अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १४४ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

नरें द्र दाभोकिर याांची हत्या िरणा्या आरोपीांना अटि िरण्याबाबत
(१)

५०४

(१५-०१-२०१५).

श्री.गणपत

(िकमनरु ी), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी) :
करतील काय :-

गायिवाड

(िल्याण

पूव)व ,

डॉ.सांतोष

टारफे

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) अींधश्रध्दा ननमल
मू नासाठी अखींड लढा दे णाऱ्या नरें द्र दाभोळकर याींची ददनाींक २० ऑगस््,
२०१३ रोजी हत्या करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर हत्या करणाऱ्या आरोपीींना अद्याप अ्क करण्यात आलेली नाही हे ही
खरे आहे काय,
(३)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) :(१) ि (२) नरें द्र दाभोळकर याींच्या हत्येसींदभाूत डेक्कन

पोलीस स््े शन येथे गु.र.नीं.१५४/२०१३ भादीं वि कलम ३०२, ३४ शस्र कायदा कलम ३ (२५)
प्रमाणे ददनाींक २०/०८/२०१३ रोजी सकाळी ०९.३० िा. गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.
सदर गन्
ु ्याचा तपास राषरीय तपास यींरणेकडे/सी.बी.आय. कडे िगू करणेकामी ददनाींक

५/९/२०१३ रोजी मा.उच्च न्यायालय मुींबई या दठकाणी पीआयएल नीं.४४/२०१३ निीन नीं.७/२०१४
अन्िये जनदहत याचचका दाखल होती. सदर जनदहत याचचकेची ददनाींक ८/५/२०१४ रोजी

सुनािणी होऊन ददनाींक ९/५/२०१४ रोजी मा.उच्च न्यायालयाने सदर गुन््याचा तपास
सी.बी.आय. ने करािा असा आदे श केल्याने सदर गन्
ु ्याचा पढ
ु ील तपास ददनाींक २/६/२०१४
रोजी सी.बी.आय. कडे हस्ताींतरीत करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. १४४ (2)
मुांबई - पुणे द्रत
ु गती मागाववरील वलवन एक्झिट ते दस्तुरी पइाटांट या दरयानया सुमारे ६
किलोमीटरचा मागव अपघात स्थक िाल्याबाबत

(२)

५४१५ (०७-०४-२०१५).

श्री.नसीम खान (चाांददवली) :

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), अइड.यशोमती ठािूर (ततवसा),
सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम) मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई - पुणे द्रत
ु गती मागाूिरील िलिन एक्क्ि् ते दस्तुरी पााँई् या दरम्यानच्या सुमारे

६ ककलोमी्रचा मागू ख-या अथाूने अपघात स्थळ असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ रोजी िा
त्यादरम्यान ननदशूनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या मागाूिरील पी.्ी.एस.जिळील पमल, खींडाळा एक्क्ि्, खींड बोगदा, अमत
ृ ाींजन
ीं
पमल ि दस्तुरी हे अपघाताच्या ष्ष्ीने लॅ क पईई्
आहे त, सदर दठकाणे अपघात प्रिण क्षेर

जादहर करणे ि त्यादठकाणी तसेच कलक लािण्यात यािे अशा समचनाही िारीं िार करण्यात
आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर समचनाींिर शासनाने काय कारिाई केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०९-१२-२०१५) : (१) नाही.
(२) ि (३) मुींबई-पुणे द्रत
ु गती मागाूिर अपघात होऊ नये यासाठी आय.आर.सी. मानकाप्रमाणे
आिश्यक त्या दठकाणी समचना कलक, िळण कलक, ददशा दशूक कलक, अपघात प्रिण क्षेर
कलक, गनतननयींरण कलक इत्यादी लािण्यात आले आहे त.
(४)

प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
िोल्हापूर क्जल्हा मयवतती  सहिारी बकिेतील बेिायदा िजव वाटप प्रिरणाांबाबत

(३)

८५२३

(१०-०४-२०१५).

श्री.सुरेश

हाकवणिर

(टचलिरां जी),

श्री.लक्ष्मण

जगताप

(धचांचवड), श्री.उल्हास पाटील (मशरोक), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.राजेश क्षीरसागर
(िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुक्जत ममणचेिर (हातिणांगले) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील

(१) महाराषर रायय पुणे आिण कोल्हापमर सहकारी सींघाच्या गवरयिहाराींच्या चौकशीकररता

कलम ८३ अन्िये िालेल्या चौकशीत आजी माजी ४४ सींचालक ि ७ अचधकाऱ्याींिर १४७ को्ी
रुपयाींची

जबाबदारी

ननक्श्चत

करण्यात

आली

असन
म

चौकशी

अचधकाऱ्याींनी

विभागीय

सहननबींधक याींच्याकडे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान अहिाल सादर केला आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, बाँकेच्या सींचालकाींनी विविध सहकारी सींस्थाींना िा्प केलेली ६५ पवकी २८ कजू
प्रकरणे चौकशी अचधका-याींनी माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान दोषी ठरविले आहे ,
हे खरे आहे काय ि उक्त सींस्था कोणत्या आहे त,

वि.स. १४४ (3)
(३) असल्यास, सदर बाँकेतील गवरयिहार ि अननयममततेमुळे गेल्या ६ िषाूपासमन बाँकेचा
परिाना स्थचगत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अशा गवरकारभार ि ननयमबाहय काम करणा-या महाराषर रायय सहकारी
सींघाच्या सींचालकाींच्या खाजगी मालमत्तेतमन कलम ९५ अन्िये िसल
म ी करण्यात येणार आहे , हे

ही खरे आहे काय, असल्यास, ककती रक्कमेची िसल
म ी करण्यात येणार असमन केहापयत िसल
म ी
अपेक्षक्षत आहे ,

(५) कोल्हापमर क्जल्हा मध्यितती  बाँकेचे प्रशासन आिण नाबाडूच्या पररपरकाींचा गाींभीयाूने विचार

न करता आिण छाननी अहिालाींकडे दल
ू करुन सींचालक मींडळाने कजू मींजरम केल्याने बाँकेचा
ु क्ष
ननधी

असुरक्षक्षत

िाला

ि

ददलेली

कजू

थकबाकीत

गेली

आिण

िसुलीसाठी

बाँकेला

न्यायालयाकडे दाद मागािी लागली असल्याचे कोल्हापमर क्जल्हा मध्यितती  बाँकेच्या प्राचधकृत
अचधकारी याींनी ददलेल्या अहिालािरुन ननदशूनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(६) असल्यास, या प्रकरणी दोषी असलेल्या सींचालकाींिर कोणती कारिाई केली आहे िा
करण्यात येत आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
कोल्हापमर क्जल्हा मध्यितती  सहकारी बाँक मल. कोल्हापमर या बाँकेची, महाराषर सहकारी सींस्था
अचधननयम, १९६० चे कलम ८८ अन्िये चौकशी करण्यात आली असमन त्याचा चौकशी अहिाल,

प्राचधकृत अचधकारी तथा प्रादे मशक सह सींचालक (साखर) पण
ु े विभाग, पुणे याींनी दद.
२३.०१.२०१५ रोजी सादर केला आहे .

(२) प्राचधकृत अचधकारी याींनी बाँकेच्या एकमण २८ असुरक्षक्षत कजू प्रकरणामध्ये ि ननयमबाहय
लाभा प्रकरणी १७ सींचालक ि सींबींचधत माजी कायूकारी सींचालक याींचेिर जबाबदारी ननक्श्चत
केली आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) प्राचधकृत अचधकारी याींनी सदर बाँकेचे १७ माजी सींचालक, माजी कायूकारी सींचालक ि
सींबींचधत मयत सींचालकाींचे िारस याींचेिर रु. १४७.०१ को्ी इतक्या रकमेच्या आचथूक
नुकसानीची िवयक्क्तक ि सामुदहक जबाबदारी ननक्श्चत केली आहे .

(५) ि (६) होय. तथावप, अलीपकत्यानी मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींचक
े डे (रर् याचचका नीं.

१९६३/२०१५ ते १९७६/२०१५ आिण रर् याचचका नीं. २०४५/२०१५ नीं. २०४६/२०१५, नीं.
२०६६/२०१५) दाखल केल्या आहेत. यामध्ये मा. उच्च न्यायालय याींचक
े डमन दद. ०४.०३.२०१५

रोजी आदे श दे णेत आले असमन, सदर आदे शानमसार, मा. मींरी महोदय याींचक
े डील अपीलाचे
ननणूयापयत क्र. ८८ चे चौकशी अहिालास स्थचगती दे णेत आली आहे ि सदर अपीलातील

ननणूय जर याचचकाकत्याचे विरोधात असतील तर असे ननणूय त्याींना ममळालेपासन
म तीन
आठिडयापयत मा. उच्च न्यायालयाचे स्थचगतीचे सदर ननणूय कायम राहतील सबब, सदर

बाब सद्यक्स्थतीत न्यायप्रविष् आहे . मा. मींरी, (सहकार) याींनी दद. २०/१०/२०१५ च्या
आदे शाद्िारे सिू सींबींचधताींचे अपील के्ाळले असमन प्राचधकृत अचधकारी याींचा दद. २३/०१/२०१५
चा अहिाल कायम केला आहे .

__________

वि.स. १४४ (4)
सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोररवली (पूव)व , मब
ुां ई हायवेवरील बिज खालून श्रीिृष्ट्णनगर,
बोररवली पूवि
व डे जाणारा रस्ता बनववल्यास श्रीिृष्ट्णनगर, नदी पूलावरील
वाहति
ू ीची िोंडी सट
ु ण्यास मदत होण्याबाबत

(४)

११६७० (०४-०४-२०१५).

श्री.प्रिाश सुववे  (मागाठाणे) :

सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सींजय गाींधी राष्ीय उदयान, बोररिली (पमि)ू , मुींबई हायिेिरील ब्रिज खालमन श्रीकृषणनगर,
बोररिली पमिक
ू डे जाणारा रस्ता बनविल्यास श्रीकृषणनगर, नदी पमलािरील िाहतमकीची कोंडी
सु्ण्यास मदत होईल असा प्रस्ताि स्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाींक १० डडसेंबर, २०१४
रोजीच्या सम
ु ारास एमएसआरडीसी चे सीईओ श्री. ओहोळ याींच्याकडे लेखी ददला, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या प्रस्तािािर शासनाने ननणूय घेतला आहे काय, त्याींचे स्िरुप काय आहे ,
(३)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. एिनाथ मशांदे (०६-१०-२०१५) :(१) होय.
(२) सदर प्रस्तािाच्या अनष
ु ींगाने म.रा.र.वि.महामींडळामाकूत सींजय गाींधी राषरीय उद्यान
उड्डाणपुलाच्या खालमन िालेला रस्ता ददनाींक १९.४.२०१५ पासमन िापरात आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
दहांगोली (क्ज.दहांगोली) येथील शासिीय क्जल्हा ग्णालयाया १०० खाटाांया वावीव ग्णालय
टमारतीचे बाांधिाम तनिृष्ट्ट दजावचे होत असल्याबाबतचा अहवाल
(५)

१२९७२ (०८-०४-२०१५).

श्री.तानाजी मुटिुले (दहांगोली) :

सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगकून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दहींगोली (क्ज.दहींगोली) येथील शासकीय क्जल्हा रुणालयाच्या १०० खा्ाींच्या िाढीि
रुणालय

इमारतीचे

बाींधकाम

ननकृष्

दजाूचे

होत

असल्याबाबतचा

अहिाल

सींबींधीत

अमभयींत्याींनी शासनाकडे पाठविला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) सदर इमारतीचे बाींधकाम विदहत मुदतीत पमणू िाले नसमन अनतशय विलींबाने ि सींथगतीने
सुरु आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहम प्रकरणामध्ये शासनाकडमन चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, ननकृष् बाींधकाम ि बाींधकामास होत असलेला विलींब याींबाबत काय कायूिाही
करण्यात आली िा येणार आहे ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-१२-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) अींशत: खरे आहे.
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. १४४ (5)

रामिृष्ट्ण गोदावरी उपसा जलमसांचन योजना क्जल्हाधधिा-याांनी वीज
िापल्यामक
ु े बांद पडली असल्याबाबत

(६)

१८०८१ (१४-०८-२०१५).

