवण्यास शासनाने घातिेिी िांदी 
  

(१६)  ५३५३८ (२२-०८-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण वव्-ेपाटीि (लशडी) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान ेराज्यातील सहकारी बँकाींच्या सींचालकाना ननाडणूक लढकाययास बींदी घालययाचा 
ननणयय ददनाींक ५ िानेाारी  २०१६ रोिीाा त्या समुारास झालेल्या मींत्रीमींडळाच्या बैठकीत 
घेययात आला  हे खरे आहे काय  
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(२) असल्यास  ररझ्हय बँकेन ेराज्य सहकारी बँकेच ेसींचालक मींडळ बरखासत केले  तथाकप या 
बरखासत सींचालकाींच्या भ्रष्ाचाराच्या सींदभायतील चौकशी पूणय झाली नाही  त्याींचे दोर्लसध्द 
झाले नाही  राषरीय सतराारील सहकारी कायदा  सहकारी अथयकारण याबाबत यासींदभायत कें र 
शासनाने तसेच ररझ्हय बँक याींच्यासतराार फेरकाचार झाला असून  त्यानुसार महाराषर 
शासनानेही आपला कायदा बदलला असून  बदलेल्या कायद्याच्या तरतूदी लषणाात घेता 
भ्रष्ाचाराचा आरोप लसध्द होत नाही  तोपयांत एखाद्या सींचालकाला पनु: ननाडणुकीसाठश 
अपात्र ठराता येत नाही  हे ही खरे आहे काय  
(३) असल्यास  शासनाचा हा ननणयय बेकायदेशीर आहे  हे खरे आहे काय  
(४) असल्यास  याप्रकरणी शासनाने केलेल्या चौकशीच े ननषकर्य काय आहेत  ा त्यानुसार 
याप्रकरणी पुढे कोणती काययााही केली आहे ाा करययात येत आहे  नसल्यास कालींबाची करणे 
काय   
  
श्री. सुभाष देशमु्  (१९-११-२०१६) :(१) होय. 
(२) नाही. 
(३) ा (४) प्रचन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातीि ८० टािे शेतिऱयाांना पीििजव देण्याचा शासनान ेघेतिेिा तनणवय 
  

(१७)  ५३७७० (२०-०८-२०१६).   श्री.अश्जत पवार (िारामती), श्री.राणाजगजीतलसांह पाटीि 
(उस्मानािाद), श्री.वैभव वपचड (अिोिे), श्री.राहुि मोटे (पराांडा), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), 
श्री.श्जतेंद्र ाव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.सुरेश िाड (िजवत), 
श्री.मिरांद जाधव-पाटीि (वाई), श्री.मधुसूदन िें दे्र (गांगा्ेड), श्री.किसन िथोरे (मुरिाड), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी), श्री.हनुमांत 
डोळस (माळलशरस), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.ददिीप वळस-ेपाटीि (ाांिेगाव), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागि), श्री.जयांत पाटीि (इस्िामपूर), श्री.शामराव ऊफव  िाळासाहेि पाटीि (िराड 
उत्तर), श्री.राहुि जगताप (श्रीगोंदा), श्री.ववजय भाांिळे (श्जांतूर), डॉ.सतीश (अण्णासाहेि) पाटीि 
(एरांडोि) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ८० ्क्के शेतकऱयाींना पीककिय देययाचा ननणयय शासनाने माहे मे  २०१६ च्या 
दसुऱया सप्ताहात घेतला आहे  हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  त्यानुसार शासनान ेआतापयांत कोणती काययााही केली ाा करययात येत आहे  
(३) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत   
  

श्री. सुभाष देशमु्  (१७-११-२०१६) :(१) नाही. 
(२) प्रचन उद् ाात नाही. 
(३) प्रचन उद् ाात नाही. 
  

___________ 



का.स. २५७ (16) 

मोरा (ता.उरण, श्ज.रायगड) िांदरावर अनेि सुववधाांचा अभाव असल्यािाित 
  

(१८)  ५४०९२ (२३-०८-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेि), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), 
अॅड.ालशष शेिार (वाांदे्र पश्श्चम), श्री.अतुि भात्ळिर (िाांददविी पूवव), श्री.ववजय िाळे 
(लशवाजीनगर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मोरा (ता.उरण  जि.रायगड) बींदराार अनेक सुकाधाींचा अभाा असून घाणीचे साम्राज्य 
पसरले असून साच्छतागहृातील दगुांधी  इतरत्र पडलेला कचरा ा बींद अासथेत असलेले पथददाे 
यामुळे प्रााशाींना त्रास होत असल्याचे माहे िनू २०१६ मध्ये ाा त्यासुमारास ननदशयनास आले 
आहे  हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  प्रााशाींनी ाारींाार तक्रारी करूनही   महाराषर मेरी्ाइम बोडायकडून दलुयषणा केले 
िात आहे  हे ही खरे आहे काय  
(३)  असल्यास  उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती काययााही केली ाा करययात 
येत आहे  
(४) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत  ? 
   
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-१२-२०१६) : (१), (२) ा (३)  मोरा बींदर येथील प्रााशी िेटे ीारील 
पथददाे दरुुसत करययात आले असून त े आिलमतीस सुजसथतीत आहेत. त्याचप्रमाणे मोरा 
बींदर येथील प्रााशी िेटे ी दठकदठकाणी नादरुुसत झाल्यान े सदर िेटे ीच े सरक्चरल ऑडी् 
करययासाठश महाराषर मेरी्ाईम बोडायन ेसरक्चरल कीं सल् ी्ं्ची नमेणूक  केली ा त्याींच्यामाफय त 
मोरा बींदर येथील प्रााशी िेटे ीच े सरक्चरल ऑडी्च े काम पूणय करययात आले असून सदर 
दरुुसतीच्या कामाचा समााेश महाराषर मेरी्ाईम बोडायच्या सन २०१६-२०१७ च्या अथयसींकल्पात 
करययात आलेला आहे. 
(४) प्रचन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
  

भारतीय घटनेच ेलशल्पिार डॉ.िािासाहेि ाांिेडिर याांच्या अथवववषयि ‘प्रॉब्िेम ऑफ रूपी 
इट्स ओररश्जन ॲण्ड इट्स सोल्यशुन’ या इांग्रसजी ग्रसांथाचा ‘रूपयाचा प्रश्न  

उद्गम ाणण उपाय’ हा मराठी अनुवादािाित 
  

(१९)  ५४४१४ (२२-०८-२०१६).   श्री.िािीदास िोळांििर (वडाळा), श्री.तनतेश राण े(िणिविी), 
डॉ.लमलिांद मान े (नागपूर उत्तर), श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भारतीय घ्नेच ेलशल्पकार डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींची १२५ ाी ियींती राज्यासह देशभर 
सािरी होत असताना त्याींच्या अथयकार्यक ‘प्रॉब्लेम ऑफ रूपी इट्स ओररजिन ॲयड इट्स 
सोल्युशन’ या इींग्रिी ग्रींथाचा ‘रूपयाचा प्रचन उद्गम आणण उपाय’ हा मराठश अनुााद  गेल्या 
२० ार्ायपासनू सरकार दरबारी धळू खात पडून आहे  हे खरे आहे काय  
 



का.स. २५७ (17) 

(२) असल्यास सदरहू इींग्रिी ग्रींथ मराठश भाकर्काींपयांत पोहोचााा याकररता  या ग्रींथाच्या मराठश 
अनुाादाचे काम शासनान ेाधाय येथील ग्रामीण सेाा महाकाद्यालयातील अथयशासत्राच ेप्राध्यापक 
डॉ. कािय काीमींडन याींच्याकड े १९९४ मध्ये सोपकाल्यानींतर त्याींनी समुारे ७०० पानाींचा 
अनुााद करून २ ार्ायत शासनास सादर केला  हेही खरे आहे काय  
(३)  असल्यास  अनुाादाच्या दिायबाबत तज्ाींचा समाधानकारक अहााल ददनाींक १ सप् े्ंबर 
१९९६ रोिी डॉ.|बाबासाहेब आींबडेकर  महात्मा फुले  रािर्ी शाहू चररत्र साधन े प्रकाशन 
सलमतीला सादर करययात आला असून  सदरहू सलमतीने तो प्रकाशनासाठश साीकारून दद|.२५ 
माचय १९९७ रोिी डॉ. काीमींडन याींना मानधन ही मींिूर केले  हे खरे आहे काय  
(४) असल्यास  सदरहू सलमतीच्या दद|.२२ ऑक््ोबर २००८ रोिीच्या बैठकीत या अनुदानाच्या 
अींनतम छपाइयला मान्यता देययात आलेली असतानाही अद्यापी हा अनुााद मराठश ााचकाींसमोर 
आलेला नाही  हे खरे आहे काय  
(५) असल्यास  डॉ. बाबासाहेब आींबेडकराच्या सदरहू अथयकार्यक ग्रींथाचा मराठश अनुााद 
लाकरात लाकर उपलब्ध होययाच्या दषॄ्ीने शासनाने कोणती काययााही केली आहे ाा 
करययात येत आहे  
 (६) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत  
  
श्री. ववनोद तावड े(०३-१२-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय  हे खरे आहे. 
(३) होय  हे खरे आहे. 
(४) होय  हे खरे आहे. 
(५) दसुऱया अनुाादकाचा शोध घे न अनुाादाच ेकाम करुन घेययासाठश प्रयत्न चाल ूआहे. 
(६) सलमतीन ेअनुााद अमान्य केला आहे. 
  

___________ 
  

अलििाग (श्ज.रायगड) तािुायातीि उमटे धरणाची दरुवस्था झाल्यािाित 
  

(२०)  ५४९८४ (२४-०८-२०१६).   श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाटीि (अलििाग), श्री.धैयवशीि 
पाटीि (पेण) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा ाणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अललबाग (जि.रायगड) तालुक्यातील उम्े धरणामधील गेली ३८ ार्ायमध्ये गाळ काढययात 
आलेला नाही  हे खरे आहे काय  
(२)  असल्यास  उम्े धरणामध्ये िलशुध्दीकरणाचे यींत्र नसल्यामळेु धरणातील पाणी अशुध्द 
झाले आहे तसेच धरणाच्या पाणी अडकाणाऱया लभींतीला तड ेगेले असल्यामळेु पाययाची गळती 
होत आहे त्यामुळे पररसरातील ६२ गााे ा ााड्याींना पाययाची ी्ंचाई ननमायण झाली आहे  हे ही 
खरे आहे काय  
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(३)  असल्यास  उम्े धरणाची दरुुसती करययाबाबत शासनान े कोणती काययााही केली ाा 
करययात येत आहे  
(४) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. ििनराव िोणीिर (०३-१२-२०१६) : (१) होय  हे खरे आहे.   
(२) हे खरे नाही. 
     उम्े धरणाचे खालील बािूस बाींधणेत आलेल्या साठाण ्ाकीमध्ये पाणी 
शुध्दीकरणासाठश योग्य प्रमाणात ्ी.सी.एल. पााडरचा ाापर करययात येतो.  
     सन २०१५-१६ या आचथयक ार्ायमध्ये राषरीय ग्रामीण पेयिल काययक्रमाींतगयत ााढीा उम्े 
पाणी पुराठा योिनमेध्ये न्याने िलशुध्दीकरण सींयींत्र बसकाययाच ेप्रसताकात आहे. 
(३) आाचयकता ददसून आली नाही. 
(४) प्रचन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
  
राज्य शासनाने, ‘मेि इन महाराष्ट्राच्या, धोरणाांतगवत उद्योग वविासािा चािना देण्यासाठी, 