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद पूव)व :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद क्जल्हा मध्यितती  सहकारी बाँकेच्या ष्ष्ीने अनेक िषाूपासमन सुरु असलेल्या

रामकृषण गोदािरी उपसा जलमसींचन योजनेची क्जल्हाचधका-याींनी िीज कापल्यामुळे योजना बींद
पडली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योजनेने याजासह १३० को्ी थकविले असुन त्यात हजारो शेतकरी
अडकले आहे त हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िवजापुर तालुक्यासह औरीं गाबाद क्जल््याला पाणी पुरिठा करण्याची क्षमता

असलेल्या या योजनेच्या पुणक्ू जिीताबाबत आतापयत काय कायूिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०३-२०१६) :(१) नाही.
होती.

रामकृषण गोदािरी उपसा जलमसींचन योजना ही सन १९९१ ते १९९५ पयत कायाूक्न्ित

सन १९९५-९६ मध्ये अिषूण पररक्स्थतीमुळे जायकिाडी जलाशयातील पाणीसाठा

वपण्याच्या पाण्यासाठी

राखन
म ठे िण्याचा ननणूय क्जल्हाचधकारी याींनी घेतल्यामळ
ु े पा्बींधारे

विभागाने दद. १७/८/१९९५ रोजी योजना बींद केली. सन १९९५ ते १९९७ मध्ये पाणीसाठा
नसल्यामळ
ु े योजना बींद रादहली.
होती.

सन १९९८ मध्ये सदर योजना पुन्हा कायाूक्न्ित िाली

तथावप पाणी साठ्यातील घ्, विज ब्रबलाची थकबाकीमळ
ु े केिुिारी २००० पासुन सदर

योजना बींद आहे .

(२) सदर योजनेच्या ४ उपसा जलमसींचन सींस्थाकडे औरीं गाबाद क्जल्हा मध्यितती  सहकारी बाँकेचे
दद. ३१/३/२०१५ अखेर मुद्दल रु. ६४.२६ को्ी ि याज ८३.८३ को्ी अशी एकमण रु. १४८.०९

को्ी थकबाकी असमन त्यात २०७८ शेतकरी कजूदार सभासद असन
म त्याच्या ७/१२ उताऱ्यािर
कजूबोजा नोंदविलेला आहे .

(३) सदर योजनेचे पन
ु क्जूिन करुन कजूदार लाभधारक शेतकऱ्याींच्या शेतीला मसींचन करणे

बाँकेस शक्य नाही, म्हणमन बाँकेचे मुद्दल कजू रु. ६४.२६ को्ी शासनाने दे णे ि योजना गोदािरी

पा्बींधारे विकास महामींडळ ककीं िा महाराषर क्जिन प्राचधकरणाकडे िगू करणे, उिूररत बाँकेचे
कजाूचे याज बाँकेने सहन करणे याबाबतचा पाठपुरािा बाँकेकडमन चालम आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. १४४ (6)
िोल्हापूर येथील बांद असलेल्या ग्पी बकि प्रिरणी ठे वीदाराांया ठे वीचे पेसे दे ण्याबाबत
(७)

१८४८६ (१३-०८-२०१५).

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.क्जतेंद्र आव्हाड (मुांिा िकवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोक), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील

(१) कोल्हापमर येथील बींद असलेल्या रुपी बाँक प्रकरणी मा.मुयमींरी, सहकारी मींरी, सचचि,
सहकार विभाग याींनी लक्ष घालन
म ठे िीदाराींच्या ठे िीचे पवसे दे ण्याची मागणी ठे िीदाराींनी माहे
एवप्रल, २०१५ च्या नतस-या आठिड्यात केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनष
ु ींगाने शासनाने कोणती कायूिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०१-२०१६) : (१) रुपी बाँकेच्या ठे िीदाराींकडमन ठे िीचे पवसे परत दे ण्याची
मागणी विविध ठे िीदाराींकडमन िारीं िार करण्यात येत.े

(२) रुपी बाँकेिर बाँकीींग रे यमलेशन ॲक्् १९४९ च्या कलम ३५ अ नुसार ररिहू बाँकेने ननबूध

लादले आहे त. सदर ननबूधाींची मुदत िेळोिळी िाढिमन ददलेली आहे . सदर बाँकेच्या ठे िीदाराींच्या
रकमा ममळाण्यात म्हणमन सदर बाँकेचे सक्षम बाँकेमध्ये विमलनीकरणाचे प्रयत्न चालम आहे त.

सारस्ित को. ऑप. बाँक मल, मींब
ु ई याींनी माहे ऑगस््, २०१३ मध्ये रुपी बाँकेचा ड्यम डडलीजन्स
करुन विमलनीकरणाचा प्रस्ताि ररिहू बाँकेकडे सादर केला होता. माहे जमन, २०१४ मध्ये

ररिहू बाँकेने तो अमान्य केला होता. रुपी बाँकेने युननयन बाँक, बाँक ऑक इींडडया, पींजाब
नॅशनल बाँक, को्क मदहींद्र बाँक, केडरल बाँक ि अन्य बाँकाशी रुपी बाँकेच्या ॲसे्स ॲन्ड
लायब्रबमलद्ज रान्सकर करण्याबाबत प्रयत्न केले, परीं तु त्यास सकारात्मक प्रनतसाद ममळाला
नाही.

तद्नींतर

रुपी

बाँकेिर

सहकार

खात्याकडमन

ददनाींक

२८.५.२०१५

च्या

आदे शान्िये

ब्ररसदस्यीय बाँककीं ग तज्ाींचे प्रशासक मींडळाची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच दद.
४.७.२०१५ च्या आदे शान्िये बाँकेच्या प्रशासक मींडळाचा विस्तार करुन त्यामध्ये बाँकीींग क्षेरातील
नामिींत ि तज् अशा सदस्याींची ननयक्
ु ती केली आहे.
आहे .

रुपी बाँकेच्या ठे िीदाराींना ठे िीचे पवसे दे ण्याच्या ष्ष्ीने खालीलप्रमाणे कायूिाही चालम
शासनाने रुपी को. ऑप.बाँक मल. पुणे याबाँकेसाठी विशेष एक रकमी कजू परतकेड

योजना मींजमर केली असमन त्यास दद. २१.२.२०१६ पयूत मुदतिाढ ददलेली आहे. रुपी बाँकेच्या

कमूचाऱ्याींना स्िेच्छा सेिा ननित्ृ ती योजना लागम करण्याबाबतच्या प्रस्तािास ररिहू बाँकेने
नाहरकत ददल्यानींतर सहकार आयुक्त कायाूलयाने दद. २९.९.२०१५ या परान्िये रुपी बाँकेच्या
सेिकाींच्या सेिाननित्ृ ती योजनेस काही अ्ीींच्या अचधन राहमन मान्यता ददलेली आहे . रुपी
बाँकेिर आचथूक ननबूध लागल्यापासमन रुपी बाँकेकडे दद. १०.९.२०१५ पयूत प्राप्त एकमण २३३६८

हाउमशूप केसेसचे अजाूिर मींजरम ी दे ण्यात आली असन
म रु. ९९.९१ को्ी अदा करण्यात आलेले
आहे त. बाँकेच्या

माजी सींचालक ि अचधकारी याींची महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम १९६०

वि.स. १४४ (7)
चे कलम ८८ अन्िये चौकशी पुणू करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
िजवमाफीची अांमलबजावणी िरण्याबाबत
(८)

१९७७४ (०५-०९-२०१५).

डॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायय शासनाने दहिाळी अचधिेशनात जादहर केलेल्या कजूमाकीची अींमलबजािणी करण्याचे
आदे श मे, २०१५ च्या सम
ु ारास प्रत्येक क्जल््याला दे ण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आदे शासोबत शासनाने काही ननयम पाळण्याच्या सच
म ना केल्या आहे त
त्या कोणत्या, तसेच कजू प्रकरणातील ७० ्क्के सािकारी प्रकरण सोन्याचे असल्याने ठराविक

मुदतीत सोडले नाही तर सािकाराला ताबा ममळविता येत असल्याने यात सािकाराींचा कायदा
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्याचबरोबर शेतकरी आहे हे मसध्द करण्यासाठी सािकाराला प्रस्ताि सादर
करण्याच्या समचना दे ण्यात आल्या आहे त हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यामुळे या कजूमाकीचा कायदा शेतकऱ्याींना ममळणार नाही, याबाबत

शासनाची

भमममका काय आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-११-२०१५) :(१) होय.
विदभू ि मराठिाड्यातील शेतकऱ्याींनी परिानाधारक सािकाराींकडमन

घेतलेले कजू माक

करण्याचा शासन ननणूय दद.१०.०४.२०१५ रोजी ननगूममत करण्यात आला असमन ते विदभू ि
मराठिाड्यातील सिू क्जल््याींना लागु आहे.

(२) सदर आदे शात शासनाने पुढीलप्रमाणे पारतेचे ननकष ठरविले आहे त :१. कजूदार यक्ती ७/१२ धारक शेतकरी असणे आिश्यक आहे .

२. यया सािकाराकडमन कजू घेतले आहे तो सािकार परिानाधारक असणे आिश्यक
आहे .

३. परिानाधारक सािकाराने परिान्यात नमद
ु केलेल्या क्षेराच्या बाहे रील यक्तीस
ददलेले कजू या योजनेस पार असणार नाही.

४. परिानाधारक सािकाराकडमन कजू घेतलेली पगारदार यक्ती, ननित्ृ ती िेतन
धारक यक्ती, मुींबई दक
ु ाने ि आस्थापना अचधननयम १९४८ नस
ु ार परिानाधारक
यक्ती या योजनेस पार असणार नाही.

५. कजूदार शेतकरी अथिा त्याच्या कु्ुींबातील सदस्य क्र.१(४) मधील अपारता

धारण करीत नसल्याबाबत सींबध
ीं ीत गािातील तलाठ्याने प्रमािणत करािे. तसेच
उप/सहाय्यक ननबींधक याींनी शेतकऱ्यास सािकारी कजाूतन
म मुक्त करण्याचे प्रमाणपर

वि.स. १४४ (8)
दे ण्यापमिती  शासन ननणूयातील क्र.(४) मधील अपारता धारण करीत नसल्याबाबत
(३) होय.

शेतकऱ्याींकडमन अथिा त्याच्या कु्ुींबातील सदस्याकडमन हमीपर घ्यािे.

(४) या कजूमाकीचा कायदा ७/१२ धारक शेतकऱ्याींना ममळणार आहे . विदभू ि मराठिाड्यातील
शेतकऱ्याींनी परिानाधारक सािकाराींकडमन घेतलेले कजूमाकी करुन शेतकऱ्यास सािकाराच्या
कजाूतुन मुक्तता करण्याचे शासनाचे धोरण आहे.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
मेहिर येथील (क्ज.बुलवाणा) क्जल्हा पररषद बाांधिाम उपववभागाांतगवत मेहिर व लोणार
तालुझयात िरण्यात आलेल्या िामाांमये िालेला आधथवि गेरव्यवहार

(९)

१९७७५ (१७-०८-२०१५).

डॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगकून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मेहकर येथील (क्ज.बुलढाणा) क्जल्हा पररषद बाींधकाम उपविभागाींतगूत मेहकर ि लोणार

तालुक्यात करण्यात आलेल्या कामाींमध्ये मोठ्या प्रमाणात आचथूक गवरयिहार िाल्याने
याबाबत चौकशी करण्यात यािी, अशी मागणी क्जल्हापररषदे चे विरोधी पक्ष नेते याींनी माहे
केिि
ु ारी, २०१५ च्या सम
ु ारास केली हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या आचथूक गवरयिहाराची चौकशी करण्यात आली आहे काय ि

त्यात काय

आढळमन आले,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी काय कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१५) :(१) होय.

(२) ि (३) क्जल्हा पररषद, बुलढाणा याींनी केलेल्या प्राथममक चौकशीनुसार आचथूक गवरयिहार

िाल्याचे आढळमन आले असमनया प्रकरणी जबाबदार असणाऱ्या अचधकाऱ्याींना मुय कायूकारी
अचधकारी, क्जल्हा पररषद, बल
ु ढाणा याींनी ननलींब्रबत केले आहे . सींबींचधताींविरुध्द शासनस्तरािर
मशस्तभींगाची कायूिाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
जकगाव क्जल््यातील तसेच चाकीसगाव तालुझयातील वसततगह
ृ ातील
िमवचा-याांना वेतन ददले जात नसल्याबाबत

(१०)

१९९७७ (३०-०७-२०१५).

(पाचोरा) :

श्री.गुलाबराव पाटील (जकगाव ग्रामीण), श्री.किशोर पाटील

सन्माननीय सामाक्जि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जळगाींि क्जल््यात एकमण ८४ िसनतगह
ृ े असमन तसेच चाळीसगाि तालुक्यात १६ िसतीगह
ृ

असमन ्या िसतीगह
ृ ातील कमूचाऱ्याींना सहा मदहन्यातमन एकदा िेतन ददले जात असल्याचे

वि.स. १४४ (9)
माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशूनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, क्जल््यात समाजकल्याण विभागातके मागसिगती य विद्यार्थयासाठी िसतीगह
ृ े

चालविली जात असन
म त्या िसतीगह
ृ कमूचाऱ्याींना एकब्ररत मानधन दोन िेळा ददले जाते. सदर
मानधन प्रत्येक सहामाहीमध्ये ३-३ मदहन्याचे मानधन घेण्यासाठी कायाूलयात हे लपा्े घालािे
लागत असमन कमूचाऱ्याींना आचथूक अडचणीींना सामोरे जािे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळमन आले, ि
तद्नुसार दोषी सींबींचधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राजिुमार बडोले (०३-०३-२०१६) :(१) ि (२) जळगाींि क्जल््यात एकमण ८४ िसनतगह
ृ े

असमन त्यापवकी १८ िसनतगह
ृ े चाळीसगाि तालुक्यात आहे त. चाळीसगाि तालुक्यातील १५
िसनतगह
ु ारी २०१५ पयत एका िसनतगह
ृ ाींतील कमूचाऱ्याींना माहे केिि
ृ ातील कमूचाऱ्याींना माहे
ऑगस््, २०१५ पयत मानधन अदा केलेले आहे .

अनुदाननत िसनतगह
ृ ाींतील कमूचारी मानधन, पररपोषण अनुदान, इमारत भाडे हे सिू

एकाच लेखामशषाूखाली असल्याने ि ननधीच्या उपलधतेनुसार तरतमद वितरीत केली जात
असल्याने सदर िसनतगह
ृ ाींतील कमूचाऱ्याींना मानधन अदा करण्यास विलींब होत आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
जात प्रमाणपत्र पडताकणीची प्रिरणे तनिाली िावण्याबाबत
(११)

२२८६१ (०६-०८-२०१५).

श्री.अबू आजमी (मानखूदव मशवाजीनगर) :

सन्माननीय

सामाक्जि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लोकशाही ददनाच्या िेळी मा.मुयमींरी याींना प्राप्त िालेल्या जात प्रमाणपर पडताळणीच्या
अजािर सींबींचधत जात प्रमाणपर पडताळणी सममतीने कोणती प्रशासकीय कायूिाही केली आहे ,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबचीं धत विभागाच्या जात प्रमाणपर सममतीद्िारे माहे मे, २०१५
अखेर ककती प्रकरणे ननकाली काढण्यात आली ि ककती प्रकरणे प्रलींब्रबत आहे त,
(३) उक्त प्रलींब्रबत प्रकरणे ननकाली न काढण्याची कारणे काय आहे त ि तद्नस
ु ार सींबींचधत
दोषी यक्तीींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ?

श्री. राजिुमार बडोले (२८-०१-२०१६) :(१) सींबींचधत अजूदारास जातपडताळणी प्रमाणपर
ननगूममत करण्यात आले आहे.

(२) सींबींचधत जाती प्रमाणपर पडताळणी सममतीकडे माहे मे, २०१५ अखेर एकमण १७७० प्रकरणे
ननकाली काढण्यात आली असमन ४०२६ प्रकरणे प्रलींब्रबत आहे त.

वि.स. १४४ (10)
(३) जाती दायाींच्या काही प्रस्तािाींमध्ये कागदपराींची कमतरता, अपुरे पुरािे यामळ
ु े सींबींचधत
यक्तीकडमन परयिहार करुन आिश्यक ते पुरािे मागिािे लागतात. शींकास्पद प्रकरणामध्ये
पोलीस दक्षता पथकाकडमन चौकशी केली जाते. त्यामळ
ु े प्रकरणे ननकाली काढण्यास उशीर होतो.

प्रलींब्रबत प्रकरणाींची सींया ि अपुरा कमूचारी िगू याींचा समन्िय साधमन तसेच

अनतररक्त कायूभार दे ऊन ि िेळोिेळी विशेष मोदहमा आयोक्जत करुन प्रलींब्रबत प्रकरणाींचा
ननप्ारा करण्याची कायूिाही युध्दपातळीिर करण्यात येत आहे .
___________
शहापूर तालुझयातील (क्ज.ठाणे) येथील साववजतनि बाांधिाम उपववभाग
टमारतीचा तनधीत गेरव्यवहार िाल्याबाबत

(१२)

२३५७७ (१४-०९-२०१५).

श्री.ग्पेश हात्रे (मभवांडी पूव)व :

सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगकून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शहापमर तालुक्यातील (क्ज.ठाणे) सन २०१२-१३ ि २०१३-१४ मध्ये सािूजननक बाींधकाम

उपविभाग, शहापरम याींचक
े डमन सच
ु विण्यात आलेल्या कामाींचा ननधी इमारती दरु
ु स्ती करण्यासाठी
मींजमर असतानाही सदर कामाींचा ननधी कोणत्याही दरु
ु स्तीसाठी न िापरता बनाि् दे यके काढमन

अचधक्षक अमभयींता, कायूकारी अमभयींता ि उप अमभयींता-श्री.मशिदास याींनी रुपये ३ को्ी २४
लाख रुपयाींचा गवरयिहार केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी िारीं िार सािूजननक बाींधकाम मींरी,
सािूजननक बाींधकाम राययमींरी तसेच मा.म
ु य अमभयींता, ि अचधक्षक अमभयींता, ठाणे
याींच्याकडे तक्रारी केल्याचे माहे एवप्रल, २०१४ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशूनास आले, हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, २०१२-१३ ि २०१३-१४ या कालािधीत मींजमर िालेल्या ननधीचा इमारत
दरु
ु स्तीसाठी

न केल्यामळ
ु े

तसेच

ननधीचा िापर न करता अपहार केल्यामळ
ु े शहापरम

तालुक्यातील विकास कामाींत मोठ्या प्रमाणािर विलींब लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

चौकशीत काय आढळमन आले ि तदनुसार उक्त ननधीचा िापर इतरर करणाऱ्या सींबींचधत
अचधक्षक अमभयींता, कायूकारी अमभयींता ि उप अमभयींता याींच्यािर शासनाने कोणती कारिाई
केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ि याबाबतची सद्य:क्स्थती काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-१२-२०१५) : (१), (२) ि (३) नाही, हे खरे नाही.
(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. १४४ (11)
गुांज ते खडिा या रस्त्याांची िालेली दरु ावस्था
(१३)

२५८०० (१४-०८-२०१५).

श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) :

सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगकून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) गुींज ते खडका या रस्त्यािर मागील पाच िषाूत दरिषती  काम न करताच लाखो रुपयाींची
ब्रबले काढण्यात आली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) गुींज ते खडका या रस्त्याची निीन डाींबरीकरण मागील िषती च िालेले असताींना या िषती 

सींपुणू रस्त्याची दरु िस्था होिमन पन्
ु हा निीन डाींबरीकरणाच्या ननिीदा काढण्यात आल्या आहे त,
हे खरे आह काय,

(३) गुींज ते खडका या रस्त्याच्या बाजुचे सपा्ीकरण निीन ननविदे त असताना ननिडणुकी पुिती 
दोन मदहण्याच्या आधी १५ लाखाचे ब्रबल काढण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,

(४) सदर कामास ताींब्ररक मींजुरी निीन ननविदे त सदर काम समाविषठ असताींना कशी काय
दे ण्यात आली याची शासन उच्चस्तरीय चौकशी करणार आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती कारिाई करण्यात आली िा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
सन २०१३-२०१४ मध्ये सदर रस्त्यािर निीन डाींबरीकरणाची कामे िाली नसमन डाींबराने

खड्डे भरण्याची कामे िाली आहेत.
(३) हे खरे नाही.

सदर रस्त्याच्या बाजमचे सपा्ीकरण करणे हे काम ग् अ-७ मध्ये मींजमर असलेले काम

पमणू करण्यात आले असन
म ते इतर निीन ननविदे त समाविष् नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
(६)

प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
राजापरू तालझ
ु यातील (क्ज.रत्नाधगरी, ता.सांगमेश्वर) येथील
तनवधे बावनदीवर पुल बाांधण्याबाबत

(१४)

२७४४७ (०७-०८-२०१५).

श्री.राजन साकवी (राजापूर) :

सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगकून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राजापमर

तालुक्यातील

(ता.सींगमेश्िर,

क्ज.रत्नाचगरी)

ननिधे

बािनदीिर

मोठा

पुल

बाींधण्याबाबत सन २००९-२०१० मध्ये नाबाडू अींतगूत केलेल्या मागणीनस
ु ार नाबाडू-१७ अींतगूत
मींजमर करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. १४४ (12)

(२) असल्यास, सदर पुल नाबाडू १७ अींतगूत मींजमर असमनही अदयापी कोणतीच कायूिाही िाली
नसल्यास प्रलींब्रबत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर पुलाच्या बाींधकामास विलींब लागण्यामागची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, सदर पुल तात्काळ बाींधण्याबाबत शासन स्तरािर काय कायूिाही करण्यात
आली िा येत आहे ,

(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-१२-२०१५) : (१), (२), (३), (४) ि (५) सींगमेश्िर तालुक्यातील मारळ

ननिधे रस्त्यािर बाि नदीिर मोठ्या पल
ु ाचे बाींधकाम करण्याचे काम नाबाडू-१८ अींतगूत मींजरम
करण्यात आले होते. तथावप सदर पुलाची ककीं मत नाबाडूमध्ये मींजमर असलेल्या ककीं मतीपेक्षा

जास्त असल्याने सदरचे काम नाबाडू-१८ मधमन िगळण्यात आले आहे . प्रश्नाधीन पुलाचे काम
ननकष, मींजुरी ि ननधी उपलधतेच्या अधीन राहमन हाती घेण्याचा प्रयत्न राहील.
___________
जालना ते वडीगोद्री (क्ज.जालना) या राज्यमागावचे चौपदरीिरण िरण्याबाबत
(१५)

२७४९६ (३१-०७-२०१५).

िकवा) :

श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी), श्री.क्जतेंद्र आव्हाड (मुांिा

सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगकून) मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) जालना क्जल््यातील जालना ते िडीदी ोदी राययमागाूच्या कामास ननधी ममळमनही राययमागू

चौपदरीकरणाचे कामास सुरुिात करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्या सदर राययरस्तयाचे तातडीने चौपदरीकरण करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायूिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप कोणतीच कायूिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-१२-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
तथावप सदर रस्त्याचे काम खाजगीकरणातमन करण्याचा प्रस्ताि शासन स्तरािर प्राप्त

िाला होता. दरम्यान खाजगीकरणाींतगूत प्रकल्पाकरीता लहान िाहनाींना, एस.्ी.बसेस ि

स्कमलबस याींना पथकरातमन िगळण्याचे ननक्श्चत िाल्याने सदर प्रकल्प खाजगीकरणातमन
आचथूकष्ष्या सस
ु ाध्य िाला नाही.

(२) सदर प्रकल्पाचे काम अन्य योजनेतमन हाती घेणे शक्य आहे ककीं िा कसे याबाबत
पडताळणी करुन प्रस्ताि शासनास सादर करणेबाबत मुय अमभयींता, सािूजननक बाींधकाम
प्रादे मशक विभाग, औरीं गाबाद याींना सुचचत करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. १४४ (13)
हातिणांगले तालुझयातील प्र.क्ज.माां.क्रां. २० ग्िडी येथे
पांचगांगा नदीवर मोठा पूल बाांधणेबाबत

(१६)

२८५३५ (२३-१२-२०१५).