िांद िार्ान्याांच्या ववक्रीच्या नव्या धोरणात िदि िरणेिाित 
  

(२१)  ५५०३७ (२२-०८-२०१६).   श्री.सुतनि प्रभ ू(ददांडोशी), श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.अतिु 
सावे (औरांगािाद पूवव), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुिाव), श्री.नारायण पाटीि (िरमाळा), 
श्री.िािीदास िोळांििर (वडाळा), श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे (लसन्नर), श्री.सदा सरवणिर 
(मादहम), श्री.सुतनि लशांदे (वरळी), श्री.पथृ् वीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(रा म्हपूरी), श्री.अलमन पटेि (मुांिादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाि पाटीि (धळेु 
ग्रसामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अस्िम शे्  (मािाड पश्श्चम), श्री.मनोहर भोईर 
(उरण), श्री.उल्हास पाटीि (लशरोळ), श्री.रुपेश म् हात्र े(लभवांडी पूवव), श्री.सुभाष सािणे (देगिूर), 
डॉ.सांजय रायमुििर (मेहिर) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मेक इन महाराषर मध्ये राज्यात उद्योग काकासाला चालना लमळययासाठश राज्यातील बींद 
कारखाने  चगरयया ा कीं पन्याींच्या िमीन काक्रीच े ना े धोरण शासनान े अींमलात आणययाचा 
ननणयय ददनाींक १८म े २०१६ रोिी ाा त्या समुारास घेतला आहे  हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  सदर धोरणात कारखान्याींच्या ाा कीं पनीच्या मालकाींनी िमीन काक्री ाा 
हसताींतरणातून येणाऱया पैचयातून ३०० रुपयाच्या स्ँम्प पेपरार हमीपत्र देययाच े मालकाींार 
बींधनकारक करययात आले आहे  हे ही खरे आहे काय  
(३) असल्यास  हमीपत्रानुसार मालकाींनी कामगाराींची देणी न ददल्यास सदर धोरणात मालकाींार 
कोणती कारााई करययाची तरतूद करययात आली  या धोरणाचे एकूण सारुप काय आहे  
(४) असल्यास  राज्य शासनान ेबींद कारखाने काक्रीच्या धोरणाची अ् लशचथल करुन कोणत े
बदल केले आहेत त्याच ेसारुप काय आहे    
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(५) असल्यास  राज्य शासनान े कामगाराींची देणी चुकती करययाची अ् लशचथल करताींना 
कामगाराींच्या हक्काच ेसींरषणाण कायम ठेाणेबाबत कोणत्या तरतूदी केल्या आहेत    
(६) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटीि-तनिांगेिर (२२-११-२०१६) :(१) राज्यात उद्योग काकासाला चालना लमळााी 
म्हणून राज्यातील बींद आसथापना/कारखाने/चगरयया ा कीं पन्याींच्या िलमनीच े
काकास/काक्री/हसताींतरण करययासाठश कामगार आयुक्त याींचेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त 
करुन घेययाच्या प्रकक्रयेत सहिता ा सुलभता आणययाकररता शासनान े ददनाींक १८/०५/२०१६ 
रोिीचा शासन ननणयय ननगयलमत केला आहे  हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     कारण बींद आसथापना/कारखान े कीं पन्या/चगरयया याींच्या िलमनीच े
काकास/काक्री/हसताींतरण करताना नकान उद्योिकाने ा िुन्या मालकान े/उद्योिकान े(उपलब्ध 
असल्यास) सींबींचधत िलमनीच्या हसताींतरणापूाी रु.३००/- च्या स्ॅम्पपेपरार कामगाराींची 
कायदेशीर देणी उद्भाल्यास ती अदा करययाबाबतचे हमीपत्र देययाच ेबींधनकारक करययात आले 
आहे. 
(३) कामगाराींची कायदेशीर देणी न ददल्यान े सींबींचधत आसथापना / कारखान े /चगरणी/कीं पनी 
याींच्या भूखींडाच्या हसताींतरणाची प्रकक्रया रद्द करययाची काययााही सींबींचधत सषणाम 
प्राचधकाऱयाींमाफय त कामगार आयुक्त याींनी ददलेल् या ननदेशाींनुसार करययात येईल. 
(४) ददनाींक १८/०५/२०१६ च्या शासन ननणययान्ाये महाराषर ंद्योचगक काकास 
महामींडळाबाहेरील सात ार्ायपेषणाा अचधक कालााधीकरीता बींद असलेल्या 
आसथापना/कारखाने/चगरणी/कीं पनी याींच्या भखूींडाच े नकान उद्योिकास केाळ उद्योगाच्या 
प्रयोिनाकररता हसताींतरण करययात येणार असल्यास शासन ननणयय क्र.नाहप्र-
२००७/प्र.क्र.४७७१/कामगार-२  ददनाींक ३०/१०/२००७ ा ददनाींक १२/०१/२००९ रोिीच्या शासन 
ननणययातील तरतूदी लागू राहणार नाहीत. तथाकप ७ ार्ाांपेषणाा कमी कालााधी कररता बींद 
असलेल्या तसचे उद्योग सरुु करययाच्या प्रयोिना्यनतररक्त इतर प्रयोिनाकररता 
आसथापना/कारखाने/चगरणी/कीं पनी याींचे भूखींड ाापरले िात असल्यास त्याींना ददनाींक 
३०/१०/२००७ ा ददनाींक १२/०१/२००९ रोिीच्या शासन ननणययातील तरतुदी लागू राहतील. 
     तसेच महाराषर ंद्योचगक काकास महामींडळ षेणात्रातील 
आसथापना/कारखाने/चगरणी/कीं पनी याींचे भखूींड उद्योगाच्या प्रयोिना ् यनतररक्त इतर 
प्रयोिनासाठश ाापरले िाणार असल्यासच त्यास ददनाींक ३०/१०/२००७ ा ददनाींक १२/०१/२००९ 
या दोन्ही शासन ननणययाच्या तरतुदी लागू राहतील अन्यथा एम.आय.डी.सी. मधील 
आसथापना/कीं पन्या/कारखाने/चगरणी याींचे भखूींड केाळ उद्योगाच्या प्रयोिनाकररता हसताींतरण 
करययात येणार असल्यास त्याींना शासन ननणयय ददनाींक ३०/१०/२००७ ा ददनाींक १२/०१/२००९ 
च्या तरतूदी लागू राहणार नाहीत. 
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(५) बींद आसथापना/कारखाने/कीं पन्या/चगरयया याींच्या िलमनीच ेकाकास/काक्री/हसताींतरण करताना 
नकान उद्योिकान ेा िुन्या मालकान/ेउद्योिकान े (उपलब्ध असल्यास) सींबींचधत िलमनीच्या 
हसताींतरणापूाी रु.३००/- च्या स्ॅम्पपेपरार कामगाराींची कायदेशीर देणी उद्भाल्यास ती अदा 
करययाबाबतच ेहमीपत्र देययाचे बींधनकारक करययात आले आहे. 
     तसेच कामगाराींची कायदेशीर देणी अदा न केलयास सींबींचधत 
आसथापना/कारखाने/चगरणी/कीं पनी याींच्या भूखींडाच्या हसताींतरणाची प्रकक्रया रद्द करययाची 
काययााही सींबींचधत सषणाम प्राचधकाऱयाींमाफय त कामगार आयुक्त याींनी ददलेल्या ननदेशाींनुसार 
करययात येईल. 
(६) प्रचन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
  

धमाविाद (श्ज.नाांदेड) तािुायातीि अनेि गावात शेति-याांना िँिाांिडून  
वपि िजव देण्यात दिूवक्ष होत असल्यािाित 

  

(२२)  ५५२२५ (२२-०८-२०१६).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अलमन पटेि (मुांिादेवी), 
श्री.अस्िम शे्  (मािाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धमायबाद (जि.नाींदेड) तालुक् यातील शेतकरी मागील २ ार्ायपासून दषु काळाच् या छायेत 
असताना तालुक्यातील बँका शासनाकडून िादहर करय यात आलेले पीक किय  पनुगयठन  
सुक्ष्मलसींचन यासारख े किय ाा्प करय यात दलूयषणा करीत असल् याची तक्रार छााा सींघ्नेन े
उपकाभागीय अचधकारी याींच् याकड ेकेली असल् याचे ददनाींक २३ मे  २०१६ रोिी ाा त्या समुारास 
ननदशयनास आले आहे  हे खरे आहे काय  
(२) असल् यास  उपरोक् त प्रकरणी सींबींचधत काभागीय अचधकारी याींनी लषणा न ददल् यास आींदोलन 
करय याचा इशाराही दााा सींघ्नने ेददला आहे  हे ही खरे आहे काय   
(३) असल् यास  शेतक-याींची ाारींाार ददशाभूल करीत असल् यान ेप्रकरणी मरााळी येथील एका 
शेतक-याींने आत् महत् या केली आहे  हे ही खरे आहे काय   
(४) तसेच किय ाा्प न करणा-या सींबींचधत बकँ ् यास थापक  अचधकारी  कमयचारी याींचेार 
शासनाने काय कारााई केली आहे ाा करणार आहे  
(५)  नसल् यास  त् याची कारणे काय आहेत   
  
श्री. सुभाष देशमु्  (१७-११-२०१६) : (१) ा (२) होय. हे खरे आहे. 
(३) मौिे मरााळी  ता.नायगाींा (खै)  जि.नाींदेड येथील श्री.आनींदा मारोती बस ादे या शेतक-यान े
फाशी घे न आत् महत् या केलेली आहे. सदर शेतक-यास दद.१७ फेब्रुाारी  २०१६ रोिी सेाा 
सहकारी सींस था म.  मरााळी  ता.नायगाींा (खैरगाा) जि.नाींदेड या सींस थेचे नाींदेड जिल् हा 
मध् याती सहकारी बकँ लल.  शाखा रातोळी  ता.नायगाींा (खैरगाींा)  जि.नाींदेड या शाखेमाफय त 
ककसान के्रडी् काडय या योिनखेाली रु.४००००/- इतक् या रकमेच ेकिय ाा्प करय यात आलेले 
आहे. 
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(४) धमायबाद तालुक् यामध् ये ५ राष रीयकृत बँकाींच् या शाखा ा २ जिल् हा मध् याती सहकारी 
बँकाींच् या शाखेमाफय त एकूण ६८९२ शेतक-याींना रु.३५.३८ को्ीींचे पीक किय खरीप २०१६ मध् ये 
ाा्ले आहे. धमायबाद तालुक् यातील एकाही शेतक-यानीं बँकेकडून किय ाा्पास दलुयषणा होत 
असल् याबाबत ा किय ाा्प होत नसल् याबाबत तक्रार केलेली नाही. 
(५) प्रच न उद् ाात नाही. 

  

___________ 
  

ववदभावतीि िा्ो युविाांनी रोजगाराच्या शोधात पुणे, िेंगळुरु, मुांिईत  
स्थिाांतर िेिे असल्यािाित 

  

(२३)  ५५५२२ (२२-०८-२०१६).   श्री.गोपािदास अग्रसवाि (गोंददया), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(रा म्हपूरी), श्री.अब् दिु सत्तार (लसल्िोड), श्री.अलमन पटेि (मुांिादेवी), श्री.िुणाि पाटीि (धळेु 
ग्रसामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कादभायत सन १९९९-२०१५ या काळात तब्बल स्ाा आठ लाख युाकाींनी रोिगाराच्या 
शोधात पुणे  बेंगळुरु  मुींबईत सथलाींतर केले असल्याच ेएका अयास सींघ्नेच्या अहाालातून 
माहे म े २०१६ मध्ये ाा त्या समुारास ननदशयनास आले  हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  कादभायत रोिगार देणारे उद्योग नसल्याने मोठ्या प्रमाणात युाक सथलाींतर 
करीत आहे हे ही खरे आहे काय  
(३) असल्यास  कादभायत युाकाींचे सथलाींतर थाींबकाययासाठश उद्योग सथाकपत करययाबाबत 
कोणती काययााही केली ाा करययात येत आहे  
(४) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. सभुाष देसाई (२१-११-२०१६) : (१) या बाबतची कोणतीही मादहती या काभागाकड ेनाही  
अथाा कोणताही अहााल प्राप्त झालेला ददसून येत नाही. 
(२) ा (३) शासनाद्ाारे कादभायतील नागपूर ा अमरााती काभागात उद्योग सथापन होाून 
रोिगार ननलमयती ्हााी ा राज्यातील प्रादेलशक काकासाचे समतोल राहययासाठश सामुदहक 
प्रोत्साहन योिने्दारे या भागात उद्योग सथापन होययासाठश प्रयत्न करययात येत आहे. 
     शासनाने िून २००५ मध्ये काशाल प्रकल्प धोरण िाहीर केले आहे. सदरचे धोरण 
सामूदहक प्रोत्साहन योिना  २००७ ा २०१३ मध्ये कायम ठेाययात आले आहे. सन २००५ 
पासून आतापयांत (ददनाींक १८/०७/२०१६) पयांत मींिूर करययात आलेल्या काशाल प्रकल्पाींपकैी 
१२३ प्रकल्प कादभायत सथापन होणार असून त्यामधील आचाालसत गुींताणूक सुमारे रू.८१,७४४ 
को्ी ा ७५,४१७ इतका रोिगार अपेक्षषणात आहे. 
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     ददनाींक ११ ते १४ फेब्रुाारी २०१६ दरम्यान “मेक इन इींडडया” सप्ताह मुींबई येथे कें दरय 
ााणणज्य ा ्यापर मींत्रालयाच्या सयुक्त काद्यमान ेआयोजित करययात आले होत.े प्रसतुत मेक 
इन इींडडया सप्ताहात एकूण २५९४ सामींिसय करार करययात आले होते ा एकूण ८ लषणा को्ी 
गुींताणुक ा सुमारे ३० लषणा रोिगार अपेषणाीत आहे. प्रसतुत सामींिसय करारापकैी ंद्योचगक 
षेणात्रात एकूण २४२७ करार झाले ा त्या्दारे रू.३.९४ लाख को्ी एाढी गुींताणूक अपेषणाीत होती. 
प्रसतुत ंद्योचगक षेणात्रातील काशाल प्रकल्प ागळता लघ,ु मध्यम ा मोठे प्रकल्पात एकूण 
२१९२ सामींिसय करार राज्यात झाले होते ा कादभायतील नागपूर ा अमरााती काभागात ३७३ 
सामींिसय करार ा त्यातनू रू. १६९२.३४ को्ी गुतींाणूक ा १५,४२४ रोिगार प्रसताकात आहेत. 
त्यापैकी १९५ एाढे उद्योगाींकड ेसात:ची िागा असनू त्याींनी प्रत्यषणा गुतींाणूकीस सुरुाात केली 
आहे ज्याींना िागेची 
आाचयकता आहे  त्याींचे प्रसताा प्रार्थयम्याने ननकाली काढणेबाबत महाराषर ंद्योचगक 
काकास महामींडळ ्दारे प्रयत्न करययात येत आहेत. 
(४) प्रचन उद् ाात नाही. 