(िोल्हापूर उत्तर) :

श्री.सुरेश हाकवणिर (टचलिरां जी), श्री.राजेश क्षीरसागर

सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगकून) मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापमर क्जल््यातील हातकणींगले तालुक्यातील प्र.क्ज.माीं.क्रीं. २० रुकडी येथे पींचगींगा
नदीिर मोठा पमल बाींधणे या कामाचा प्रस्ताि विहीत मागाूने कायूकारी अमभयींता, सािूजननक

बाींधकाम विभाग, कोल्हापमर याींनी शासनास माहे जमन २०१३ मध्ये सी.आर.एक. अींतगूत सादर
केलेला आहे , ही बाब खरी आहे काय,

(२) तसेच, शींभर िषाूहमन अचधक कायूकाळ पमणू िालेल्या मशिाजी पुलाला पयाूय म्हणमन
बाींधण्यात येत असलेल्या सदर पल
ु ाचे बाींधकामाआड येणारी अकरा िाडे तोडण्यास परिानगी
न ममळाल्याने रखडले असल्याचे नुकतेच माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये ननदशूनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बाींधकामाआड येणारी िाडे तोडण्यास परिानगी न दे ण्याची कारणे काय आहे त,
(४) तसेच, उक्त पुलाचे बाींधकाम िाल्यास इचलकरीं जी-कोल्हापमर हे अींतर १० कक.मी. ने कमी
होणार असमन हातकणींगले ि करिीर तालुक्यात अनेक गािाींत दळणिळण सुरू होणार आहे , ही
बाब सुध्दा खरी आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रस्तािास मींजमरी दे ण्यात आली आहे काय,नसल्यास त्याची कारणे काय
आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०३-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) ि (३) विषयाींककत पमलाचे बाींधकामा आड येणारी िाडे केंद्रीय पमरातत्ि खात्याच्या

प्रनतबींचधत क्षेराच्या नक्जक असल्याने केंद्रीय परु ातत्ि खात्याच्या ददल्ली येथील राषरीय
स्मारक कमम्ी याींचेकडे सींबींचधत िाडे तोडण्याची परिानगी दे णेबाबतचा प्रस्ताि पाठविण्यात
आला आहे .

(४) विषयाींककत पमलाचे बाींधकाम िाल्यास इचलकरीं जी ते कोल्हापमर शहर हे अींतर अींदाजे ५
ककलोमी्रने कमी होणार आहे.

(५) विषयाींककत पमलाचे कामास केंदद्रय मागू ननधी योजनेअींतगूत केंद्र शासनाने मींजमरी ददली
आहे .

___________
येवला (क्ज.नामशि) येथे आददवासी वविास ववभागाया मुले आणण मुलीांया शासिीय
वसतीगह
ृ टमारतीया बाांधिामास प्रशासिीय मान्यता ममकणेबाबत

(१७)

२८५६१ (२३-१२-२०१५).

श्री.छगन भज
ु बक (येवला) :

सन्माननीय आददवासी वविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) येिला (क्ज.नामशक) येथे आददिासी विकास विभागाच्या मल
ु े आिण मल
ु ीींच्या शासकीय
िसतीगह
ृ

इमारतीच्या

बाींधकामास

प्रशासकीय

मान्यता

ममळणेसाठी

आददिासी

विकास
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आयुक्तालयाने माहे जुलव २०१३ मध्ये िा त्या दरम्यान शासनाकडे पाठविलेला प्रस्ताि माहे
ऑक््ोबर २०१५ पयत प्रलींब्रबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२)असल्यास, उक्त िसतीगह
ृ इमारतीींच्या बाींधकामाींना प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची स्थाननक
लोकप्रनतननधीींनी माहे एवप्रल २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान शासनाकडे मागणी केलेली आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाकूत कोणती कायूिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (०३-०२-२०१६) : (१) ि (२) हे खरे आहे .

(३) आयुक्त, आददिासी विकास, नामशक याींच्याकडमन प्राप्त िालेले आददिासी मल
म ीींचे ि मुलाींचे
शासकीय िसतीगह
ृ , येिला येथील इमारत बाींधकामाचे प्रस्ताि ताींब्ररक बाबीींची छाननी करुन

प्रशासकीय मान्यतेस सहमती दे ण्याकररता सािूजननक बाींधकाम विभागाकडे सादर केला असता
त्या विभागाने सन २०१५-१६ ची दरसच
म ी लागम िाली आहे . त्यानस
ु ार अींदाजपरक अद्ययाित
करुन पाठविण्यात यािे असे अमभप्राय ददले आहे त.

सािूजननक बाींधकाम विभागाच्या अमभप्रायाच्या अनुषींगाने निीन दरसमचीनुसार सुधारीत

अींदाजपरके सादर करण्याबाबत आयुक्त, आददिासी विकास, नामशक याींना माहे ऑगस््, २०१५
मध्ये कळविण्यात आलेले आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
अनुसूधचत जातीांया प्रमाणपत्रातील अटी मशधथल िरण्याबाबत
(१८)

२८८२९ (२३-१२-२०१५).

(ववलेपालवे ) :

अइड.आमशष शेलार (वाांद्रे पक्श्चम), श्री.पराग अकवणी

सन्माननीय सामाक्जि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ददनाींक १ मे, १९६० पि
ींु ई प्राींत अक्स्तत्िात असताना महाराषरात ननिास केलेल्या
म ती  मब

अनुसमचचत जातीच्या यक्तीींच्या नातेिाईकाींना सद्यःक्स्थतीत अनुसमचचत जातीचे प्रमाणपर
आिश्यक असल्यास शासनाच्या सींबींचधत विभागाकडमन १९५० पमिती चा महाराषरात स्थायी ननिास
असल्याचा दाखला पुरायादाखल सादर करण्याबाबत साींगण्यात येत,े हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन १९६० पमिती पासमन यया यक्तीींचा स्थायी ननिास महाराषरात आहे त्याींना

१९५० पि
म ती चा दाखला सादर करण्याबाबतची अ् लागम राहणार नाही कारण ते अविभाजीत
मुींबई प्राताींचे ननिासी होते असे शासनाने पररपरक क्र. सीबीसी-२०१४/प्र.क्र. २६४/भािक-५
ददनाींक ९ सप््ें बर, २००४ अन्िये घोवषत केले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाच्या पररपरकास न जुमानता अद्यापही सींबींचधत विभागाकडमन अनुसमचचत
जातीचे

प्रमाणपर

दे ण्याकररता

१९५०

पि
म ती च्या

करण्याबाबत साींगण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय,

महाराषरात

ननिासाचे

प्रमाणपर

सादर
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(४) असल्यास, अशाप्रकारे अनुसचम चत जातीच्या यक्तीींना नाहक रास दे णा-या शासनाच्या
सींबींचधत अचधका-याींविरुध्द चौकशी करून शासनाने काय कारिाई केली आहे िा करणार आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले (१८-०२-२०१६) :(१) ि (२) हे खरे आहे.

(३) केंद्र शासनाच्या ननदे शानुसार या विभागाच्या दद.६/२/२०१० च्या शासन ननणूयान्िये तसेच
जातपडताळणी ननयम-२०१२ नस
ु ार अनस
ु चम चत जाती या प्रिगाूतील यक्तीींना अथिा त्याींच्या

कु्ुींब्रबयाींना, दद.१०/८/१९५० रोजी िा तत्पमिती  राययातील सिूसाधारण रदहिासी असण्याची अ्
विदहत करण्यात आली आहे . तथावप, सदर अ् मशचथल करण्याबाबत भारताचे अ्नती  जनरल
याींचे अमभप्राय मागविण्यात आले आहे त.
(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
धुळ्यातील पॉवरलुम उद्योग अडचणीत आल्याबाबत
(१९)

२९३१७ (२२-१२-२०१५).

श्री.िुणाल पाटील (धक
ु े ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री),

श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मय), अइड.िे.सी.पाडवी (अझिलिुवा) :

सन्माननीय वस्त्रोद्योग

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धळ
ु े येथील पईिरलम
ु मधील तयार होण्या-या सत
ु ी कापडािर राजस्थान मध्ये प्रकक्रया

करण्यात येत.े परीं तु तेथील न्यायालयाने प्रकक्रया उद्योगाींिर बींदी घातल्यामळ
ु े धळ्
ु यातील
पईिरलुम उद्योग अडचणीत आल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशूनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सत
ु ी कापडािर प्रकक्रया करणारे उद्योग महाराषरातही सरु
ु करण्याबाबत शासन
विचाराधीन आहे काय,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०३-२०१६) :(१) होय. तथावप आता हे कारखाने पमिि
ू त चालम आहे त.
(२) रायय शासनाने िस्रोद्योगाच्या विकासासाठी

िेगिेगळ्या योजना सरु
ु केलेल्या आहे .

तसेच केंद्र शासनाकडमन दे खील ्े क्स्ाईल पाकू ि प्रकक्रया सुविधा उपलध होण्यास
आय.पी.डी. एस.योजना राबविण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. १४४ (16)
मुांबई िृवष उत्पन्न बाजार सममतीमये बटाटाया िडत िपातीची
थिबािी गेल्या वषावपासून थिीत असल्याबाबत

(२०)

३०३८० (२२-१२-२०१५).

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सरु े श लाड (िजवत), श्री.सांजय

िेकिर (ठाणे), श्री.सांजय साविारे (भुसावक) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मुींबई कृवष उत्पन्न बाजार सममतीमध्ये ब्ा्ाच्या कडत कपातीची ३५ को्ी रुपयाची
थकबाकी गेल्या िषाूपासमन पाठपुरिठा करुन दे खील अदयाप थकीत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बाजार सममतीने पवसे िसुलीसाठी पाठविलेल्या नो्ीसला पणन सींचालकाींनी
स्थचगती ददल्याची बाब माहे सप््ें बर, २०१५ च्या दरम्यान ननदशूनास आली, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पणन सींचालक ि पणन मींत्रयाींकडे दाखल केलेल्या अवपलात शेतक-याींना त्याींची
रक्कम दे ण्यात याची असा आदे श होऊनही अद्याप पवसे शेतक-याींना ममळालेले नाहीत, हे ही
खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त बाब क्रीं. १,

२ ि ३ नमसार शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने शेतक-याींना त्याींचे पवसे तातडीने ममळण्याबाबत शासनाने
कोणती कायूिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे , नसल्यास, ददरीं गाईची सिूसाधारण कारणे
काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.
(३) नाही. सदर प्रकरणी मा.मींरी (पणन) याींचक
े डील अवपल अद्याप प्रलींब्रबत आहे .
(४)

ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
पुण्यातील ववववध महाववद्यालयाांत प्रवेश घेतलेल्या ववद्यार्थयाांना शहरातीलच
वसततगह
ृ ात प्रवेश ममकण्याया मागणीबाबत

(२१)

३०४१४

(खडिवासला) :

(२३-१२-२०१५).

श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोर),

श्री.मभमराव

तापिीर

सन्माननीय सामाक्जि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुण्यातील विविध महाविद्यालयाींत प्रिेश घेतलेल्या विद्यार्थयाची िसनतगह
ृ ाची सोय
समाजकल्याण विभागाकडमन राजगुरुनगर, सासिड येथे करण्यात आली. परीं तु विद्यार्थयानी
आम्हाला शहरातीलच िसनतगह
ृ ात प्रिेश ममळािा अशी मागणी केली असल्याचे ददनाींक २२
ऑगस््, २०१५ रोजी िा त्या सुमारास उघडकीस आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील विद्यार्थयाना विविध अ्यासक्रमासाठी प्रिेश शहरात पण त्याींची
िसनतगह
ृ े दी ामीण भागात ममळाली असल्याने सदरील विद्यार्थयानी िसतीगह
ृ े ममळािी अन्यथा
आींदोलन करण्याचा इशारा ददला आहे , हे ही खरे आहे काय,

वि.स. १४४ (17)
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने विद्यार्थयाच्या उयजिल भवितयासाठी, जाण्यायेण्याचा िेळ िाचविण्यासाठी यया दठकाणी प्रिेश घेतला त्याींचा जिळपास िसनतगह
ृ ाची
सोयीसवु िधा दे ण्याबाबत शासनाने काय कायूिाही िा उपाययोजना केली आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची सिूसाधारण कारणे काय आहे त ?

श्री. राजिुमार बडोले (२३-०२-२०१६) :(१) होय. यया विद्यार्थयानी पुण्यातील महाविद्यालयात
प्रिेश घेतलेला होता परीं तु िसनतगह
ु े
ृ प्रिेशासाठी विकल्प सदर िसतीगह
ृ ाचा ददलेला असल्यामळ

ि शहरातील िसतीगह
ृ ात जागा ररक्त नसल्यामुळे त्या विद्यार्थयाचा राजगुरुनगर, सासिड येथे
त्याींचे विकल्पाप्रमाणे िसतीगह
ृ ननहाय प्रिेश िालेला आहे .

परीं तु सदर विद्यार्थयाचे शवक्षिणक दहत लक्षात घेऊन शहरातील िसतीगह
ृ ातील ररक्त

असलेल्या

जागेनुसार

ि

मेरी्नुसार

आरक्षण

ननहाय

ऑनलाईन

पध्दतीने

शहरातील

िसतीगह
ृ ामध्ये समाविष् करण्याची प्रकक्रया िेळोिेळी योय आदे शान्िये करण्यात आलेली
आहे .

(२) नाही.
(३)

तालुकाननहाय

िसतीगह
ृ े

ि

महाविद्यालयाचे

मॅपीींग

ऑनलाईन विद्यार्थयाची प्रिेश प्रकक्रया करण्यात येत आहे .

अचक
म

करुन

िसनतगह
ृ ननहाय

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
थिबािीदार साखर िारखान्याांया तारण मालमत्तेची िेलेली
तनयमबा्य ववक्री रद्द िरण्याबाबत

(२२)

३०७१८ (२२-१२-२०१५).

श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोकी) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायय सहकारी बॅकेच्या तत्कालीन सींचालक मींडळाने काही सींस्थाींना विनातारण कजूिा्प
करण्यात आले, तर दस
ु रीकडे काही थकबाकीदार साखर कारखान्याची तारण मालमत्ता

ननयमबा्यपणे विक्री करुन बाँकेला १०७ को्ी ४७ लाख ७८ हजार रुपयाींच्या नक
ु सान िाल्याचे

प्राथममक चौकशीत ननषपन्न िाले असल्याची बाब ददनाींक २२ सप््ें बर, २०१५ मध्ये िा
दरम्यान ननदशूनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मालमत्तेची केलेली विक्री रद्द करण्यात येणार आहे काय, तसेच यास जबाबदार
असणा-या विरुध्द शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०३-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) बाँकेस िालेल्या आचथूक नक
ु सानीची जबाबदारी ननक्श्चतीची कायूिाही महाराषर सहकारी
कायदा १९६० चे कलम ८८ अन्िये करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. १४४ (18)
यवतमाक क्जल््यातील िृषी उत्पन्न बाजार सममतीची टमारत मोडिकीस आल्याबाबत
(२३)

३०९५४ (२२-१२-२०१५).

श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.गोपालदास अग्रवाल (गोंददया),

डॉ.सांतोष टारफे (िकमनुरी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पणन मांत्री पुढील

(१) यितमाळ क्जल््यातील कृषी उत्पन्न बाजार सममतीची इमारत सद्यक्स्थतीत मोडकळीस
आली असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशूनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदर इमारतीची दरू
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायूिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०३-२०१६) :(१) यितमाळ क्जल््यातील

१७ कृवष उत्पन्न बाजार

सममत्याींपवकी िणी ि महागाि कृवष उत्पन्न बाजार सममत्याींच्या म
ु य कायाूलयाच्या इमारती
मोडकळीस आलेल्या आहे त.

(२) ि (३) महागाि कृवष उत्पन्न बाजार सममतीची इमारत दरु
ु स्तीसाठी ननविदा मागविण्यात
आल्या असमन सदर काम लिकरच सुरु करण्यात येणार आहे.

तथावप िणी बाजार सममती

मागील ३ िषाूपासमन तोट्यात असल्यामुळे ननधी अभािी इमारत दरु स्ती करण्यात आली नाही.
___________
वसई पूववे िडील पेल्हार येथील महामागाववर बाांधण्यात आलेल्या उड्डाणपूलाबाबत
(२४)

३१२३० (२२-१२-२०१५).

श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पक्श्चम) :

सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम

वगकून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िसई पमिेकडील पेल्हार येथील महामागाूिर बाींधण्यात आलेल्या उड्डाणपमलामुळे येथील

शाळकरी मुलाींना तारे िरची जीिघेणी कसरत करीत महामागू ओलाींडािा लागत असल्याचे
ददनाींक २६ ऑगस््, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास उघडकीस आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शाळे तील मल
ु ाींना महामागू ओलाींडण्यासाठी शाळे तील मशक्षक ि नजीकच्या

पोलीस चौकीतील पोलीस कमूचाऱ्याींनाच पुढाकार घ्यािा लागत असल्याचे ननदशूनास आले
आहे ,हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शाळे त जाणा-या विद्यार्थयाच्या सुरक्षक्षततेसाठी शासनाने काय कायूिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०१-२०१६) : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे , परीं तु याविषयी कुठल्याही

प्रकारची तक्रार प्राप्त िाली नसन
म नालासोपारा ि पेल्हार यादठकाणी (एवप्रल २०१५ ते सप््ें बर

२०१५ दरम्यान) सिलतकाराकडमन ८ रॅ ककक िईडनू िाहतुकीच्या ननयमनासाठी ठे िण्यात आलेले
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होते. ि त्याींच्यामाकूत िाहतक
ु ीचे ननयमन करण्यात येत होते. असे उपमहायिस्थापक
(ताींब्ररक), भारतीय राषरीय राजमागू प्राचधकरण, सुरत-ददहसर प्रकल्प याींनी कळविले आहे.
(३)

मींब
ु ई

अहमदाबाद

राषरीय

महामागू

क्र.

८

िर

लोकप्रनतननधीींच्या

मागण्यानस
ु ार

नालासोपारा, पेल्हार इत्यादी दठकाणी िाहनाींकरीता/ पादचाऱ्याींकररता भुयारी मागू भारतीय

राषरीय राजमागू प्राचधकरण, निी ददल्ली माकूत मींजमर करण्यात आले आहे त. पेल्हार येथील
भुयारी मागाूचे काम पुणू करुन तो िाहतक
ु ीसाठी ददनाींक १४.०६.२०१५ रोजी खुला करण्यात
आला आहे. नालासोपारा येथील भुयारी मागाूचे काम ०३.०९.२०१५ रोजी पुणू करण्यात

येऊन

िाहतक
ु ीस खल
ु ा करण्यात आला. सद्यक्स्थतीत िरील दठकाणी महामागू ओलाींडण्यासाठी

कसलीही अडचण्ाा ददसमन येत नसल्याचे उपमहायिस्थापक (ताींब्ररक) , भारतीय राषरीय
राजमागू प्राचधकरण, सुरत-ददहसर प्रकल्प याींनी कळविले आहे.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही

___________
िराड (क्ज.सातारा) तालुझयातील िराड-तासगाव मागाववर िाववे  येथील
िृष्ट्णा नदीवरील पल
ु ाया दरू
ु स्तीबाबत

(२५)

३१३५८ (२२-१२-२०१५).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगकून)

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कराड (क्ज.सातारा) तालुक्यातील कराड-तासगाि मागाूिर कािे येथील कृषणा नदीिरील
पुलाच्या स्लॅ बच्या एक्सपान्शन जईईन्् असलेल्या दठकाणी भगदाड पडले आहे , याकडे िेळीच
लक्ष न ददल्यास भविषयात िाहतुकीस मोठ्या धोका ननमाूण होण्याची शक्यता यक्त होत
असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशूनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदर पुलाच्या दरू
ु स्तीबाबत शासनाने कोणती कायूिाही केली आहे िा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०१-२०१६) :(१) हे खरे नाही,
खींडाळा-कोरे गाि-कराड-साींगली-मशरोळ या रायय मागू १४२ रस्त्यािर कािे येथे कक.मी.
११०/० िर कृषणा नदीिर कािे पल
ु आहे .सदर पल
ु आठ गाळ्याचा असन
म त्याींमध्ये एक्स्पाींशन

जईईं् असलेल्या दठकाणी भगदड पडलेले नसमन एक्सपाींशन जईइीं् िरील डाींबराचा थर अचधक
िदू ळीमुळे ननघाला होता.

(२) सद्यक्स्थतीत एक्सपाींशन जईइीं् िरील डाींबरी थर ननघालेल्या दठकाणी नयाने डाींबरीकरण
करुन दरु
ु स्तीची कायूिाही पुणू करण्यात आलेली आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. १४४ (20)

आददवासी वविास ववभागाने अनुदातनत शाकाांया व्यवस्थापन
सममतीची पन
ु रचवना िरण्याचा घेतलेला तनणवय

(२६)

३१७०४ (२२-१२-२०१५).

श्री.अजय चौधरी (मशवडी), श्री.सतु नल राऊत (ववक्रोकी) :

सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मशक्षण हक्क कायद्यानुसार राययातील खाजगी अनुदाननत शाळाींतील शाळा यिस्थापन
सममती कक्त सल्ला दे ण्याचे काम करील या यनतररक्त त्याींना कोणतेही अचधकार राहणार
नाहीत अशी केंद्र शासनाने राययाच्या आददिासी विभागास अचधसच
म नेद्िारे कळविले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आददिासी विकास विभागाने अनद
ु ाननत शाळाींच्या यिस्थापन सममतीची
पुनरचूना

करण्याबाबत

चुककचा

शासन

ननणूय

काढला

असल्याचे

लोकप्रनतननचधींनी

मा.

आददिासी विकास मींरी याींच्या ननदशूनास आणमन ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने सदर शासन ननणूय तातडीने दरु
ु स्त करुन सुधाररत शासन ननणूय
जारी करण्याबाबत आतापयत काय ननणूयात्मक कायूिाही केली आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२३-०२-२०१६) :(१) ि (२) हे खरे आहे.

(३) आददिासी विकास विभाग, शासन ननणूय क्र.अआशा-२०१५/प्र.क्र.१५२/का.११, दद.११.९.२०१५
अन्िये अनद
ु ाननत आश्रमशाळे साठी शाळा यिस्थापन सममतीची पन
ु रू चना करणेबाबत ननणूय
घेण्यात आला होता. परीं तम सदर शासन ननणूयामध्ये रु्ी असल्याचे ननदशूनास आल्याने, सदर
शासन ननणूयािरील शासन शुध्दीपरक दद.२६.११.२०१५ अन्िये ननगूममत करण्यात आलेला
आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
अिोला शहराया िृवषनगर पररसरातील आददवासी वसततगह
ृ ातील
मुलभूत सुववधा टत्यादी समस्याांबाबत

(२७)

३१९२५ (२२-१२-२०१५).

श्री.नरहरी णिरवाक (ददांडोरी), श्री.अममत िनि (ररसोड),

डॉ.सांतोष टारफे (िकमनुरी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.क्जतेंद्र
आव्हाड (मुांिा िकवा), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

सन्माननीय

आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला शहराच्या कृवषनगर पररसरातील आददिासी िसनतगह
ु भमत सुविधा इत्यादी
ृ ातील मल
समस्याींबाबत

विद्यार्थयानी

क्जल्हाचधकारी

आिण

एकाक्त्मक

आददिासी

विकास

प्रकल्प

अचधकारी अकोला याींनी अनेकिेळा ननिेदन दे ऊनही कोणतीच कायूिाही केली गेली नसल्याने
ददनाींक ११ ऑगस््, २०१५ पासमन विद्यार्थयानी अन्नत्याग केला आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. १४४ (21)
(२) असल्यास, याबाबत शासनाकडमन कोणतीच दखल तसेच कायूिाही केली नाही, हे खरे आहे
काय,
(३)

असल्यास,

याबाबतची

सिूसाधारण

कारणे

काय

आहे त

तसेच

पुरविण्याबाबत शासनाकडमन कोणती तातडीची कायूिाही करण्यात येत आहे ,
(४)

मल
ु भत
म

सवु िधा

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (०३-०२-२०१६) :(१) आददिासी मुलाींचे शासकीय िसतीगह
ृ , अकोला, क्रमाींक
१, कृषीनगर पररसर येथील विद्यार्थयानी दद. १०.०८.२०१५ रोजी िसतीगह
ृ ातील विविध

समस्याबाबतचे ननिेदन प्रकल्प अचधकारी, अकोला याींना ददले होते. सदर विद्याथती , स्पधाू
पररक्षेची पुस्तके पुरविणे, िई्र कील््र, निीन द्.ही. शवक्षिणक सादहत्य पुरिठा, िसतीगह
ृ ाची
दरु
ु स्ती ि िसतीगह
ृ ाच्या गह
ृ पालाींची बदली इत्यादी मागण्याींकररता दद. ११.०८.२०१५ रोजी
उपोषणास बसले होते.
(२) हे खरे नाही.
(३) दद. ११.०८.२०१५ रोजी प्रकल्प अचधकारी, अकोला याींनी आददिासी सींघ्ना तसेच
िसतीगह
ृ ातील विद्यार्थयाची चचाू केल्यानींतर विद्यार्थयानी उपोषण मागे घेतले.