  

___________ 
  

अमरावती श्जल्हा मध्यवती िँिेन ेसहिारी सांस्थाच्या (ता.ततवसा, श्ज.अमरावती)   
सभासदाांना िजव मांजूर िरण्यास निार ददल्यािाित 

  

(२४)  ५५९८८ (२२-०८-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अलमन पटेि (मुांिादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्िम शे्  (मािाड पश्श्चम) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमराातील जिल््यातील नतासा तालुक्यातील खतरगाा सेाा सहकारी सींसथा  ारुडा 
सहकारी सींसथा ा शेंदरुिाना बािार साेा सह सींसथा या सींसथेतील कियदार सभासदाींनी 
त्याींचेकडील मागील ननयलमत किायचा भरणा करुनही सन २०१६-१७ च्या खरीप हींगामासाठश या 
सींसथेतील ७ ते ८ सभासदाींना किय मींिूर करययास अमरााती जिल्हा मध्याती बँकेन ेनकार 
ददल्याने सथाननक लोकप्रनतननधीींनी जिल्हा उपननबींधक सहकारी सींसथा  अमरााती याींना ददनाींक 
१४ मे  २०१६ रोिी ननाेदन ददले आहे  हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  याबाबत कोणती काययााही करययात आली आहे ाा येत आहे  
(३) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. सुभाष देशमु्  (१७-११-२०१६) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) जिल् हा उपननबींधक सहकारी सींस था अमरााती कायायलयाने दद.२३.५.२०१६ रोिी जिल् हा 
मध् याती सहकारी सींस था अमरााती याींना सींबचधत सींस थाींना कियाा्प करय याबाबत तात् काळ 
काययााही करय याच् या सूचना ददल् या आहेत. त् यानुसार जिल् हा मध  याती सहकारी बँकेन े सेाा 
सहकारी सींस था  सातरगाा  ारुडा  शेंदरुिना बािार या तीनही सींस थाींच् या पात्र तीन सभासदाींना 
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दद.१०.६.२०१६ रोिी कपक किय मींिूर केले आहे. सदर सभासदाींनी एकूण रु.१८६७००/- रक् कम 
बँकेतून उचल केलेली आहे. तसचे उायररत ३ पात्र सभासदाींना कपक किय ाा्प करय यास 
दद.८.७.२०१६ रोिी मान् यता देय यात आली आहे. त्यानुसार सदर सभासदाींना एकूण रु.११९९१०/- 
इतके किय ाा्प करय यात आले आहे. 
(३) प्रच न उद् ाात नाही. 

  

___________ 
  

मुांिईतीि हाजी अिी दर्गयावत मदहिाांना प्रवेश देण्यािाित 
  

(२५)  ५६०१८ (२४-०८-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अस्िम शे्  (मािाड 
पश्श्चम), श्री.अलमन पटेि (मुांिादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाि पाटीि (धळेु 
ग्रसामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील हािी अली दग्यायत सन २०११ पयांत मदहलाींना प्राशे होता मात्र त्यानींतर तो 
नाकारययात आला  हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  हािी अली दग्यायत मुजसलम मदहलाींनाही प्राशे द्यााा यासाठश “हािी अली 
सबके ललए” या फोरमतफे मागणी करययात आली असल्याचे ददनाींक २१ एकप्रल  २०१६ रोिी 
ाा त्यासुमारास ननदशयनास आले  हे खरे आहे काय  
(३) असल्यास  हािी अली दग्यायत मदहलाींना प्राशे देययाबाबत शासनाने आपली भुलमका सपष् 
करुन मदहलाींना प्राशे देययाबाबत कोणती काययााही केली ाा करययात येत आहे  
(४) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-१२-२०१६) :(१) श्री. अब्दलु सत्तार मचय्   काचासत  हािी अली दगाय  
मुींबई याींच्या िबाबानुसार हे खरे नाही. 
   परींत ूिनदहत याचचका क्र. १०६/२०१४ मध्ये मा. उच्च न्यायालयान ेदद. २६.०८.२०१६ रोिी 
ददलेल्या आदेशात नोंदकालेल्या ननषकर्ाांनुसार हािी अली दग्यायत सन २०११ पययत मदहलाींना 
प्राेश होता मात्र त्यानींतर तो नाकारययात आला  हे खरे आहे. 
(२) नाही  हे खरे नाही. 
हािी अली दग्यायत मुजसलम मदहलाींनाही प्राेश द्यााा यासाठश “हािी अली सबके ललए” या 
फोरमतफे कोणतेही ंपचाररक पत्र ककीं ाा सूचना पत्र काचासत  हािी अली दगाय याींना प्राप्त 
झालेले नाही. 
(३) हािी अली दग्यायत मदहलाींना प्राेश देययाबाबत िनदहत याचचका क्र. १०६/२०१४ मध्ये मा. 
उच्च न्यायालयाने दद. २६.०८.२०१६ रोिी ददलेल्या आदेशान्ाये हािी अली दग्यायत प्राेश 
करययाबाबत मदहलाींना पुरुर्ाींप्रमाणेच मुभा देययात आली आहे. 
(४) प्रचन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
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”राज्यातीि १० हजार३४३ ववद्याथ्याांना ४ थी ाणण ७ वी च्या लशष्ट्यवतृ्ती  
परीके्षची लशष्ट्यवतृ्ती चार वषाांपासनू लमळत नसल्यािाित. 

  

(२६)  ५६३६९ (२२-०८-२०१६).   श्री.िािुराव पाचणे (लशरुर), डॉ.राहूि ाहेर (चाांदवड), 
श्री.सुतनि राऊत (ववक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंिूर) :   सन्माननीय शािेय लशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १० हिार ३४३ काद्यार्थयाांना ४ थी आणण ७ ाी च्या  लशषयातृ्ती परीषेणाची 
लशषयातृ्ती गत चार ार्ाांपासून लमळत नसल्याचे ददनाींक ३० एकप्रल  २०१६ मध्ये ाा त्या 
सुमारास ननदशयनास आले आहे  हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  पुणे जिल्हयातील १ हिार ५० काद्याथी लशषयातृ्तीच्या रकमेपासनू ाींचचत 
आहे  हे ही खरे आहे काय  
(३) असल्यास  अनेक काद्यार्थयाांचे बॅंक खाते क्र. पासबुकारील मादहती आणण ऑनलाईन 
भरलेली मादहती चुकीची आहे  हे खरे आहे काय  
(४) असल्यास  याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यानुसार लशषयातृ्तीची रक्कम 
काद्यार्थयाांना लमळणेबाबत कोणती काययााही केली ाा करययात येत आहे  
(५)  नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत  
  
श्री. ववनोद तावड े(०१-१२-२०१६) : (१), (२), (३), (४) ा (५) हे अींशत: खेर आहे. 
     लशषयातृ्ती पात्र काद्यार्थयाांना त्ारीत लशषयातृ्ती लमळययाकररता काद्यार्थयाांच्या बँक 
खात्याची मादहती उपलब्ध करययासाठश लशषणाणाचधकारी  उप लशषणाणाचधकारी तसेच 
ग्लशषणाणाचधकारी याींची बैठक घे न त्याींना कृती आराखडा देययात आला आहे. 
     लशषयातृ्तीची रक्कम िमा करययास होणाऱया साय अडचणी लषणाात घे न सन २०१२-१३ 
ते २०१५-१६ मधील काद्यार्थयाांनची बकँ खात्याची मादहती प्राप्त करुन घेययासाठश 
ऑनलाईन सॉफ््ाेअर (www.eduonlinescholarship.com) हे सींकेतसथळ उपलब्ध करुन 
देययात आले आहे.  सदर सींकेतसथळाार अचूक मादहती प्राप्त झालेल्या काद्यार्थयाांच्या बँक 
खात्यामध्ये लशषयातृ्तीची रक्कम ागय करययात आली आहे.  तसेच बकँ खात्याची चुकीची 
मादहती दरुुसत करययासाठश दद. १६/४/२०१६ पासून सींकेतसथळाार सुकाधा उपलब्ध करुन 
देययात आली आहे.  त्यानुसार लशषयातृ्तीची रक्कम ागय करययात येत आहे. 
  

___________ 
  

्ोपोिी (श्ज.रायगड) येथीि झतेनथ िां पनीच्या िामगाराांनी ापल्या मागण्यासाठी  
मुांिई बििाव हाऊसवर मोचाव िाडल्यािाित 

  

(२७)  ५६३९९ (२२-०८-२०१६).   श्री.सुरेश िाड (िजवत), श्री.श्जतेंद्र ाव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागि) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खोपोली (जि.रायगड) येथील पोलाद उत्पादन करणारी तसेच फायद्यात असणारी झनेनथ 
स्ील कीं पनी गेली तीन ार्े ्यासथापकाच्या चूकाच्या धोरणामळेु बींद आहे  हे खरे आहे काय  
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(२) असल्यास  या कीं पनीन े झनेनथ कामगार ासाहतीतील ाीि पुराठा बींद करुन त्याींना 
ासाहतीतून बाहेर काढून त्या िागेत मोठे गहृसींकुल उभ ेकरययाचा ननणयय घेतला आहे  हे ही 
खरे आहे काय  
(३) असल्यास  तीन ार्े कीं पनी बींद असूनही कामगाराींना त्याींची देणी अद्याप देययात आलेली 
नाहीत  हे ही खरे आहे काय  
(४) असल्यास  याबाबत कामगार ा त्याींच्या कु्ुींबबयाींनी माहे एकप्रल  २०१६ रोिी ाा त्या  
सुमारास मुींबईतील कीं पनीच्या बबलाय हा सार मोचाय काढून आपल्या मागययाच े ननाेदन ददले 
आहे  हे ही खरे आहे काय  
(५) असल्यास  कामगाराींचे देणे देययाबाबत शासनाने तसचे कीं पनीने कोणती  काययााही केली 
ाा करययात येत आहे नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत   
  
श्री. सांभाजी पाटीि-तनिांगेिर (२२-१२-२०१६) :(१) म.ेझनेनथ स्ील कीं पनीन े ददनाींक 
२७/११/२०१३ रोिीच्या ्ाळेबींदी सचुनेनुसार उत्पादन सथचगत करुन ददनाींक १२/१२/२०१३ पासून 
्ाळेबींदी लागू केली आहे  हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही  ्यासथापन ा कामगार याींचकेड ेकेलेल्या चौकशी अींती अशा प्रकारे कुठलाही 
प्रयत्न झालेला नाही अस ेसमिले.  तथाकप  फेब्राुारी  २०१६ ते मार  च  २०१६ दरम्यान काद्युत 
देयके अदा न केल्यामुळे काद्युत प्रााह खींडीत झाल्याचे ा पाणी  पुराठा बींद असल्याच े
आढळून आले आहे. 
(३) सदरहू कीं पनीन े्ाळेबींदी लागू केली असल्यान ेदेणी देययाचा प्रचन उद् ाात नाही. 
(४) होय  हे खरे आहे. 
(५) कामगार आयुक्त कायायलयास ददनाींक २८/११//२०१३ रोिीची ्ाळेबींदीची सूचना प्राप्त 
झाल्यानींतर ददनाींक ०५/१२/२०१३ ते ३०/०१/२०१४ दरम्यान सींघ्ना ा ्यासथापनासमाेत चचाय 
करययाठश चार बैठका आयोजित करययात आल्या होत्या. तथाकप चारही बैठकाींना उभय पषणा 
गैरहिर रादहले.  त्यानींतर ददनाींक १७/०२/२०१४ रोिीच्या बैठकीस ्यासथापन गैरहिर होत े
ा  कामगाराींतफे धमयराज्य कामगार कमयचारी महासींघाचे प्रनतननधी उपजसथत होते. सदरहू 
महासींघाने  ्यासथानाने घोकर्त केलेली ्ाळेबींदी बेकायदेशीर घोकर्त करययासाठश मा. 
ंद्योचगक न्यायालय  ठाणे येथे तक्रार युएलपी क्रमाींक ३१९/२०१३ दाखल केलेली असून 
सद्यजसथतीत प्रकरण न्यायप्रकाष् आहे. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर श्जल््यातीि इचििरांजी शहरातीि लशवाजी नगर भागातीि  
देशी दारुचे दिुान िांद िरण्यािाित 

  

(२८)  ५६७८३ (२०-०८-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागि), श्री.श्जतेंद्र ाव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.सुरेश िाड (िजवत), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल््यातील इचलकरींिी शहरातील लशाािी नगर भागातील देशी दारुचे दकुान 
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बींद करययासाठश सथाननक मदहलाींनी ददनाींक १ मे  २०१६ पासून आींदोलन करून सदर देशी 
दारूचे दकुान बींद करययाच्या मागणीचे ननाेदन जिल्हाचधकारी  कोल्हापूर अचधषणाक  राज्य 
उत्पादन शुल्क कोल्हापूर आददींना ददले हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  सदर आींदोलनकऱयाां मदहलाींच्या मागणीनसुार सदर देशी दारुच े दकुान बींद 
करणेबाबत शासनाने कोणती काययााही केली ाा करयया येत आहे  
(३)  नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत  
  

श्री. चांद्रशे्र िावनिुळे (२८-११-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) जिल्हाचधकारी  कोल्हापूर याींच्या दद.२८.९.२०१६ च्या आदेशान्ाये सदर देशी मद्य 
अनुज्प्तीचे ्याहार बींद करययात आले आहे. 
(३) प्रचन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
  

देवगड (श्ज.लसांधुदगुव) िस्टम हाऊस ते िांदर जेटी पयांतच्या लसमेंट 
 िॉक्रीटीिरणाच्या रस्त्याच्या तनिृष्ट्ट िामािािात 

  

(२९)  ५७०४० (२३-०८-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देागड (जि.लसींधुदगुय) कस्म हा स ते बींदर िे्ी पयांतच्या लसमें् कॉक्री्ीकरणाच्या 
रसत्याच्या ननकृष् कामाबाबतची तक्रार मजच्छमार ग्रामसथ श्री.चींरकाींत पाळेकर याींनी महाराषर 
मेरर्ाईम बोडायकड ेसन २०१६ मध्ये केली आहे  हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  सदर तक्रारीच्या अनुर्ींगाने आतापयांत महाराषर मेरर्ाईम बोडायन े
ठेकेदाराकारुध्द कोणती कारााई केली  ाा करययात येत आहे  
(३)  नसल्यास  कालींबाची  कारणे काय आहेत   ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-१२-२०१६) : (१) होय. 
(२) सदर कामाचा दोर् ननाारण कालााधी पूणय न झाल्यान ेसींबींचधत ठेकेदारामाफय त पाासाळा 
सींपल्यानींतर नादरुुसत काम ददनाींक ३१.१२.२०१६ पययन्त त्ाररत दरुुसत करुन ठेकेदाराच्या 
खचायन ेपूणय करुन घेतले िाईल 
(३) प्रचन उद्भभात नाही. 
  

___________ 
  

मुांिई उपनगरातीि म्हाडाच्या भू्ांडावर अततक्रमण झाल्यािाित 
  

(३०)  ५७३४८ (२९-०८-२०१६).   श्री.सुतनि राऊत (ववक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंिूर) :   
सन्माननीय गहृतनमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील म्हाडाच्या अनेक िागेार (भखूींडाार) अनतक्रमण झाले असल्याची बाब 
माहे म े २०१६ दरम्यान ननदशयनास आली आहे  हे खरे आहे काय  
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(२) असल्यास  म्हाडाच्या िागेार झालेली अनतक्रमणे ननषकासीत करययासाठश शासनाने 
कोणती काययााही केली ाा करययात येत आहे  
(३) असल्यास  भकाषयात अनतक्रमण होणार नाही  यासाठश शासनाकडून धोरणात्मक 
उपाययोिना आखययात आली आहे काय  
(४) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत  
  
श्री. प्रिाश महेता (०२-१२-२०१६) :(१) उपाध्यषणा तथा मुख्य काययकारी अचधकारी  महाराषर 
गहृननमायण ा षेणात्रकाकास प्राचधकरण याींचेकडून प्राप्त अहाालनुसार म्हाडा ासाहतीतील काही 
िमीनीींार अनतक्रमण झालेले असून यापैकी बहूताींश अनतक्रमणे ही १९९५-२००० या पूाीची 
असल्याच ेआढळले आहे. 
(२) सदर अनतक्रमणाींपकैी सींरषणाणपात्र झोपडीधारकाींच्या पुनायसनाकररता झोपडपटे ी पुनकायकास 
प्राचधकरणामाफय त योिना राबकाययात येत आहेत. 
(३) म्हाडाच्या अहाालानसुार म्हाडा ासाहतीींमध्ये न्यान े अनतक्रमण हो  नये म्हणून 
सायतोपरी प्रयत्न मुींबई गहृननमायण ा षेणात्र काकास मींडळातफे करययात येत आहेत. त्या अींतगयत 
काकाध दठकाणी मोकळया भखूींडाच्या सींरषणाणाकररता सुरषणाा रषणाक नेमययात आलेले आहेत. 
तसेच मोकळया िागा/भूखींडाींार सींरषणाण लभींती बाींधययात येत आहेत. 
      या अनुर्ींगान े मा. सभापती  महाराषर काधानपररर्द याींच े दालनात दद. २२.०६.२०१६ 
रोिी सयुींक्त बैठक आयोजित करययात आली. सदर बठैकीत झालेल्या चचेअींती मा. सभापती 
महोदयाींनी ददलेल्या ननदेशानुसार मुख्य अचधकारी  मुींबई गहृननमायण ा षेणात्रकाकास मींडळ 
याींचेकडून दद. ११.०७.२०१६ रोिीच्या पररपत्रकान्ाये मुींबई मींडळाचे साय उप मुख्य अलभयींता 
तसेच काययकारी अलभयींता याींना सूचना देययात आलेल्या आहेत  असे उपाध्यषणा तथा मखु्य 
काययकारी अचधकारी  महाराषर गहृननमायण ा षेणात्रकाकास प्राचधकरण याींनी त्याींच्या अहाालात 
नमूद केले आहे. 
(४) प्रचन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
  

सोिापुर श्जल्हा उपतनिांधि िायावियािडून िेिेल्या सवेक्षणात श्जल््यातीि 
 हजारो सहिारी सांस्था िांद असल्यािाित 

  

(३१)  ५८२३७ (२२-०८-२०१६).   श्री.भारत भाििे (पांडरपूर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापुर जिल्हा उपननबींधक कायायलयाकडून जिल््यातील ६ हिार २३६ सहकारी सींसथाींचे 
साेषणाण करययात आले असून या साेषणाणात १ हिार ७८९ सींसथा बींद असल्याच ेआढळून आले 
आहे  हे खरे आहे काय  
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(२) असल्यास  शासनान े या सींसथाींची नोंदणी रद्द करययाबाबत कोणती काययााही केली  ाा 
करययात येत आहे  
(३)  नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. सभुाष देशमु् (२१-११-२०१६) :(१) साेषणाणामध्ये बींद ९९१ काययसथचगत ४०० ा 
ठाादठकाणा नसलेल्या ४०७ अस ेएकूण १७९८ सींसथा बींद असल्याच ेआढळून आले आहे. 
(२) ऑगस्  २०१६ अखेर साेषणाणात बींद आढळून आलेल्या सींसथापैकी एकूण ५४६ सींसथाींची 
नोंदणी रद्द करययात आली असून ३३६ सींसथाींच ेपुनजियान करययात आलेले आहे. उायररत ९१९ 
सींसथाींार अासायकाची नमेणूक केली असून अासायनाची चाल ूआहे. 
(३) प्रचन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
  

नाांदेड श्जल्हा पररषदेिा ाधथवि निुसान सहन िराव ेिागत असल्यािाित 
  

(३२)  ५८२७५ (२२-०८-२०१६).   श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल््यातील कलींबर सहकारी साखर कारखाना  गोदाारी मनार  िय लशाशींकर 
सहकारी साखर कारखाना काक्रीस (ररसपॉन्स) लमळत नसल्यान ेा अन्य कियदार सींसथाींही किय 
भरययात सहकायय करीत नसल्याने जिल्हा मध्याती सहकारी बँकेने जिल्हा पररर्देचे ६४ को्ी 
रुपये परत करययाच्या कृती आराखड्यात अडचणी ननमायण होत असल्याच ेमाहे िून  २०१६ 
मध्ये ाा त्या दरम्यान ननदशयनास आले आहे  हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  उक्त कारणासता नाींदेड जिल्हा पररर्देला साायचधक आचथयक नुकसान सहन 
करााे लागत आहे याबाबत आाचयक काययााही केली ाा करीत आहे काय  
(३) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. सुभाष देशमु्  (१७-११-२०१६) : (१) होय  हे खरे आहे. जिल् हा मध् याती सहकारी बँकेन े
साखर कारखान् याची मालमत् ता काक्री करुन जिल् हा पररर्देचा ननधी परत करय याचा कृती 
आराखडा तयार केलेला होता. परींतु कारखान् याची मालमत् ता काक्रीची काययााही चार ाेळा 
करुनही मालमत् ता काक्रीसाठश प्रनतसाद लमळालेला नाही. 
 (२) ा (३) सदरचे कारखाने हे जिल् हा मध् याती सहकारी बँकेने काक्रीस काढलेले असून 
कारखान् याची काक्री होताच सदरच् या रकमा परत करणेकार्यी जिल् हा मध्याती सहकारी बॅंकेस 
सुचचत करय यात आलेले असून बकेँनेही त् याप्रमाणे आच ाालसत केलेले आहे. 

  

___________ 
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लशक्षि पात्रता परीके्षत (टीईटी) ९४ टािे भावी लशक्षि नापास झािे असून 

 िेवळ ५.६९ टािे लशक्षि उत्तीणव झािे असल्यािाित 
  

(३३)  ५८३६९ (२२-०८-२०१६).   श्री.अलमत साटम (अांधेरी पश्श्चम) :   सन्माननीय शािेय 
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िानेाारीमध्ये घेययात आलेल्या लशषणाक पात्रता परीषेणाचा (्ीई्ी) ननकाल िाहीर 
झाला असून सदर पररषेणात ९४ ्क्के भााी लशषणाक नापास झाले असून  केाळ ५.६९ ्क्के 
लशषणाक उत्तीणय झाले असल्याच ेमाहे म े २०१६ मध्ये ाा त्या दरम्यान ननदशयनास आले  हे 
खरे आहे काय  
(२) असल्यास  सदर ्ीई्ीच्या परीषेणात पदहली त े पाचाीसाठशींच्या लशषणाकाींचा पेपर फु्ला 
असल्यान ेफेरपरीषणाा होणार आहे  हे ही खरे आहे काय  
(३) असल्यास  गेल्याार्ीही अाघा ४.९२ ्क्के ननकाल लागला होता याार्ी त्यामध्ये फक्त १ 
्क्कयाींनी ााढ झाली आहे  हे ही खरे आहे काय  
(४) असल्यास  नतस-या ्ीई्ीच्या परीषेणातही राज्यातील लाखो लशषणाक नापास ठरल्यान े
राज्यातील शालेय लशषणाणाची गुणात्ताच धोक्यात आली असल्याची प्रनतकक्रया लशषणाण 
तज्ज्ाींमध्ये उम्ल्या आहेत  हे खरे आहे काय 
(५) असल्यास  राज्यातील शालेय लशषणाणाचा दिाय उींचााययासाठश शासनाने कोणती काययााही 
केली अथाा करययात येत आहे  
(६) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. ववनोद तावड े (०१-१२-२०१६) :(१) लशषणाक पात्रता परीषणाा ही परीषणााथी केाळ पात्र ककीं ाा 
अपात्र ननजचचत करणारी परीषणाा असून माहे िानेाारी  २०१६ मध्ये घेययात आलेल्या पेपर क्र.२ 
च्या ननकालानसुार ५.६९ ्क्के परीषणााथी पात्र ठरले  हे खरे आहे. 
(२) सदर फेरपरीषणाा दद.०७/०६/२०१६ रोिी घेययात आली. 
(३) लशषणाक पात्रता परीषणाा  पेपर क्र.२ च्या ननकालामध्ये १ ्क्क्याींनी ााढ झाली आहे  हे खरे 
आहे. 
(४) खरे नाही. 
(५) प्रगत शैषणाणणक महाराषर अींतगयत काकाध उपक्रम तसेच लशषणाकाींकररता प्रलशषणाण इत्यादी 
काकाध काययक्रम शालेय लशषणाणाचा दिाय उींचााययाकररता राबकाययात येत आहेत. 
(६) प्रचन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
  
 
 
 



का.स. २५७ (30) 

राज्य िँिेने चार सहिारी सा्र िार्ान्यासह एिा सहिारी सुत धगरणीच्या  
ववक्रीची नोटीस प्रलसध्द िेल्यािाित 

  

(३४)  ५८४४३ (२२-०८-२०१६).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य बँकेने चार सहकारी साखर कारखान्यासह एका सहकारी सुत चगरणीच्या काक्रीची 
नो्ीस प्रलसध्द केल्याची बाब ददनाींक १ मे  २०१६ रोिी ाा त्या सुमारास ननदशयनास आली 
आहे  हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  यापूाी राज्य बॅंकेने काक्री केलेल्या ३५ कारखान्याींच्या काक्रीत १० हिार को्ी 
रुपयाींचा भ्रष्ाचार झाल्याची चौकशी ‘ईडी’ माफां त करययाची मागणी लोकप्रनतननधीींनी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय  
(३) असल्यास  उक्त बाब १ ा २ नूसार चौकशी करययात आली आहे  
(४) असल्यास  चौकशीच्या अनुर्ींगाने साखर कारखान े सुरु ठेाययाबाबत शासन काय 
उपाययोिना करणार आहे ाा केली आहे  
(५) नसल्यास  त्याची कारणे काय आहेत   

श्री. सुभाष देशमु्  (१७-११-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. महाराषर राज्य सहकारी बकेँन े
पद्मश्री डॉ.्ही.्ही. पा्ील सहकारी साखर कारखाना लल.जि.बीड  जििामाता सहकारी साखर 
कारखाना लल.बुलढाणा  ियलशाशींकर सहकारी साखर कारखाना लल.  नाींदेड ा यशाींत सहकारी 
साखर कारखानरा लल. पुणे या चार सहकारी साखर कारखान्याींची काक्रीची िादहरात ददनाींक १ 
मे  २०१६ रोिी ददलेली नसून दद.३० एकप्रल  २०१६ रोिी दै.लोकसत्ता ा दद.फायनाजन्सयल 
एक्सप्रेस या ातृ्तपत्रात प्रलसध्द करययात आली आहे. 
(२) होय. 
(३) ा (४) सदर प्रकरणी शासन सतराार काययााही काचाराधीन आहे. 
(५) प्रचन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
  

राज् य शासनाने शतेि-याांना अडीच िा् रुपयाांपयांतच् या वपि ाणण मुदत िजावसाठी 
 मुद्राांि शुल् ि ाणण नोंदणी फी वषवभरासाठी माफ िेल्यािाित 

  

(३५)  ५९१११ (२२-०८-२०१६).   श्री.डड मल्िीिाजूवन रेयाडी (रामटेि), श्री.सुधािर देशमु्  
(नागपूर पश्श्चम), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्रसाम थोपटे (भोर), श्री.अलमन पटेि 
(मुांिादेवी), श्री.रणधीर सावरिर (अिोिा पूवव) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् य शासनान े शेतक-याींना अडीच लाख रुपयाींपयांतच् या कपक आणण मुदत किायसाठश 
मुराींक शुल् क आणण नोंदणी फी ार्यभरासाठश माफ करय याचा ननणयय माहे िून  २०१६ च् या 
पदहल् या आठाड्यात ा त् यासमुारास घेतला आहे  हे खरे आहे काय  
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(२) असल्यास  शेतकऱयाींना पीक किय सुलभरीत्या ा तातडीन े उपलब्ध होययासाठश कोणत्या 
सारुपाची कप्रकक्रया राबकाययात आली आहे ा त्याचा लाभ ककती शतेकऱयाींना लमळाला आहे  
(३) तसेच प्रचन भाग १ बाबत आतापयांत ककती शेतकऱयाींची पीक किायसाठश मुराींक शुल्क माफ 
करययात आले आहे  
(४) असल् यास  शासनाने शतेक-याींना कपक किायसाठश आणण मुदत किायची फेररचना करय याच े
जिल् हा मध् याती ा राष रीयकृत बकँाींना ददलेले उददष ् पूणय केले आहे काय  
(५) असल् यास  शासन स तराार याबाबत चौकशी करय यात आली काय ा त् या चौकशीच ेस ारुप 
काय  
(६) नसल् यास  कालींबाची कारणे काय   
  