विद्यार्थयाच्या मागणीनुसार आददिासी मुलाींचे शासकीय िसतीगह
ृ , अकोला क्रमाींक १

येथे कायूरत असलेल्या गह
ु त, अमरािती, कायाूलयाच्या दद.
ृ पालाींची बदली अपर आयक्

१२.०८.२०१५ रोजीच्या परान्िये आददिासी मल
ु ाींचे शासकीय िसतीगह
ृ , आणती , यितमाळ येथे

करण्यात आली आहे . तसेच विद्यार्थयाच्या प्रमुख मागण्या जसे स्पधाू पररक्षेची पुस्तके

पुरविणे, िई्र कील््र, निीन द्.ही., शवक्षिणक सादहत्य, पुरिठा इत्यादी पमणू करण्यात
आलेल्या आहे त.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
नामशि ववभागातील ओबीसी ववद्यार्थयाांया मशष्ट्यवत्ृ ती रझिमेची
प्रतत पूतती  िाली नसल्याबाबत

(२८)

३२८६५ (२३-१२-२०१५).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वकाली) :

सन्माननीय सामाक्जि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सन

२०१४

ि २०१५ या दोन शवक्षिणक

िषाूमध्ये नामशक

विभागातील ओबीसी

विद्यार्थयाच्या मशषयित्ृ तीची सुमारे २३ को्ी रुपयाींची रक्कम अद्याप प्रनत पमतती  िाली नाही,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रक्कम न ममळाल्यामुळे अनेक महाविद्यालयाींनी ओबीसी विद्यार्थयाचे
ननकाल राखमन ठे िले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मशषयित्ृ तीची रक्कम विद्यार्थयाना दे ण्यासाठी शासनाने कोणती कायूिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. १४४ (22)
श्री. राजिुमार बडोले (२२-०३-२०१६) :(१) नाही.

सन २०१४-१५ या शवक्षिणक िषाूमध्ये नामशक विभागातील इतर मागासिगाूतील

१,८२,४९६ पार विद्यार्थयाना रुपये २४,४५,६१२/- इतक्या मशषयित्ृ तीचा लाभ दे ण्यात आला
आहे .

(२), (३), ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
राज्यातील जात पडताकणी सममत्याांवरील ववधी अधधिा्याांया पदासह अन्य ररझत पदे
तातडीने भरण्याबाबत
(२९)

३३००४ (२३-१२-२०१५).

अइड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय सामाक्जि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राययातील जात पडताळणी सममत्याींिरील विधी अचधकाऱ्याींच्या पदासह अन्य ररक्त पदे
तातडीने भरण्याचे आदे श मा.मब
ुीं ई उच्च न्यायालयाने रायय शासनास दोन मदहन्याींपमिती 

ददल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या नतसऱ्या सप्ताहात िा त्या सम
ु ारास ननदशूनास आली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, न्यायालयीन आदे शान्िये सदरहम सममत्याींिरील ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत
शासनाकडमन अतापयत कोणती कायूिाही करण्यात आली िा येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. राजिुमार बडोले (०३-०३-२०१६) :(१) होय.

(२) विभागीय जात पडताळणी सममत्याींिरील अध्यक्षाींची ११, सदस्याींचे १ तर सदस्य सचचिाींची
४ पदे ररक्त असमन, पदाींचा कायूभार अन्य अचधकाऱ्याींकडे दे ण्यात आलेला आहे ररक्त पदे
भरण्याची कायूिाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
अहमदनगर क्जल््यात समाज िल्याण ववभागामाफवत चालववण्यात येत असलेल्या वसततगह
ृ ाांचे
अनुदान थकित असल्याबाबत

(३०)

३३०५४ (२३-१२-२०१५).

श्री.वेभव वपचड (अिोले) :

सन्माननीय सामाक्जि न्याय

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अहमदनगर क्जल््यात समाज कल्याण विभागामाकूत चालविण्यात येत असलेल्या
िसनतगह
ृ ाींचे अनुदान थककत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ च्या चौर्थया सप्ताहात ननदशूनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनद
ु ान थकीत ठे िण्याची कारणे काय आहे त,

वि.स. १४४ (23)
(३) तसेच सदर िसनतगह
ृ ाचे थककत अनुदान तातडीने दे णेबाबत शासनाने कोणती कायूिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राजिुमार बडोले (१६-०२-२०१६) :(१) होय.

(२) मागणीपेक्षा कमी तरतमद उपलध िाल्याने अनुदान प्रलींब्रबत आहे .

(३) चालम िषाूमध्ये सदर योजनेतग
ीं त
ू करण्यात आलेली तरतमद अपरम ी पडत असल्याने डडसेंबर,

२०१५ च्या दहिाळी अचधिेशनामध्ये रु. ६४.२७ को्ीची परु िणी मागणी मींजरम िालेली आहे .
त्यानुसार ननधी वितरीत करण्याची कायूिाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
पुण्यात मशक्षणासाठी येणा्या आददवासी ववद्यार्थयाांया वसततगह
ृ ासाठी खरे दी िेलेल्या जागेत
वसततगह
ृ ाया टमारतीांसाठी शून्य तनधीची तरतूद िाल्याबाबत

(३१)

३३२४७

(२३-१२-२०१५).

श्री.मभमराव

तापिीर

(खडिवासला) :

सन्माननीय

आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण्
ु यात मशक्षणासाठी येणाऱ्या आददिासी विद्यार्थयाच्या िसनतगह
ृ ासाठी कोट्यािधी रुपये

खचू करून खरे दी केलेल्या जागेत िसनतगह
ृ ाच्या इमारतीींसाठी रायय सरकारकडमन शमन्य
ननधीची तरतमद िाल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशूनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राययातील आददिासी पाड्या,िस्त्याींिरील विद्यार्थयाना मशक्षणाच्या प्रिाहात
आणण्यासाठी सरकारच्या
कायूिाही चालम आहे,

आददिासी विकास विभागाकडमन पुणे क्जल््यासाठी कुठल्या प्रकारची

(३)

याप्रकरणी शासनाने कोणती कायूिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (२३-०२-२०१६) :(१), (२) ि (३) आददिासी मुलाींचे शासकीय िसतीगह
ृ ,
माींजरीकामू (क्षमता १०००) क्ज.पण
ु े कररता मौजे हडपसर (महींमदिाडी) येथे जमीन खरे दी
करण्यात आलेली आहे.

प्रस्तुत िसनतगह
ृ इमारतीच्या बाींधकामाचे प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनास प्राप्त

िालेले अींदाजपरक रु.५.०० को्ी रकमेपेक्षा अचधक असल्याने मा.मुय सचचि याींच्या

अध्यक्षतेखालील सचचि स्तरीय सममतीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले होते. तथावप,
िसतीगह
ृ बाींधकामाचे विभागाचे दानयत्ि अचधक असल्याने सचचि सममतीने सदर प्रस्तािास
मींजमरी ददली नाही.

या िसतीगह
ृ इमारतीचे प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्राप्त िालेले अींदाजपरक सन २०१२-१३

च्या दरसुचीिर आधारीत होते. दरम्यानच्या काळात बाींधकामाच्या दरसमचीमध्ये सुधारणा

वि.स. १४४ (24)
िाल्याने सदर अींदाजपरक सन २०१४-१५ च्या दरसुचीप्रमाणे सुधारीत करुन मुय अमभयींता
याींच्या

साक्षाींकनासह

शासनास

सादर

करण्याबाबत

आयुक्त,

आददिासी

विकास

याींना

दद.१४.१०.२०१५ रोजीच्या परान्िये कळविण्यात आलेले आहे.

सुधारीत दरसच
ु ीिर आधारीत अींदाजपरक शासनास प्राप्त िाल्यानींतर त्यास प्रशासकीय

मान्यता दे ण्याची तसेच प्रशासकीय मान्यता प्राप्त िाल्यानींतर ननधीची तरतमद करण्याची
कायूिाही करण्यात येईल.

प्रकल्प कायाूलय, घोडेगाि याींच्या कायूक्षेरातील िसतीगह
ृ ाींत सन २०१५-१६ या शवक्षिणक

िषाूत २६३८ मल
ु े ि ११७७ मल
ु ी असे एकमण ३८१५ विद्याथती  प्रिेमशत करण्यात आलेले आहे त.

प्रकल्प कायाूलय, घोडेगाि याींच्या कायूक्षेरातील िसतीगह
ृ ात विद्यार्थयाना जागा अपुऱ्या

पडत असल्याने विद्यार्थयाचे शवक्षिणक नुकसान होऊ नये म्हणमन २०० विद्यार्थयाकररता जागा
िाढिमन दे ण्यात आल्या आहे त.

तसेच िसतीगह
ृ प्रिेशाींच्या अजाची िाढती सींया तसेच लोकप्रनतननधीींची मागणी लक्षात

घेता, एकमण १७ दठकाणी निीन िसतीगह
ृ मींजमरीसाठी प्रस्तावित करण्याची कायूिाही प्रकल्प
स्तरािर सुरु आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
अनद
ु ातनत वसततगह
ृ ात “अधधक्षि” या पदास वेतनश्रेणी लागू िरण्याबाबत
(३२)

३३९५८ (२३-१२-२०१५).

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलरू ) :

सन्माननीय सामाक्जि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राययातील सामाक्जक न्याय विभागामाकूत १०० ्क्के अनद
ु ाननत िसनतगह
ृ ात “अचधक्षक”

या पदास िेतनश्रेणी लागम करण्याबाबत मा. मुयमींरी ि मा. वित्तमींरी याींना िारीं िार महाराषर
रायय १०० ्क्के अनुदाननत िसनतगह
ृ कमूचारी महासींघ याींनी ननिेदने ददली आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या सींदभाूत शासनाने ननणूय घेतला आहे काय, त्याचे स्िरुप काय आहे त,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले (२३-०२-२०१६) :(१) अनुदाननत िसनतगह
ृ ातील अधीक्षक या पदास
िेतनश्रेणी मींजमर करणेबाबत महाराषर रायय अनुदाननत िसनतगह
ृ कमूचारी महासींघाने केलेली

मागणी तपासमन त्याबाबतचा प्रस्ताि सादर करण्याबाबत मा.मींरी (वित्त) याींनी दद.३०.०८.२०१५
च्या पराद्िारे सामाक्जक न्याय विभागास कळविले आहे .

(२) अनुदाननत िसनतगह
ृ ातील कमूचाऱ्याींना िेतनश्रेणी लागम करण्याबाबत प्राप्त मागणीस
अनुसरून तयार केलेला प्रस्ताि शासन स्तरािर अमान्य िाला आहे . सदर िस्तुक्स्थती
नस्तीिर सादर करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
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पुणे शहरातील खराडी ते िेशवनगरला जोडणारा मुका-मुठा नदीवर पुल बाांधणेबाबत
(३३)

३४३५४ (२३-१२-२०१५).

श्री.योगेश दटके िर (हडपसर) :

सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगकून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे शहरातील हडपसर येथील मगरपट्टा रोडिरुन पुण-े नगर रोडला ममळणाऱ्या िाहतक
ु ीचा

ताण कमी होण्यासाठी खराडी ते केशिनगरला जोडणारा ममळा-मुठा नदीिर पुल बाींधणे बाबतची
मागणी स्थाननक लोकप्रतीननचधनी माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान केली आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने या मागणीिर काय कायूिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास,

विलींबनाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०३-२०१६) :(१) होय.
(२) सदर कामाचा प्रस्ताि केंद्रीय मागू ननधी अींतगूत मींजुरीसाठी भप
ु षृ ठ िाहतुक मींरालय, निी
ददल्ली याींचक
े डे सादर करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
िरमाका (क्ज. सोलापूर) तसेच श्रीगोंदा (क्ज. अहमदनगर) या तालुझयातील ऊस उत्पादि
शेति्याांनी श्रीगोंदा दहरडगाव येथील साईिृपा -२ या साखर िारखान्याया गाकपासाठी
ददलेल्या ऊसाच मोबदला ममकाला नसल्याबाबत

(३४)

३४४६८ (२२-१२-२०१५).

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री

(१) करमाळा (क्ज. सोलापमर) तसेच श्रीगोंदा (क्ज. अहमदनगर) या तालुक्यातील ऊस उत्पादक
शेतकऱ्याींनी श्रीगोंदा दहरडगाि येथील साईकृपा -२ या साखर कारखान्याच्या गाळपासाठी ऊस

ददला असता तबल आठ मदहने उल्मनही अद्याप शेतकऱ्याींच्या खात्यािर एकही रुपया िगू
करण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत करमाळा ि श्रीगोंदा तालुक्यातील शेतकऱ्याींनी श्रीाागोंदा तहमसल

कायाूलयािर ऑगस््, २०१५ च्या दस
ु ऱ्या आठिडयात थकीत पवसे ममळण्याबाबत मोचाू काढमन
ननिेदन ददले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ऊस उत्पादक शेतकऱ्याींना एकआरपीची थकबाकी ददली नाही तर साईकृपा-२ या

साखर कारखान्यािर जप्तीचे आदे श दद. १२ ऑगस््, २०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास साखर
आयुक्त, पुणे याींनी क्जल्हाचधकारी, अहमदनगर याींना ददले होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, प्रश्न भाग (३) बाबत क्जल्हाचधकारी, अहमदनगर याींनी कोणतीही कायूिाही
केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

वि.स. १४४ (26)
(५) असल्यास, साईकृप-२ साखर कारखान्याच्या सींचालकाींिर कारिाई न करण्याची कारणे काय

आहे त, तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्याींना थकबाकी दे ण्याबाबत कोणती कायूिाही करण्यात येत
आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०३-२०१६) :(१) साईकृपा शुगर ॲण्ड अलाईड इींङ मल. युनन्-२

दहरडगाींि, ता. श्रीगोंदा, क्ज. अहमदनगर या कारखान्याने सन २०१४-१५ च्या गळीत हीं गामात
गाळप केलेल्या ऊसाचे FRP प्रमाणे एकमण रु८९५०.९३ लाख दे य रक्कमपवकी शेतकऱ्याींना रु.

५९६५.८३ लाख दे यके अदा केली असन
म दद. १५/०१/२०१६ अखेर २९८५.१० लक्ष ऊस दे यके
कारखान्याकडे थकीत आहे त.

(२) करमाळा ि श्रीगोंदा तालक्
ु यातील शेतकऱ्याींनी माहे

ऑगस््, २०१५ च्या दस
ु ऱ्या

आठिड्यात थकीत ऊस पेमें् ममळणेबाबत तहमसल कायाूलयािर मोचाू काढमन ननिेदन ददले
नाही.

तथावप, दद. ०७.११.२०१५ रोजी ननघोज, ता.पारनेर येथील ऊस परु िठादार शेतकऱ्याींनी

पुणे-नगर हायिे बेलिींडी को्ो येथे रस्ता रोको आींदोलन केले आहे .

कजूत तालुक्यातील शेतकऱ्याींनी दद. २३.१२.२०१५ ि दद. ०१.०१२०१६ रोजी कारखाना

स्थळािर आिण जामखेड तालुक्यातील शेतकऱ्याींनी दद. १८/११/२०१५ ते २०/११/२०१५ रोजी
क्जल्हाचधकारी अहमदनगर कायाूलयासमोर आींदोलन केले आहे .

(३) होय, महसमली िसमली प्रमाणपर (RRC) ननगूममत केले आहे त.

(४) क्जल्हाचधकारी, अहमदनगर याींनी त्याींचेकडील दद. १९/०८/२०१५ अन्िये तहमसलदार,
श्रीगोंदा याींना म.ज.म. १९६६ चे कलम २२१ नुसार कायूिाही करणेबाबत कळविले.

त्यानुसार

तहमसलदार, श्रीगोंदा याींनी िसुलीबाबत साईकृपा शुगर मल. युनन्-२ दहरडगाींि याींना सदर
कायद्याचे कलम १७८,१७९ ि १८० नस
ु ार नो्ीसा बजािलेल्या आहेत.

(५) ि (६) साखर आयुक्तालयाचे दद. १२/०८/२०१५ चे RRC आदे शाविरुध्द कारखान्याने
महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम, १९६० च्या कलम १५४ अन्िये पुनननूररक्षण अजू दाखल
केला आहे .
आहे .

प्रस्तुत प्रकरणी RRC कारिाईस स्थचगती ददली असमन सुनािणी प्रक्रीया सुरु
___________

आददवासी वविास महामांडक प्रादे मशि िायावलय, गडधचरोली येथील प्गेरव्यवहाराांची
सीबीआयमाफवत चौिशी िरण्याबाबत
(३५)

३५०५४ (२२-१२-२०१५).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

आददिासी

यिस्थापकाने

विकास
केलेल्या

महामींडळ

प्रादे मशक

को्यािधी

रुपयाींच्या

कायाूलय,

गडचचरोली

गवरयिहाराींची

सीबीआय

येथील
माकूत

प्रादे मशक
चौकशी

करण्याची मागणी मा.मुयमींरी याींच्याकडे ददनाींक २५ सप््ें बर, २०१५ रोजी िा त्या सुमारास
डडसज
म ा याींनी ननिेदनाद्िारे केली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या ननिेदनानुसार शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळमन
आले,

(३) चौकशीनस
ु ार पढ
ु े कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (०५-०३-२०१६) :(१) नाही.
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
राज्य मांत्री सममती बेठिीत येत्या गकीत हां गामासाठी एफ.आर.पी. ची
रझिम तीन हप्त्यात दे ण्याचा प्रस्ताव
(३६)

३५२२१ (२२-१२-२०१५).

श्री.उल्हास पाटील (मशरोक) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राययाच्या मींरी सममती बवठकीत येत्या गळीत हीं गामासाठी एक.आर.पी. ची रक्कम तीन
हप्त्यात दे ण्याचा प्रस्ताि माींडण्यात आला आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रस्तािास शेतकरी सींघ्नाींचा विरोध आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, मींरी सममतीने प्रस्ताि तयार करताींना शेतकरी सींघ्नाींच्या प्रनतननधीींशी
विचारविननयम केला होता काय,
(४) असल्यास, सदर प्रस्तािाबाबत शासनाने कोणता ननणूय घेतला आहे िा घेण्यात येत
आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
िृवष उत्पन्न बाजार सममती, जयमसांगपूर बरखास्त िरणेबाबत
(३७)

३५२६१ (२२-१२-२०१५).

श्री.उल्हास पाटील (मशरोक) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कृवष उत्पन्न बाजार सममती, जयमसींगपमर बरखास्त करणेबाबत श्री.पदमचींद ममलापचींद
रुणिाल याींनी केलेल्या अजाूतील मद्द
ु यानस
ु ार चौकशी करण्याचे आदे श क्जल्हा उपननबींधक,
सहकारी सींस्था, कोल्हापमर याींनी माहे सप््ें बर, २०१५ च्या सुमारास सहायक ननबींधक, सहकारी
सींस्था, जयमसींगपमर , क्ज. कोल्हापरम याींना ददले होते हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या आदे शानुसार चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळमन आले ि
चौकशीनस
ु ार शासनाने पढ
ु े कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) चौकशी अहिालानुसार श्री.रुणिाल याींच्या अजाूतील मुद्दयाींमध्ये आक्षेपाहू बाबी आढळमन
आलेल्या नाहीत. सदर अजू श्री.रुणिाल याींच्या िवयक्क्तक प्लई्च्या कर आकारणीसींदभाूत
असमन त्याबाबत सत्िर कायूिाही करण्यासाठी बाजार सममतीस कळविले आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
साांगली क्जल्हयातील वसततगह
ृ ाांचे सन २०१३-१४ पासूनचे अनुदान थकित असल्याबाबत
(३८)

३५३१४ (२३-१२-२०१५).

श्री.धनजांय (सध
ु ीर) गाडगीक (साांगली) :

सन्माननीय

(१) साींगली क्जल्हयातील िसनतगहृ ाींचे सन २०१३-१४ पासन
म चे अनद
ु ान थकीत

असल्याचे माहे

सामाक्जि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ऑगष् २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशूनास आले हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबतची नेमकी सद्यक्स्थती काय आहे,

(३) असल्यास, हे अनुदान थककत असल्यामुळे कमूचाऱ्याींचे मानधनही थकीत

रादहले आहे हे

खरे आहे काय, असल्यास, हे थककत अनुदान केहापयत वितरीत करण्यात येणार आहे ,

(४) असल्यास, शासनाने हे अनद
ु ान वितरीत करण्याबाबत कोणती कायूिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. राजिुमार बडोले (०३-०३-२०१६) :(१) ते (४) समाज कल्याण विभाग, क्जल्हा पररषद,

साींगली अींतगूत योजनाींतगूत चार अनुदाननत िसनतगह
ृ ाींना सन २०१३-१४ च्या अनुदानाचा
प्रथम हफ्ता (६०%) माहे ऑक््ोबर, २०१४ मध्ये, दस
ु रा हफ्ता माहे नोहें बर, २०१४ मध्ये, ि
नतसरा (अींनतम) हफ्ता माहे ऑक््ोबर २०१५ मध्ये अदा करण्यात आला आहे .

तसेच योजनेतर ६३ अनद
ु ाननत िसनतगह
ृ ाींना अनुदानाचा प्रथम हफ्ता (६०%) माहे

ऑगस््, २०१३ मध्ये दस
ु रा हफ्ता माहे माचू २०१४ मध्ये अदा करण्यात आला आहे

त्यानस
ु ार सदर प्रकरणी, सन २०१३-१४ चे कमूचाऱ्याींचे मानधन थकीत रादहलेले नाही.

(५) प्रश्न उद््ाित नाही

___________
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सांजय गाांधी तनराधार योजनेिडून तनराधाराांना ममकणा्या अनुदानात वाव िरणेबाबत
(३९)

३५६१७ (२३-१२-२०१५).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

सामाक्जि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महारषर शासनातके अींध, अपींग, विधिा मदहला तसेच ननराधार यक्तीींना अनुदान ददले

जाते, ते अनद
ु ान महागाईच्या काळात अनतशय कमी असन
म त्यामध्ये िाढ करािी तसेच
अनुदान ६/६ मदहन्यातन
म ददले जाते त्यामुळे ननक्श्चत, ननराचश्रत, ननराधार लोकाना

पुरेसे

नाही.

(२) असल्यास,

ही बाब लोकप्रनतननधीनी डडसेंबर २०१४ ि सप््ें बर २०१५ मध्ये शासनाचे

ननदशूनास आणली आहे हे खरे आहे काय ?
(३) असल्यास सदर बाबीिर शासनाकडमन कोणती कायूिाही केली िा करण्यात येत आहे ?
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय ?
श्री.

राजिुमार

बडोले

(२३-०३-२०१६)

:(१)

महागाईच्या

तुलनेत

विशेष

सहाय्य

कायूक्रमाअींतगूतच्या योजनाींचे अनुदान कमी असल्याने त्यात िाढ करण्यात यािी अशा

प्रकारची मागणी होत आहे. तसेच विशेष सहाय्य योजनाींचे अनद
ु ान दर मदहन्याला पार
लाभार्थयाना ददले जाते.
(२) होय.
(३) विशेष सहाय्य योजनाच्या अनुदान िाढीबाबत प्रस्ताि शासनस्तरािर विचाराधीन आहे .

तसेच या याजेनाींचे अनद
ु ान प्रत्येक मदहन्याच्या पदहल्या आठिड्यात वितरीत करण्याबाबतच्या
सुचना ददलेल्या आहे त.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
सांजय गाांधी तनराधार योजनेचे वावषवि उत्पन्न व मामसि अनुदान
वावववणे व वेकेवर ममकणेबाबत

(४०)

३५६४० (२३-१२-२०१५).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

सामाक्जि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उल्हासनगर मतदार सींघातील अींध, अपींग ि विधिा ननराधार असलेल्या नागररकाींसाठी
सींजय गाींधी यौजनेसाठी िावषूक उत्पन्न ि मामसक अनुदान रु. १००० /- करण्यासींबींधीची
मागणी मा. लोकप्रनतननधीनी मा. सामाक्जक न्याय मींरी, महाराषर रायय ि मा. प्रधान सचचि
सामाक्जक न्याय विभाग, मींरालय ्याींच्याकडे दद. २८/९/२०१५ च्या सुमारास केली आहे हे खरे
आहे का ?