श्री. सुभाष देशमु्  (१७-११-२०१६) :(१) होय  हे खरे आहे. 
(२) राज् यातील शेतक-याींना द्याायाच् या पीक किायबाबत तसेच दषु काळग्रस त भागातील     
शेतक-याींच् या पीक किय पुनगयठनाबाबत मा.मुख् यमींत्री याींनी दद.२८.०४.२०१६ रोिीच् या 
राज् यस तरीय खरीप आढााा सभेमध् ये साय काभागीय आयुक् त  साय जिल् हाचधकारी तसेच सहकार 
काभागाचे षेणाबत्रय अचधकारी याींना सकारात् मक पुढाकार घेय याच् या सचुना ददलेल् या आहेत. 
     मा.मुख् यमींत्री महोदय याींनी दद.११.५.२०१६ रोिीच् या राज् यस तरीय बँकसय सलमती सभेमध् ये 
राज् यातील साय बँकाींना (साायिननक षेणात्रातील  खािगी षेणात्रातील तसेच ग्रामीण बँका ा जिल् हा 
सहकारी बँका) पीक किय कातरणाच् या अनुर्ींगाने उचचत काययााहीच्या सुचना देय यात आलेल् या 
आहेत. त् याचप्रमाणे मा.मुख् यमींत्री याींनी दद.३.६.२०१६ ा २७.६.२०१६ रोिी ज्हडीओ 
कॉन् फरन् सद्ाारा साय काभागीय आयुक् त  जिल् हाचधकारी ा सहकार काभागातील षेणाबत्रय 
अचधकारी याींच् यासमाेत ाातायलाप करुन आाच यक काययााहीच् या सुचना ददल् या आहेत. 
     मा.मखु् यमींत्री याींच् या आदेशानुसार महसूल ा ान काभागामाफय त रु.१.०० लाख ते रु.२.५० 
लाख पीक किायार एक ार्ायसाठश मुराींक शुल् क माफ करय याच े आदेश दद.४.६.२०१६ रोिी 
ननगयलमत करय यात आले आहेत. 
(३) दद.३०.९.२०१६ अखेरपयांत रु.३७६७७ को्ी खरीप कपक किय लषणााींकापकैी ४७.८३ लाख 
शेतक-याींना रु.३२७३२ को्ीच े कपक किय ाा्प केले आहे. त् यापकैी ज् या शेतक-याींनी रु.२.५० 
लाख पयांत किय घेतले आहे  त् याींचे मुराींक शुल् क माफ करय यात आले आहे. 
(४) सन २००१६-१७ मध् ये खरीप २०१५ साठश पीक किय ाा्प करय यात आलेल् या राज् यातील 
एकूण ६,८५,३३० शेतक-याींनी रु.५१२४.९३ को्ीच े पुनगयठन केले आहे. मुदती किायच् या 
फेररचनेसाठश शासनान ेजिल् हा मध् याती सहकारी बँकाींना ा राष रीयकृत बँकाींना उदद्दष ् ददलेले 
नाही. 
(५) प्रच न उद् ाात नाही. 
(६) प्रच न उद् ाात नाही. 
  

___________ 
  
राज्यातीि द्ववदि धान्य तथा डाळ उत्पादि शेतिऱयाांना िागवडीसाठी अन्न-धान्य/िडधान्य 
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साठ्याच्या उत्पादनात भरीव अथवसहाय्य मांजूर िरण्यािाित. 
  

(३६)  ५९५०८ (१०-०८-२०१६).   श्री.अिू ाजमी (मान्ूदव लशवाजीनगर), श्री.चरण वाघमारे 
(तुमसर) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्रसाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील काशेर्तः प्रादेलशक काभागननहाय जिल्हासतरीय द्कादल धान्य तथा डाळ 
उत्पादक शेतकऱयाींना लागाडीसाठश खरीप हींगामातील ननयोजित अन्न-धान्य-कडधान्य 
साठ्याच्या उत्पादनात भरीा अथयसहाय्य मींिूर  करययाबाबतची मागणी काकाध जिल््यातील 
शेतकरी सींघान े कृर्क ागायने तसचे डाळ उत्पादक सींघाच्या प्रातयक  लोकप्रनतननधी तसेच डाळ 
उत्पादक सींघाच्या प्रनतननधीींनी मा.अन्न ा नागरी पुराठा मींत्री  प्रधान  सचचा  अन्न ा 
नागरी पुराठा काभाग ा सींबींचधत जिल्हा पुराठा अचधकारी तथा साायिननक लशधााा्प 
ननयींत्रनालयाचे लशधााा्प ननयींत्रक/साायिननक धान्य कातरण अचधकारी याींच्याकड ेददनाींक २३ 
मे  २०१६ रोिी ाा त्या सुमारास केली आहे  हे खरे आहे काय    
(२) तसेच राज्यात डाळीींच्या लागाडीखालील षेणात्र ााढााे ा डाळ उत्पादक शेतक-याींना दर 
हेक््री अनुदान लमळााे याकररता अन्न ा नागरी पुराठा काभागाकडून काशेर् योिना आखली 
िाणार असल्याचे ददनाींक २८ म े २०१६ रोिी ाा त्यासुमारास ननदशयनास आले आहे  हे ही खरे 
आहे काय  
(३) असल्यास  डाळ उत्पादक शतेक-याींना डाळीच ेसुधाररत बबयाणे  खत े कातरण ्यासथा  
उपलब्ध गोदाम  डाळीचा बफर स्ॉक तयार करणे अशा सुकाधा शासन पुरकाणार आहे  हे ही 
खरे आहे काय  
(४) असल्यास  उक्त प्रकरणी शासनान ेअद्याप ककती भरडधान्य उत्पादक सींसथाींना सदरची 
मदत प्रत्याकपयत करययात आली आणण त्याींच्याकडून ले्ही रुपात शासनाकड े ककती डाळीचा 
साठा उपलब्ध होययाची शक्यता आहे  
(५) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत    
  
श्री. धगरीश िापट (०२-१२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     अशा सारुपाची कोणतीही मागणी शासनास प्राप्त झालेली नाही. 
(२) कडधान्य कपकाच्या उत्पादनामध्ये ााढ करययाच्या उद्देशाने कें र शासनाच्या मागयदशयक 
सूचनाींनुसार सन २००७-०८ पासनू राज्यात राषरीय अन्न सुरषणाा अलभयानाची अींमलबिााणी 
करययात येत आहे. सन २०१६-१७ मध्ये राषरीय अन्न सुरषणाा अलभयान कडधान्य अींतगयत 
रक्कम रु.२४९.०७ को्ी इतक्या कृती आराखड्यास कें र शासनान ेमान्यता ददली आहे. तसेच 
राषरीय कृर्ी काकास योिनेंतगयत सींकररत तूर ICPH २७४० या ााणाचे उत्पादनासाठश सहाय्य 
देययात येत आहे. यासाठश रक्कम रु.३.२४ को्ी इतकी तरतूद आहे. 
(३) ा (४) राषरीय अन्न सुरषणाा अलभयान कडधान्य काययक्रमाींतगयत सुधाररत तींत्रज्ानाार 
आधाररत पीक प्रात्यक्षषणाके  अचधक उत्पादन देणाऱया ााणाींचे प्रमाणणत बबयाणे उत्पादन ा 
कातरण  सुधाररत कृर्ी ंिारे  एकाजत्मक कीड ननयींत्रण  एकाजत्मक अन्नर्य ्यासथापन  
गोदाम बाींधकाम  शेततळे  बीि प्रकक्रया युनन्  लमनी दाल लमल इ. बाबीींसाठश अथयसहाय्य 
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देययात येते. राषरीय कृर्ी काकास योिनेंतगयत सींकररत तूर ICPH २७४० या ााणाच े
बबयाययासाठश १०० ्क्के अथयसहाय्य देययात येत आहे. 
        कें र शासनाच्या सूचनेनसुार सध्या राज्यात ले्ही बींद करययात आली आहे. 
(५) प्रचन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
  

ववदभावसह राज्यातीि वैधमापन ववभागात पुरेशा सोयी सुववधा उपिब्ध  
नसल्यािाित व पदे ररात असल्यािाित 

  

(३७)  ५९७५० (१०-०८-२०१६).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.सुधािर देशमु्  
(नागपूर पश्श्चम), श्री.िृष्ट्णा ्ोपड े (नागपूर पूवव), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), 
श्री.रणधीर सावरिर (अिोिा पूवव) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्रसाहि सांरक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या ाधैमापन काभागात पुरेशा सोयी सुकाधा उपलब्ध नाहीत तसेच कादभायतील 
जिल््यात नागपूर १५, ाधाय ३  गडचचरोली ३  चींरपूर ५ ा भींडारा-गोंददया ५ ननररषणाक 
ग्राहकाच्या सेाते ा ्यापाराार ननयींत्रण ठेात असुन ही सींख्या फारच अपूरी असल्याची बाब 
माहे म े २०१६ मध्ये ाा त्या दरम्यान ननदशयनास आली  हे खरेआहे काय  
(२) असल्यास  अपुऱया ्यासथेमळेु बािारपेठेत ग्राहकाींची फसाणूक होत आहे  हे ही खरे आहे 
काय  
(३) असल्यास  सदर काभागात नाीन पदभरती करययाबाबत शासनान ेकोणती काययााही केली 
ाा करययात येत आहे  
(४) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत  
  
श्री. धगरीश िापट (२९-११-२०१६) : (१), (२), (३) ा (४) हे खरे नाही. 
कादभायतील साय जिल््याकररता ननररषणाकाींची मींिूर असलेली साय पदे भरलेली आहे. 
  

___________ 
  

दहरडगाांव( ता.श्रीगोंदा,श्ज. अहमदनगर) येथीि साईिृपा िार्ान्यावर  
पांजाि नॅशनि िँिेन ेथििािीमुळे जप्ती ाणल्यािाित 

  

(३८)  ५९९५५ (२२-०८-२०१६).   श्री.राहुि जगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीगोंदा तालुक्यातील (जि. अहमदनगर) येथील साईकृपा कारखान्याींार पींिाब नॅशनल 
बँकेने माहे माचय  २०१६ मध्ये िप्ती आणली आहे  हे खरे आहे काय  
 
(२) असल्यास  चौकशीत काय आढळून आले ा तद्नुसार शासनाने कोणती काययााही केली 
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ाा करययात येत आहे  
(३)  नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देशमु्  (१५-११-२०१६) : (१) अींशतः खरे आहे. 
पींिाब नॅशनल बकेँन े साईकृपा साखर कारखान् याची िप् ती घेतलेली नसून प्रतकात् मक ताबा 
घेतलेला आहे. 
(२) साईकृपा शुगर अॅय ड अलाईड इींड दहरडगाा  ता.श्रीगोंदा  जि.अहमदनगर हा साखर 
कारखाना खािगी असून सींबींचधत पींिाब नशैनल बॅंकेने कारखान् यास ददलेल् या किाग् स 
शासनान े काणतीही हमी ददलेली नाही. सदरचा किय ् याहार उभयताींमध् ये असल् यान े यात 
शासन हस तषेणाप करु शकत नाही. 
(३) प्रच न उद् ाात नाही. 
  

___________ 
  

अहमदनगर येथे श्जल्हा पररषदेच्य शाळातीि मिुाांना अत्याधुतनि तांत्रज्ञानाच्या  
मदतीने लशक्षण देण्यािाित 

  

(३९)  ५९९८३ (२२-०८-२०१६).   श्री.भाऊसाहेि िाांिळे (श्रीरामपूर), श्री.िाळासाहेि थोरात 
(सांगमनेर), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय शािेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर येथे जिल्हा पररर्देच्या शाळातील मुलाींना अत्याधुननक तींत्रज्ानाच्या मदतीने 
लशषणाण देययासाठश शैषणाणणक सॉफ््ाेअर लशषणाण काभागाने ददले होते.  दोन ार्ायपासून 
राबकाल्या िात असलेल्या या योिनेस शाळाींचाही चाींगला प्रनतसाद लमळत असताना लशषणाण 
काभागाने काहीही कारण न देता ही योिनाच बींद करययाचा ननणयय घेतला असल्याच े माहे 
एकप्रल  २०१६मध्ये ाा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे  हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  या शाळाींतील मलुाींना ई लननांग चे धड े देययासाठश शासनाने कोणती पयाययी 
्यासथा केली आहे ाा करययात येत आहे  
(३)  नसल्यास कालींबाची कारणे काय आहेत  
  

श्री. ववनोद तावड े(०१-१२-२०१६) : (१) ा (२) अींशत: खरे आहे. 
     अहमदनगर जिल्हा पररर्देने अत्याधुननक तींत्रज्ानाच्या मदतीने लशषणाण देययासाठश 
शैषणाणणक सॉफ््ेाेअर ा अन्य सादहत्यखरेदी ही नाकान्यपूणय योिनेंतगयत जिल्हा पररर्द फीं ड ा 
माना काकास काभागाच्या ननधीमधून केली होती.  तथाकप प्रगत शषैणाणणक महाराषर या शालेय 
लशषणाण काभागाच्या उपक्रमातून राज्यातील तींत्रसनेही लशषणाकाींनी तयार केलेले शैषणाणणक प्रणाली 
साननलमयत ा मोफत प्राप्त होत असल्यामुळे त्याचा ाापर करययात येत आहे. 
(३) प्रचन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
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दषु्ट्िाळी पररश्स्थतीमुळे िजव वुसिी थाांिववण्यात ािी असताना अहमदनगर श्जल््यात 
शेतिऱयाांची िजव वसिुी सुरु असल्यािाित 

  

(४०)  ६०६१८ (२२-०८-२०१६).   श्री.िाळासाहेि मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच्या आदेशानसुार दषुकाळी पररजसथतीमुळे शेतकऱयाींची किय ाुसली थाींबकाययात 
आली आहे असे असुनही अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँक मळुा सहकारी साखर कारखाना 
सयुक्तपणे मुहा सहकारी बँक या सींसथाींनी किय ासुली सुरु ठेाली आहे  हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  शासनाने या बाबत चौकशी केली आहे काय  
(३) तद्नुसार काय काययााही करययात आली ा करययात येणार आहे  
(४) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय  
  
श्री. सुभाष देशमु् (१७-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही. शेतक-याींनी त्याींच्या  स भरणा 
रकमेमधून सात:हून साखुशीन ेददलेली ासुली जिल्हा मध्याती सहकारी बँक ा मळुा सहकारी 
बँक लल.सोनई याींनी जसाकारलेली आहे. 
(२) याबाबत शेतक-याींची तक्रार प्राप्त झालेली नसल्याने चौकशी करययाचा प्रचन उद् ाात 
नाही. 
(३) ा (४) प्रचन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
  

मुांिई वाांदे्र येथीि म्हाडा भवनात सुरु असिेल्या शासिीय िायावियाांनी  
भाडयाची रािम न भरल्यािाित 

  

(४१)  ६०६५४ (२९-०८-२०१६).   डॉ.राहूि ाहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय गहृतनमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबई ााींरे येथील म्हाडा भानात राज्य मदहला आयोग  मदहला आचथयक काकास 
महामींडळासह अन्य शासकीय कायायलये भाडतेत्ााार ककत्येक ार्ायपासून सुरु असून या 
कायायलयाींनी भाड्याच े२० को्ी रुपये म्हाडाला भरले नसल्याची बाब माहे म े २०१६ मध्ये ाा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आली आहे  हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  थकीत भाड े म्हाडाला भरययाबाबत कोणती काययााही केली ाा करययात येत 
आहे  
(३) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०२-१२-२०१६) :(१) ा (२) उपाध्यषणा तथा मुख्य काययकारी अचधकारी  
महाराषर गहृननमायण ा षेणात्रकाकास प्राचधकरण याींचेकडून प्राप्त अहाालानुसार मुींबई ााींरे येथील 
गहृननमायण भानातील इमारतीत भाडतेत्ााार िागा देययात आलेल्या राज्य मदहला आयोग  
सहदयु्यम ननबींधक  महात्मा फुले महामींडळ  जिल्हा उपननबींधक  महाराषर राज्य अपींग कात्त 
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काकास महामींडळ  मदहला आचथयक काकास महामींडळ कामा सींचालनालय या शासकीय 
कायायलयाींकडून तसेच नॅशनल लायब्ररी या शासन अनुदाननत कायायलयाकडून थककत असलेल्या 
भाड्याची रक्कम रु. २० को्ी नसून दद. १.११.२०१३ त े ३१.३.२०१६ पययतची एकूण थककत 
रक्कम रु.१७,०३,२०,५४०/- इतकी असनू सदरहू थकीत रक्कम भरययाबाबत म्हाडा 
प्राचधकरणाच्या दद. १.२.२०१६ रोिीच्या पत्राने सींबींचधत कायायलयाींना सूचना देययास आल्या 
आहेत. 
(३) प्रचन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
  

िातूर येथ ेवपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताांच ेरक्षण िरण्यासाठी  
ििम १४४ िागू िरण्यात ाल्यािाित 

  

(४२)  ६०६६८ (१०-०८-२०१६).   डॉ.अतनि िोंड े (मोशी), श्री.ओमप्रिाश ऊफव  िच्च ू िडू 
(अचिपूर), श्री.ववनायिराव जाधव-पाटीि (अहमदपूर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा ाणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर येथ ेमाहे एकप्रल २०१६ मध्ये ाा त्या दरम्यान कपययाच्या पाययाच्या सत्रोताींच ेरषणाण 
करययासाठश कलम १४४ लागू करययात आले होते  हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  राज्यात मोठया भागाींमध्ये पाययाची ी्ंचाई असताना लातूर येथेच कलम 
१४४ लागू करययाची कारणे काय होती  
(३) तसेच आगामी काळात अशी जसथती ननमायण होाू नये यासाठश शासनाने कोणती काययााही 
केली ाा करययात येत आहे  
(४) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत  
  
श्री. ििनराव िोणीिर (०३-१२-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
      लातूर शहरातील ्ँकर पाँई् असलेल्या पाययाच्या ्ाक्याींच्या पररसरात कलम १४४ 
लागू करययात आले होते. 
(२) सन २०१६ च्या ी्ंचाईकाळात लातूर शहरास ्ँकरन े पाणी पुराठा करताना ्ँकर पाँई् 
असलेल्या पाययाच्या ्ाक्याींार नागररकाींची गदी होत होती. त्यामुळे कायदा ा सु्यासथेचा 
प्रचन ननमायण होा ूनये म्हणून पाययाच्या ्ाकीच्या पररसराच्या मयायददत षेणात्रात १४४ कलम 
लागू करययात आले होत े
(३) पाणी ी्ंचाई ननाारणाथय प्रत्येक ार्ी प्रत्येक जिल््यासाठश आक््ोबर त े िून या न  
मदहन्याींच्या कालााधीकररता पाणी ी्ंचाई कृती आराखडा तयार करुन त्याआधारे आाचयक त्या 
उपाययोिना करययात येतात. 
(४) प्रचन उदृभात नाही. 
  

___________ 
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शेति-याांना एफारपीप्रमाण ेऊसाचे पैसे न देणा-या सा्र  

िार्ान्याांवर िारवाई िरण्यािाित 
  

(४३)  ६०९७१ (२२-०८-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  िच्चू िडू (अचिपूर), श्री.ववनायिराव 
जाधव-पाटीि (अहमदपूर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील  
काय :- 
  

(१) शेतकऱयाींना एफ.आर.पी. नुसार  साचे पैसे न देणाऱया राज्यातील ४५ साखर कारखान्याींार 
कारााई करययाचा ननणयय शासनाने घेतला आहे  हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  राज्य शासनाच्या आदेशाच ेपालन न करणाऱया कारखान्याींची नाा ेकाय आहेत  
(३) असल्यास  राज्य शासनान े या कारखान्याींकारुध्द काय कारााई केली ाा करययात येत 
आहे 
(४) नसल्यास  त्याची कारणे काय आहेत   
  
श्री. सुभाष देशमु्  (२७-१०-२०१६) : (१) होय. 
     शेतक-याींना एफआरपी नुसार  साचे पैसे न देणा-या राज् यातील साखर कारखान् याींार 
कारााई करय याचा ननणयय शासनाने घेतला आहे. त् यानसुार गळीत हींगाम २०१४-१५ ा २०१५-
१६ मधील FRP देयके िादा थकबाकी होणा-या एकूण ६३ साखर कारखान् याींार  स 
(ननयींत्रण) आदेश  १९६६ मधील तरतुदीनुसार RRC कारााई करणे ा झोननींग आदेश  १९८४ 
मधील तरतुदीनुसार गाळप परााना रद्द करुन दींडात् मक कारााई करणे इ. कारााई करय यात 
आलेली आहे. 
(२) ६३ साखर कारखान् याींची यादी सोबत िोडली आहे. 
(३) थकीत FRP सींदभायत खालील प्रमाण ेकारााई केली आहे :- 
     अ) हींगाम २०१४-१५ मधील २३ कारखान् याींार रु.३१२.७३ को्ी ा हींगाम २०१५-१६ 
मधील १३ साखर कारखान् याींार रु.१६४.५२ को्ी रक् कमेची RRC कारााई करय यात आली 
आहे. 
     ब) हींगाम २०१४-१५ चे थकीत FRP मुळे हींगाम २०१५-१६ चे गाळप परााने रद्द करुन 
१० कारखान् याींार रु.९३.६३ को्ी रक् कमेचा दींड ा हींगाम २०१५-१६ मधील थकीत FRP मळेुही 
१७ कारखान् याींार रु.१८३.८९ को्ी रक् कमेच् या दींडाच ेआदेश ननगयलमत करय यात आले आहेत. 
(४) प्रच न उद् ाात नाही. 
 
 
 
 
 
 

विधानसभा अताराींकित प्रश्न क्र.६०९७१ च ेसहपत्र  
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सन २०१५-१६ च ेहींगामात ल थिीत FRP बाबत RRC तपशिल. 
                                                 (३१.०८.२०१६ पययन्त) 

अ.
क्र. 

साखर िारखाना प्रिार RRC  

आदेि ददनाींि 

RRC 
रक्िम 
(रु.लाख) 

िसुली िरेा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१ वसांतदादा शतेकरी, 
जि.साांगली 

सहकारी २९/०४/२०१६ ३६१४.३५ ३६१४.३५ बाकी निरांक 

२ ववियशुगर, 
करकां ब, 
जि.सोलापभर 

खािगी २९/०४/२०१६ ११७३.७९ ० ११७३.७९ लाख 
बाकी मा.मांत्ी 
महोदय याांचेकडे 
अवपल. 

३ सांतकुमदूास, 
ता.माढा, 
जि.सोलापभर 

सहकारी २९/०४/२०१६ ५४४.१५ २५९.९१ २८४.२४ लाख बाकी 
जिल्हाधिकारीस्तरा
वर प्रलांबबत. 

४ आददिाथ 
ता.करमाळा, 
जि.सोलापभर 

सहकारी २९/०४/२०१६ ५४२.२३ ० ५४२.२३ लाख 
बाकी. 
जिल्हाधिकारीस्तरा
वर प्रलांबबत. 

५ चोपडा शतेकरी, 
ता.चोपडा, 
जि.िळगाांव 

सहकारी २९/०४/२०१६ ८८०.१६ ८०५.२५ ७४.९१ लाख बाकी. 
जिल्हाधिकारीस्तरा
वर प्रलांबबत. 

६ माणगांगा ससाका, 
जि.साांगली 

सहकारी १०/०५/२०१६ १४२१.७२ १४२१.७२ बाकी निरांक 

७ यशवांत शुगर, 
खािापभर, 
जि.साांगली 

खािगी १०/०५/२०१६ १७०८.७१ ७८४.२३ ९२४.४८ लाख 
बाकी. 
जिल्हाधिकारीस्तरा
वर प्रलांबबत. 

८ श्रीशांकर, 
ता.माळशशरस, 
जि.सोलापभर 

सहकारी १०/०५/२०१६ २८०७.७१ ४४.३५ २७६३.३६ लाख 
बाकी. 
जिल्हाधिकारीस्तरा
वर प्रलांबबत. 

९ शसध्देश्वर, 
ता.शसल्लोड, 
जि.औरांगाबाद 

सहकारी १०/०५/२०१६ ६२३.७४ ६२३.७४ बाकी निरांक 
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१० वसांत, पुसद, 
जि.यवतमाळ 

सहकारी १८/०५/२०१६ ५५.३२ ३.४३ ५१.८९ लाख बाकी. 
जिल्हाधिकारीस्तरा
वर प्रलांबबत. 

११ महाराष्ट्र शतेकरी 
शुगसू, 
जि.परर्णी 

खािगी १८/०५/२०१६ ४२२.४७ ० ४२२.४७ लाख 
बाकी. 
जिल्हाधिकारीस्तरा
वर प्रलांबबत. 

१२ रािगड, 
अिांतिगर, 
ता.र्ोर, जि.पुणे 

सहकारी १८/०५/२०१६ १०४०.२६   ३६८.६७ ६७१.५९ लाख 
बाकी. 
जिल्हाधिकारीस्तरा
वर प्रलांबबत. 

१३ शर्मा (टाकळी) 
ससाका, 
जि.सोलापभर 

सहकारी ११/०८/२०१६ १६१७.४३ १६१७.४३ बाकी निरांक 

   एिूण १६४५२.०४  ९५४३.०८ ६९०८.९६ लाख 
बािी 

 
 

विधानसभा अताराींकित प्रश्न क्र. ६०९७१ च्या उत्तरासबबतचे सहपत्र 
सन २०१४-१५ च ेहींगामात ल थिीत FRP बाबत RRC तपशिल.      
                                         (दद.३१/०८/२०१६ पययन्त) 

अ.
क्र. 

साखर 
िारखाना 

प्रिार २०१५-१६ 
मध्ये सुरु/बींद 

RRC  

आदेि ददनाींि 

RRC 
रक्िम 
(रु.लाख) 

िसुली 
रक्िम 
(रु.लाख) 

िरेा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

१ कुां टुरकर 
शुगसू, 
जि.िाांदेड 

खािगी सुरु ०२/०२/२०१५ ४६३.३२ ४३६.३२ बाकी निरांक 

२ ियलक्ष्मी 
शुगस ूशल. 
उस्मािाबाद 

खािगी बांद ०२/०२/२०१५ ३६९.३४ ०० रु.७६९.२० 
लाख बाकी. 
मा.खांडपीठ 
औ.बाद येथे 
प्रकरण 
न्यायप्रववष्ट्ठ. 

२०/०८/२०१५ ३९९.८६ 

३ कुमदा-रयत खािगी सुरु ०२/०२/२०१५ ६१६.९५ २१७२.१२ रु.९८१.६२ 
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ससाका, 
जि.सातारा 

२२/०४/२०१५ २५३६.७९ लाख बाकी. 
महाराष्ट्र 
(कारखान्याांिा 
पुरववण्यात 
आलेल्या) 
ऊस दराचा 
कायदा-२०१३ 
च ेकलम-७ 
िुसार 
न्यायालयाम
ध्ये तक्रार 
दाखल 
करणेस 
RJD, पुणे 
याांिा सभचिा 
ददलेल्या 
आहेत. 

४ आयिू शुगसू, 
जि.सोलापभर 

खािगी बांद २६/०५/२०१५ २११३.५३ ८.४० २१०५.१४ 
लाख बाकी.  
RRC 
प्रकरणी 
जिल्हाधिकारी 
कायाूलयाकडभ
ि ३ वेळा 
िाहीर शललाव 
प्रक्रीया 
राबववण्यात 
आली. तथापी 
अांनतमत: 
कायवूाही 
झालेली िाही. 

५ महाराष्ट्र 
शतेकरी शुगसू, 
जि.परर्णी 

खािगी बांद ०३/०६/२०१५ ४४७८.१० ३९०८.३६ ५६९.७४ लाख 
बाकी. 

६ माणगांगा 
ससाका, 
जि.साांगली 

सहकारी सुरु ०३/०७/२०१५ ३०६१.७३ ३०६१.७३ बाकी निरांक 

७ चोपडा ससाका, 
जि.िळगाांव 

सहकारी बांद ०३/०७/२०१५ २७०२.७२ १५८६.७९ रु.१११५.९३ 
लाखबाकी. 
मा.मांत्ी 
सहकार याांचे 
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समोर RRC 
सांबांिी 
सुिावणी सुरु 
आहे. 

८ श्री साईबाबा 
शुगसू, 
जि.लातभर 

खािगी बांद ०३/०७/२०१५ १८११.४६ ४८४.७२ रु.१३२६.७४ 
लाख बाकी. 

९ श्री साईकृपा 
शुगरयु.२ 
अहमदिगर 

खािगी बांद १२/०८/२०१५ ३८२५.१० १४३७.५१ रु.२३८७.५९ 
लाख बाकी. 
प्रकरण 
न्यायप्रववष्ट्ठ. 

१० वविय शुगर, 
} सोलापभर 

ववठ्ठलससाका 
}  

खािगी/सह
कारी 

सुरु २८/०८/२०१५ ९२३.५२ ७९.४१ ८४४.११ लाख 
बाकी. 
जिल्हाधिकारी
स्तरावर 
प्रलांबबत. 

११ स्वामीसमथू, 
जि.सोलापभर 

सहकारी बांद १८/०१/२०१६ ९०७.०५ ० ९०७.०५ लाख 
बाकी. 

जिल्हाधिकारी
स्तरावर 
प्रलांबबत. 

१२ ियर्वािी, 
गेवराई, 
जि.बीड 

सहकारी बांद १८/०१/२०१६ ४७०.९४ ० ४७०.९४ लाख 
बाकी. 
जिल्हाधिकारी
स्तरावर 
प्रलांबबत. 

१३ पुणाू ससाका, 
जि.दहांगोली 

सहकारी सुरु १५/०३/२०१६ ४७७.५८ ० कारखान्यािे 
रक्कम 
मा.खांडपीठ 
औरांगाबाद 
येथे िमा 
केली आहे. 

१४ शसध्दीशुगरशल
. जि.लातभर 

खािगी सुरु १५/०३/२०१६ १५१.७८ ० १५१.७८ लाख 
बाकी. प्रकरण 
न्यायप्रववष्ट्ठ. 
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१५ शांरु् महादेव 
शुगर, 
जि.उस्मािाबा
द 

खािगी सुरु १५/०३/२०१६ २०६.८३ ० रु.२०६.८३ला
ख बाकी. 
मा.खांडपीठ 
औरांगाबाद 
येथे प्रकरण 
न्यायप्रववष्ट्ठ. 

१६ आददिाथ 
ससाका, 
जि.सोलापभर 

सहकारी सुरु २२/०३/२०१६ १३०५.२७ ० १३०५.२७ 
लाख बाकी. 
मा.मांत्ी 
सहकार 
महोदय 
याांचेकडे 
अवपल 
दाखल. 
सुिावणी सुरु 
आहे. 

१७ श्रीशांकर 
ससाका, 
जि.सोलापभर 

सहकारी सुरु २२/०३/२०१६ ९१५.७१ ९१५.७१ बाकी निरांक 

१८ सांत कुमदूास 
ससाका, 
जि.सोलापभर 

सहकारी सुरु २२/०३/२०१६ १८६.२१ ० १८६.१९ लाख 
बाकी. 
जिल्हाधिकारी
स्तरावर 
प्रलांबबत. 

१९ शांकररत्ि 
शुगसू, 
अलेगाांव, 
जि.सोलापभर 

खािगी सुरु २२/०३/२०१६ ५४०.४२ १८.५९ ५२१.८३ लाख 
बाकी . 

२० छत्पती 
ससाका, 
जि.पुणे 

सहकारी सुरु ०१/०४/२०१६ ८६५.१२ ८६५.१२ बाकी निरांक 

२१ र्ीमा 
ससाका, 
पाटस, 
जि.पुणे 

सहकारी सुरु ०६/०६/२०१६ १२५४.४५ ० १२५४.४५ लाख 
बाकी. मा.मांत्ी 
सहकार महोदय 
याांचेकडे अवपल 
दाखल. 
सुिावणी सुरु 
आहे. 
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२२ मिुकर 
ससाका, 
जि.िळगाव 

सहकारी सुरु ०६/०६/२०१६ ४६१.५७ ० मा.मांत्ी 
सहकार 
महोदय 
याांचेकडे 
अवपल 
दाखल. 
सुिावणी सुरु 
आहे. 

२३ शर्माशांकर 
शुगसू, 
जि.उस्मािाबा
द 

खािगी बांद ११/०८/२०१६ २२७.२३ ० मा.खांडपीठ 
औरांगाबाद 
येथे प्रकरण 
न्यायप्रववष्ट्ठ. 

 एकभ ण    ३१२७२.५८ १४९७४.७८ १६२९७.८० 
लाख बािी 

 

 

 

विधानसभा अताराींकित प्रश्न क्र. ६०९७१ च्या उत्तरासबबतचे सहपत्र 
 

गाळप हींगाम २०१५-१६चे गाळप परिाना रद्द ि दींडात्मि िारिाई बाबत 

गाळप हांगाम २०१४-१५ मिील FRP प्रमाणे रक्कम अदा ि केलेले कारखािे यादी 

अ.क्र. जिल्हा साखर कारखान्याचे िाांव सहकारी /खािगी ददिाांक 
दांडाची 
रक्कम(रु.लाख
) 

१ साांगली वसांतदादा सहकारी २/२/२०१६ २५१५.२० 

२ पुणे शर्मा-पाटस सहकारी ३/११/२०१६ १९४४.७५ 

३ सोलापभर आददिाथ सहकारी १/१५/२०१६ ३७७.९३ 

४ सोलापभर मकाई सहकारी १/१५/२०१६ ७६७.४० 

५ सोलापभर कुमूदास सहकारी २/२४/२०१६ १५०.८१ 

६ सोलापभर शशवरत्ि उद्योग शल करकां ब खािगी १/१५/२०१६ ४७१.७९ 

७ सोलापभर 
शशवरत्ि उद्योग शल 
आलेगाव खािगी 

२/२४/२०१६ 
१०७२.५२ 

८ अहमदिगर वधृ्देश्वर सहकारी ३/११/२०१६ ११७२.४६ 
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९ िळगाांव मिुकर सहकारी १/१५/२०१६ ५६९.९३ 

१० िळगाांव चोपडा सहकारी ३/११/२०१६ ३१९.८५ 

        एिुण ९३६२.६४ 

गाळप हांगाम २०१५-१६ मिील FRP प्रमाणे रक्कम अदा ि केलेले कारखािे यादी 

अ.क्र. जिल्हा साखर कारखान्याचे िाांव सहकारी /खािगी ददिाांक 
दांडाची रक्कम 
(रु.लाख) 

१ साांगली माणगांगा सहकारी ४/२९/२०१६ ८६१.६८ 

२ साांगली यशवांत-खािापभर खािगी ४/२९/२०१६ ८३४.४६ 

३ पुणे छत्पती सहकारी २/२४/२०१६ २१३६.१६ 

४ पुणे रािगड सहकारी ५/१०/२०१६ ८६१.५३ 

५ सोलापभर शांकर सहकारी ४/२९/२०१६ ८८९.७६ 

६ सोलापभर शसताराम महाराि खडी खािगी ६/६/२०१६ ९३६.२६ 

७ औरांगाबाद शसध्देश्वर सहकारी ४/२९/२०१६ ३४७.१८ 

८ परर्णी महाराष्ट्र शतेकरी खािगी ५/१०/२०१६ ५९६.९२ 

९ यवतमाळ वसांत - पुसद सहकारी ५/१०/२०१६ ६८.०० 

१० िालिा समिृी शुगर खािगी ८/८/२०१६ ६५४.३१ 

११ औरांगाबाद 
सधचि घायाळ (सांत 
एकिाथ) सहकारी 

८/८/२०१६ 
४९७.६३ 

१२ अहमदिगर श्रीसाईकृपा शुगर १ देवदैठण खािगी ८/८/२०१६ ८७५.८२ 

१३ िाशशक आमसू्रााँग इां.प्रा.शल. खािगी ८/८/२०१६ ५७२.१२ 

१४ अहमदिगर कुकडी  सहकारी ८/८/२०१६ २५९५.२३ 

१५ सोलापभर िकराया शुगर खािगी ८/८/२०१६ १५१३.२६ 

१६ साांगली श्री महाांकाली सहकारी ८/८/२०१६ १२८८.२० 

१७ सोलापभर श्री ववठ्ठल सहकारी ८/८/२०१६ २८६०.५१ 

        एिुण १८३८९.०३ 

__________ 
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नायगाव िाजार (श्ज.नाांदेड) तािुायातीि पांचताराांकित औद्योधगि वसाहतीतीि िार्ान्यात 
स्थातनि भमूीपूत्राांना रोजगार लमळत नसल्यािाित 

  

(४४)  ६१०३१ (२२-०८-२०१६).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अलमन पटेि (मुांिादेवी), 
श्री.अस्िम शे्  (मािाड पश्श्चम), श्री.ववजय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.िाळासाहेि थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नायगाा बािार (जि.नाींदेड) तालुक्यात असलेल्या पींचताराींककत ंद्योचगक ासाहतीतील 
कारखान्यात सथाननक भमूीपूत्राींना रोिगार लमळत नसल्यान े त्याींना रोिगारासाठश मुींबई  पुणे 
सीमेलगत असलेल्या तलेींगणा  आींध्रप्रदेशासह अन्य राज्यात िाा ेलागत असल्याचे ददनाींक ४ 
िून  २०१६ रोिी ाा त्यासुमारास ननदशयनास आले  हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  नाींदेड  हैराबाद महामागायार पींचताराींककत एम.आय.डी.सी. उभारययासाठश ज्या 
शेतकऱयाींनी आपली शेतिमीन शासनास ददली तेथे परप्राींतीय कामगाराींना रोिगार ददला िात 
असल्याच ेाासता समोर आले आहे  हे ही खरे आहे काय  
(३) असल्यास  सथाननक कामगाराींना रोिगारापासून ाींचचत ठेाणाऱया अचधकारी  कमयचारी याींची 
चौकशी करुन त्याींचेार शासनान ेकोणती कारााई केली आहे ाा करणार आहे  
(४) नसल्यास, होणाऱया कालींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

  
श्री. सुभाष देसाई (०९-११-२०१६) :(१) सद्य:जसथतीत नायगाा बािार तालुक्यातील कृषणूर 
पींचाताराींकीत ंद्योचगक ासाहतीमध्ये काययरत असलेल्या उद्योग घ्काींमध्ये एकूण ६९६ 
कामगाराींपकैी ५४२ कामगार सथाननक असल्याच ेउद्योग सींचालनालयाने कळकालेले आहे. 
(२) राज्य शासनाच्या ददनाींक १७/११/२००८ च्या शासन ननणययानसुार ८० ्क्के पेषणाा िासत 
सथाननक लोकाींना रोिगार उपलब्ध करून ददलेला आहे. 
(३) प्रचन उद् ाात नाही. 
(४) प्रचन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
  

मांगळवेडा (श्ज. सोिापुर) तािुायातीि शेतिऱयाांना ्रीप व रब्िी हांगामतीि  
पीि ववम्याची मदत अद्याप लमळािी नसल्यािाित 

  

(४५)  ६१०४१ (२२-०८-२०१६).   श्री.भारत भाििे (पांडरपूर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळाेढा तालुक्यातील जि. सोलापुर सुमारे ५७ हिार ४९६ शतेकऱयाींना फक्त सन २०१५-
१६ च्या कालााधीतील खरीप ा रब्बी हींगामतील पीक काम्याची एकूण ५० को्ी १३ लाख 
रुपयाींची मदत अद्याप लमळाली नसल्याच ेमाहे मे  २०१६ मध्ये ाा त्या दरम्यान ननदशयनास 
आले आहे  हे खरे आहे काय  
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(२) असलस  यासींदभायत ननणयय घे न येथील शेतकऱयाींना पीक काम्याची मदत देययाबाबत 
कोणती काययााही केली ाा करययात येत आहे  
(३)  नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. सुभाष देशमु्  (१७-११-२०१६) :(१) नाही. 
(२) सोलापूर जिल््यातील एकूण १३ बँकाींच्या ७४७९६ लाभाथी सभासदाींना रु.५४ ३७ १५ ०५३/- 
इतकी रक्कम पीक काम्यासाठश मींिूर झाल्यानुसार सींबींचधताींना अदा केली आहे. त्यापैकी खरीप 
२०१५ सालाकरीता सोलापूर जिल्हा मध्याती सहकारी बँकेस एकूण ५२३०९ सभासदाींना पीक 
कामा क्लेमची रु.४०७४.१२ लाख एाढी रक्कम प्राप्त झाली. त्यापकैी मींगळाेढा तालुक्यातील 
१४७९४ सभासदाींकरीता रक्कम रु.१२८८.०० लाख एाढी होती. सदर सींपुणय रक्कम साय 
शेतकऱयाींना कामा क्लेमनसुार अदा केली आहे. 
(२) साय पात्र शेतक-याींना प्राप्त पीक काम्याची रक्कम अदा केली आहे. 
(३) प्रचन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
  

श्जल्हा मध्यवती सहिारी िँि औरांगािादने ५२ सहिारी सांस्थाांचे  
थिीत िजव माफ िेिेिाित 

  

(४६)  ६१३१७ (२२-०८-२०१६).   श्री.प्रशाांत िांि (गांगापूर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिल्हा मध्याती सहकारी बकँ ंरींगाबादने ५२ सहकारी सींसथाींचे थकीत किय माफ केले. 
या साय सींसथा बकेँच े आिी मािी सींचालक ा लोकप्रनतननधी ा त्याींच्या नातेााइांकाच्याच 
आहेत  हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  ासुल होत नसलेले किय माफ करययाचे अचधकार ऑडड् ागय-ब असलेल्या 
बँकाींनाच आहेत. ंरींगाबाद जिल्हा मध्याती सहकारी बँक ही पुाी ऑडी् ागय-ब मध्ये 
न्हती. असे असताींना ५२ सींसथाींचे ्याि ा मुद्दल लमळून तब्बल ८ को्ी ५२ रुपये थकलेले 
होते  हेही खरे आहे काय  
(३) असल्यास  बकेायदेलशरपणे केलेल्या कियमाफीस िबाबदार असणाऱयाींार ा थकीत सींसथाार 
शासनाने कोणती काययााही केली ाा करणार आहे ? 
  
श्री. सुभाष देशमु्  (१७-११-२०१६) : (१) नाही. 
(२) ंरींगाबाद जिलहा मध् याती सहकारी बकेँचे एकूण ५२ सहकारी सींस थाींकड ेरु.८.५२ को्ी 
थकीत होते  हे खरे आहे. 
   दद. २०.०९.२०१४ च् या ंरींगाबाद जिल् हा मध् याती सहकारी बँकेच् या ााकर्यक साधारण 
सभेतील ठराा क्र.८ नुसार ा महाराष र सहकारी सींस था अचधननयम १९६० चे ननयम १९६१ 
मधील ननयम ४९ मधील तरतूदीींनुसार एकूण ५२ सहकारी सींस थाींच ेथकीत किय मुद्दल ा ् याि 
एकूण रु.८.५२ को्ी बकेँने ासुलीचा हक् क कायम ठेाू थकीत किय ननलेणखत केलेले आहे. 
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     जिल् हा मध् याती सहकारी बँक ंरींगाबादचे सन २०१२-१३, २०१३-१४ ा २०१४-१५ च् या 
ाैधाननक लेखापररषणाण अहाालानसुार बँकेस लेखापररषणाण ागय ब लमळालेला आहे. 
(३) काभागीय सहननबींधक  सहकारी सींस था  ंरींगाबाद कायायलयाचे आदेश दद.३१.१२.२०१५ 
अन् ाये महाराष र सहकारी सींस था अचधननयम १९६० च ेकलम ८३ अींतगयत बकेँन े५२ सहकारी 
सींस थाींच् या ननलेणखत केलेल् या ् याहाराची चौकशी करय यासाठश श्री.छत्रीकर डड.्ी.  काभागीय 
सहननबींधक  सहकारी सींस था  (लेखापररषणाण)  ंरींगाबाद याींची चौकशी अचधकारी म् हणून 
नेमणूक केली. 
      चौकशी अचधकारी याींनी चौकशी अहााल सादर केलेला असून अहाालात नमूद केले 
आहे की  बँकेने सहकार कायद्यातील तरतूदीनसुार ननलेखनाची काययााही काहीत पध् दतीन े
केलेली आहे. त् यामुळे काययााही करय याचा प्रच न उद् ाात नाही. 

  

___________ 
  

मु्ेड (ता. श्ज.नाांदेड) येथ ेपाणी टांचाई तनवारण्यासाठी मांजूर िेिेल्या 
 तनधीच ेयोर्गय तनयोजन िरण्यािाित 

  

(४७)  ६३०२४ (१०-०८-२०१६).   श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा ाणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुखेड (ता. जि.नाींदेड) येथे गत दोन ार्ायपासून अत्यल्प पियन्यमान असल्याने कोरडया 
दषुकाळाची जसथती ननमायण झाली असून त्याचे पडसाद सदरहू काभागातील प्रत्येक षेणात्राार होत 
असल्याच ेमाहे मे  २०१६ मध्ये ाा त्या दरम्यान ननदशयनास आले आहे  हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  सदर दठकाणची पाणी ी्ंचाई ननाारययासाठश शासनाकडून सुमारे पााणे सात  
को्ी रुपये मींिूर झाले असून सदर ननधी शासनान े उक्त काभागात ददला आहे काय  
असल्यास त्याचे ननयोिन योग्य पध्दतीने करययात आले  आहे काय  
(३) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. ििनराव िोणीिर (०३-१२-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) मखुेड तालुक्यासाठश माहे ऑक््ोबर  २०१५ त ेिून  २०१६ या कालााधीकररता १२६ गााे ा 
१२६ ााडी ताींडयाींकररता ५४४ उपाययोिनाींचा समााशे असलेला रु. १२७४.२२ लषणा ककीं मतीचा 
पाणी ी्ंचाई कृती आराखडा तयार करययात आला होता. त्यापकैी रु. ६४२.९५ लषणा ककीं मतीच्या 
२८० उपाययोिना पूणय करययात आल्या आहेत. 
    त्यासाठश रु. ७३.१० लषणा एाढा ननधी मुखेड तालुक्यासाठश कातररत केला असून उायररत 
ननधी कातररत करययाची काययााही करययात येत आहे. 
(३) प्रचन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
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िीड श्जल्हा मध्यवती िँिेच्या गैरव्यवहारािाित 

  

(४८)  ६४००६ (२२-०८-२०१६).   श्री.ार. टी. देशमु् (माजिगाांव) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल्हा मध्याती बकेँच्या मुख्य शाखेला ददनाींक २८ मे  २०१६ रोिी आग लागून 
अनेक महत्ााची कागदपत्र ेा गैर्याहाराची कागदपत्र ेिळून खाक झाली हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास  ारील आगीचे सी.बी.आय. माफय त ककीं ाा ाररषठ यींत्रणेमाफय त चौकशी करुन 
दोर्ीींार कडक कारााई करययाची मागणी सथाननक लोकप्रनतननधी याींनी मुख्यमींत्री याींच्याकड े
ददनाींक ४ एकप्रल  २०१६ रोिी केली आहे  हे खरे आहे काय  
(३) असल्यास  बीड जिल्हा मध्याती सहकारी बँकेतील आचथयक गैर्याहार प्रकरणी ३२ को्ी 
रुपयाची ासुली तात्काळ करययाबाबत ंरींगबाद खींडकपठान ेिून  २०१६ मध्ये ाा त्या दरम्यान 
आदेश ददले आहे  हे खरे आहे काय  
(४) असल्यास  सदरील ३२ को्ी रुपयाचा गैर्याहार करणाऱया आरोपीींकडून सदरची ासुली 
करययाबाबत सहकार काभागाने काय काययााही केली आहे ाा करययात येत आहे  
(५) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय   
 

  

श्री. सुभाष देशमु्  (१७-११-२०१६) :(१) बीड जिल्हा मध्याती सहकारी बँकेच्या मुख्य 
कायायलयाच्या पाठशमागे असलेल्या पत्र्याच्या शेडमध्ये ठेालेल्या बकेँच्या िुन्या रेकॉडयला 
दद.२४.५.२०१६ रोिी पहा्े ४ त े ५ च्या सुमारास आग लागली होती. सद आगीत बँकेच े
कोणतेही महत्ााच ेरेकॉडय ा बँकेच्या आचथयक गैर्याहारतील रेकॉडय िळालेले नाही. 
(२) बीड जिल्हा मध्याती सहकारी बँकेत ारीलप्रमाणे लागलेल्या आगीच े सी.बी.आय.माफय त 
ककीं ाा ाररषठ यींत्रणेमाफय त चौकशी करुन दोर्ीार कडक कारााई करययाबाबत कोणताही तक्रार 
अिय प्राप्त झालेला नाही. तथाकप  बँकेत लागलेल्या आगीबाबत बीड शहर  पोलीस स्ेशनमध्ये 
प्रथम खबर म्हणून आकजसमत िळीत घ्ना क्र.१/२०१६ अन्ाये नोंद झालेली असून सदरच्या 
प्रकरणाची चौकशी पोलीस स्ेशन बीड याींचेमाफय त सुरु आहे. 
(३) होय. बीड जिल्हा मध्याती सहकारी बकेँच्या कलम ८८ अन्ायेच्या चौकशी अहाालाप्रमाणे 
आचथयक नुकसानीची ननजचचत केलेली रक्कम रु.३१.७७ को्ी चार आठाड्याच े आत ासूल 
करययाबाबत मा.उच्च न्यायालय  मुींबई खींडपीठ ंरींगाबाद येथे दाखल याचचका 
क्र.११०४४/२०१६ मध्ये ददनाींक १०/०६/२०१६ रोिी मा.उच्च न्यायालयाने आदेश ददलेला आहे. 
(४) महाराषर सहकारी सींसथा अचधननयम १९६० चे कलम ८८ अन्ायेच्या अहाालात बँकेच्या 
आचथयक नुकसानीस िबाबदार असलेल्या सींचालक ा अचधकारी/कमयचा-याींकारुध्द ननजचचत 
केलेल्या एकूण रु.३१.७७ को्ी रक्कम ासूलीसाठश कलम ९८ अन्ायेचे ासूली प्रमाणपत्र 
ननगयलमत करययात आले होत.े सदर रकमेपैकी रु.५.७० को्ीची ासूली बँकेने केलेली आहे. 
तसेच उायरीत आचथयक नुकसानीची रक्कम कृती आराखडा तयार करुन सींबींचधताींकडून सक्तीन े
ासूल करणेबाबत कलम ७९(१) अन्ाये ददनाींक २९/२/२०१६ रोिी बँकेस ननदेश देययात आलेले 
होते. तथाकप  शासनाकड े दाखल केलेल्या अपीलामध्ये उक्त कलम ८८ अन्ाये आचथयक 



का.स. २५७ (49) 

नुकसानीची िबाबदारी ननजचचत केलेला चौकशी अहााल ा कलम ९८ अन्ायेची ासूली 
प्रमाणपत्र े शासनाकडील आदेश दद.७/७/२०१६ अन्ााे रद्द करययात ये न उक्त कलम ८८ 
अन्ायेच्या प्रकरणी ासूलीची प्रत्यषणा ासतुजसथती काचारात घे न सदर किय पकरणाबाबत 
िबाबदारी ननजचचत करययाकरीता कलम ८८ अन्ाये आदेश ननगयलमत करययाबाबत कळकाययात 
आले आहे. त्यानुसार बँकेस अहााल सादर करययाबाबत आले आहे. 
(५) प्रचन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
राज्याच्या उत्पादन शुल्िात मोठ्या प्रमाणावर िपात झािी असल्यािाित 

  

(४९)  ६४८४७ (२०-०८-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े (ाष्ट्टी) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या उत्पादन शुल्कात मोठ्या प्रमाणाार कपात झाली असल्याची बाब माहे िुल ै
२०१६ च्या पदहल्या सप्ताहात ाा त्या समुारास ननदशयनास आली आहे  हे खरे आहे काय; 
(२) असल्यास  राज्याच्या उत्पादन शुल्कात झालेल्या कपातीची मखु्य कारणे काय आहेत; 
(३) असल्यास  चौकशीअींती राज्याच्या उत्पादन शुल्कात ााढ होययासाठश शासनान े कोणती 
काययााही केली ाा करययात येत आहे  
(४) नसल्यास  कालींबाची कारणे काय आहेत   
  

श्री. चांद्रशे्र िावनिुळे (१६-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ा (४) प्रच न उद् ाात नाही. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर येथे छत्रपती शाहू महाराजाांचे स्मारि उभरण्यािाित 
  

(५०)  ६५०५२ (१०-११-२०१६).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर येथील छत्रपती शाहू लमलच्या २७ एकर िागेार छत्रपती शाहू महारािाींच ेभ्य 
समारक करययाची घोर्णा शासनाने सन २०१४ मध्ये केली होती  हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास सदर समारक उभारययासाठश कोल्हापूरच े पालकमींत्री याींच े अध्यषणातखेाली   
समारक सलमती गठशत केली आहे  हे ही खरे आहे काय  
(३) असल्यास समारकाच्या आराखड्यासाठश शासनान े १ को्ी रुपयाींची तरतूद केली होती  हे 
ही खरे आहे काय  
(४) असल्यास  सदर  समारक उभारययासाठश शासनान ेकोणती काययााही  केली ाा करययात 
येत आहे  
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-१२-२०१६) :(१) ११/१२/२०१२ रोिी नागपूर येथील बैठकीत शाहू 
लमलच्या िागेार छत्रपती शाहू महारािाींचे भ्य समारक उभारययास तत्ात: मान्यता देययात 
आलेली आहे 
(२) होय. तसचे सदर सलमतीच ेपनुगयठन करययाबाबत काययााही करययात येत आहे. 
(३) होय. 
(४) िागा हसताींतरणाची काययााही पूणय होताच समारक उभारययाची काययााही करययात येईल. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्याती मुरणालय  नागपूर. 