(२) असल्यास आजच्या महागाईच्या काळात हे अनुदान कमी

असल्याने ननराधाराींना आपला

चररताथू चालविणे अिघड होत असल्याचे ननदशूनास येत आहे हे खरे आहे का ?
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(३) असल्यास सदर योजना आई सी आई सी आई बाँकेमाकूत िेळेिर अनुदान ममळत

नसल्याने अनेक नागररकाींना मोठ्या प्रमाणािर रास सहन करािा लागत असमन अनेक
अडचणीींना सामोरे जािे लागत असल्याचे ननदशूनास येत आहे ?

(४) असल्यास सदर अनुदान आय सी आय सी आय बाँकेमाकूत न दे ता थे् ननराधाराच्या
खात्यात जमा हािे अशी मागणी नागररकाींकडमन होत असल्याचेही ननदशूनास येत आहे हे खरे
आहे का ?

(५) असल्यास सींजय गाींधी ननराधार योजनेसाठी िावषूक उत्पन्नासाठी घरोघरी तलाठी माकूत
चौकशी करण्याचे आदे श दे ण्यात आले असल्याचे समजते. परीं तु तहसीलदार कायाूलयात इतर
कामासाठी िावषूक उत्पन्न कोणतीही चौकशी न करता ददले जात असल्याचेही ननदशूनास येत

आहे ? अींध, अपींग, विधिा ननराधार क्स्रया हे गेले सह मदहन्यापासमन आपली प्रकरणे मींजमर
करून घेण्यासाठी तहसीलदार कायाूलयात उीं बरठा ििजिािा लागत असल्याचे ननदसाूनास येत
आहे हे खरे आहे
(६)

असल्यास

का,
शासनाच्या

ितीने

ममळणारे

अनुदान

ननराधाराींच्या

थे् खात्यात

जमा

होण्यासाठी कोणती उपाययोजना तसेच कोणती कायूिाही करण्यात आली आहे ि येणार आहे ,
(७) नसल्यास विलींबाची कारणे कोणती ?
श्री. राजिुमार बडोले (२३-०३-२०१६) :(१) होय.

(२) महागाईच्या तुलनेत विशेष सहाय्य कायूक्रमाअींतगूतच्या योजनाींचे अनुदान कमी असल्याने
त्यात

िाढ

करण्यात

यािी

अशा

प्रकारची

मागणी

होत

आहे .

त्यास

अनुदानिाढीबाबतचा प्रस्ताि शासनस्तरािर विचाराधीन आहे .

अनल
ु क्षमन

(३) नाही.
(४) होय.
(५) नाही.

(६) उल्हासनगर क्ज. ठाणे तालुक्यात विशेष सहाय्य योजनाींच्या लाभार्थयाचे अनुदान
बायोमेदरक पध्दतीने वितरणाचे काम आय.सी.आय.सी.आय बाँकेमाकूत सुरळीतपणे सुरु आहे .
(७) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
राज्यामये सांजय गाांधी तनराधार, श्रावणबाक, टांददरा गाांधी योतनेतन
ू
लाभार्थयाांना वेतनवाव िरण्याबाबत

(४१)

३५७६३ (२२-१२-२०१५).

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री

(१) राययामध्ये सींजय गाींधी ननराधार, श्रािणबाळ, इींददरा गाींधी योजनेतमन गरीब ननराधार
अपींग, िध्
ृ द, विधिा पररत्यक्ता अशा लाभार्थयाना रु. ६०० / प्रनत मदहना
हे खरे आहे काय,

िेतन दे ण्यात येत,े

वि.स. १४४ (31)
(२) असल्यास, सदरील योजनेमधील लाभार्थयाच्या मुलभमत गरजा लक्षात घेता िेतनिाढी
सींबींधी शासनाने कोणती कायूिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राजिुमार बडोले (१८-०२-२०१६) :(१) होय. हे खरे आहे.

(२) विशेष सहाय्य कायूक्रमाअींतगूतच्या सदरील योजनामधील लाभार्थया च्या अनुदानात िाढ
करण्याबाबतच्या प्रस्तािाची शासनस्तरािर तापासणी करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
सांजय गाांधी ववराधान योजना, श्रावणमाक योजना व टांददरा गाांधी वृ दपिाक योजनामये पात्र
होण्यासाठी लाभार्थयाांना उत्पन्नाची किमान मयावदा ५००००/- ग्. पयांत िरण्याबाबत

(४२)

३५७६७ (२३-१२-२०१५).
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.बाबुराव पाचणवे  (मशग्र), प्रा.ववरें द्र
जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.सांजय परु ाम (आमगाव), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :
सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींजय गाींधी विराधान योजना, श्रािणमाळ योजना ि इींददरा गाींधी िध्
ृ दपकाळ योजना या
माध्यमातमन गरज,म िध्
ृ द, ननराधार, अपींग, विधिा पररत्यक्ता अशा लाभार्थयाना या योजनेमध्ये

पार होण्यासाठी लाभार्थयाचे िावषूक उत्पन्न हे रु. २१०००/- (रु.एकिीस हजार) च्या आत
असायला हिे अशी अ् ठरविण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ही अ् रद्द करुन योजनेमध्ये पार होण्यासाठी लाभार्थयाना उत्पन्नाची ककमान
मयाूदा ५००००/- रु. पयत करण्यासींबींधी शासनाने कोणती कायूिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(३)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राजिुमार बडोले (१८-०२-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२)

विशेष

सहाय्य

कायूक्रमाअींतगूतच्या

सदरील

योजनामधील

लाभार्थयाच्या

िावषूक

उत्पन्नमयाूदेत िाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनस्तरािर तपासण्यात येत आहे.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
महाराष्ट्र राज्य आददवासी वविास महामांडक, नामशि अांतगवत ववभागीय िायावलय गडधचरोली
याांनी एिाधधिार धान खरे दी योजनेंतगवत तनववदा न िावता राईस ममल धारिाांना
भरडाईिररता धान ददल्याबाबत
(४३)

३६६७७ (२२-१२-२०१५).

श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर रायय आददिासी विकास महामींडळ, नामशक अींतगूत विभागीय कायाूलय
गडचचरोली याींनी सन २०१४-१५ या

िषाूत एकाचधकार धान खरे दी योजने अींतगूत ननविदा न

काढता ४ राईस ममल धारकाींना परस्पर धान भरडण्याचे कींरा् ददले, हे खरे आहे काय,

वि.स. १४४ (32)
(२) असल्यास, विना ननिीदा कींरा् दे ण्याचे कारण काय,
(३) तसेच गडचचरोली येथील आश्रम शाळाींना आददिासी महामींडळाकडमन ननकृषठ दजाूचे
ताींदळाचे वितरण करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने काय कायूिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (३०-०१-२०१६) :(१) ि (२) धान भरडाईसाठी ननविदा मागिमन सुध्दा प्रनतसाद
न ममळल्याने विलींब ्ाळण्यासाठी हीं गाम २०१४-१५ मध्ये मींजमर भरडाई दरामध्ये िा्ाघा्ी
अींती दर ननक्श्चती प्रादे मशक कायाूलय, गडचचरोली याींनी महामींडळाच्या मध्यितती  कायाूलयाच्या
परिानगीने केलेली आहे.
(३) हे खरे नसमन, चाींगल्या दजाूचा ताींदळ
ु पुरिठा केलेला असमन ननकृष् दजाूचा ताींदळ
म वितरण
केल्याची तक्रार महामींडळाकडे प्राप्त िालेली नाही.
(४) प्रश्न उद््ित नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
िृषी उत्पन्न बाजार सममती पाांवरिवडा, क्ज.यवतमाक याांनी
आदे शाचे उल्लांघन िेल्याबाबत

(४४)

३७०६६ (२२-१२-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राजु तोडसाम (अणती ) :

सन्माननीय पणन मांत्री पुढील

(१) ददनाींक २८ सप््ें बर, २०१५ रोजी स्थानीक लोकप्रनतननधी अणती  याींनी मा. सहकार ि पणन
मींरी याींचेकडे कृषी उत्पन्न बाजार सममती पाींढरकिडा, क्ज. यितमाळ याींनी मा.उच्च

न्यायालय, मुींबई तसेच महाराषर शासन ननणूय क्र.आ.ई.एम १५०९/प्र.क्र.५८/२००९/९३ मींरालय
मींब
ु ई याींचे आदे शाचे उल्लींघन करणे सींदभाूत ननिेदन सादर केले असता, मा. सहकार ि पणन
मींरी याींनी मा.अपर मुय सचचि

याींना कायूिाही करणे बाबत ननदे मशत केले, हे खरे आहे

काय,

(२) असल्यास, सदर बाबतीत शासनाने कोणती कायूिाही केली िा करण्यात येत आहे तसेच
दोषीींिर कोणती कारिाई करण्यात आली आहे काय,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) ि (३) बाजार सममतीने केलेल्या ननयमाच्या उल्लींघनामळ
ु े बाजार सममतीस पणन
अचधननयमाच्या कलम ४५ अन्िये नो्ीस दे ण्यात आली होती.

तथावप दरम्यानच्या काळात

बाजार सममतीने सचचिाींना ददलेले ननयमबा्य मुदतिाढ तसेच कापमस मापाऱ्याला ददलेले
अनुज्प्ती बाजार सममतीने रद्द केल्यामुळे सदरहम नो्ीस रद्द करण्यात आली आहे.
___________

वि.स. १४४ (33)
मोखाडा (क्ज.पालघर ) तालुझयापासून ३० ते ३५ कि.मी. अांतरावर असलेले बबवलपाडा
आददवासी लोिवस्तीचे गाव मल
ू भत
ू सुववधाांपासून वांधचत असल्याबाबत

(४५)

३७७८२

(डहाणू) :

(२२-१२-२०१५).

श्रीमती

मतनषा

चौधरी

(ददहसर),

श्री.पास्िल

सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

धनारे

(१) मोखाडा (क्ज.पालघर) तालुक्यापासमन ३० ते ३५ कक.मी. अींतरािर असलेले ब्रबिलपाडा
आददिासी लोकिस्तीचे गाि मल
म भत
म सुविधाींपासमन िींचचत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने या गािाची पाहणी केली आहे काय,

(३) असल्यास, या पाहणीचे ननषकषू काय आहे त तसेच ३५ घराींची लोकिस्ती असलेल्या या
गािासाठी शासन ककती कालािधीत मुलभमत सुविधा पुरविणार आहे िा पुरविण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ददरीं गाईची सिूसाधारण कारणे काय आहे त?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०४-०३-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे.

ब्रबिलपाडया पासमन जिळच प्राथममक आरोय केंद्र असमन सदर केंद्रातील आरोय सेिक

ि सहाय्यक पररचाररका प्रत्येक आठिड्यात गािात भे् दे िमन लसीकरण, पाणी शुध्दीकरण,

गरोदर माताची तपासणी करण्यात येते. तसेच याजिळच अनद
ु ाननत आश्रमशाळा ि गािात
क्जल्हा पररषद शाळा आहे . दळणिळणासाठी रस्ते उपलध असमन उिूररत रस्त्याचे काम

प्रगतीपथािर आहे . सन २०१५-१६ मध्ये ठक्करबाप्पा िस्ती सुधारणा या योजनेतमन ब्रबिलपाडा
येथे वपण्याच्या पाण्याची विहीर बाींधणे प्रस्तावित असमन सदर काम प्राधान्याने पमणू करण्यात
येत आहे . तथावप ब्रबिलपाडयाचे विद्यत
ु ीकरण करणे मशल्लक आहे .
(२) होय.

(३) पाहणी केली असता विद्युतीकरण िाले नसल्याचे आढळमन आले आहे .

(४) ब्रबिलपाडा, ता.मोखाडा, क्ज.पालघर येथे िीजपुरिठा करण्याकररता येथील सिेक्षण करुन

ताींब्ररक अींदाजपरक मींजमर केलेले असमन सदर कामाींना प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आलेली
आहे .

___________
धानसाठवणि
ु ीसाठी आददवासी उपयोजना तनधी मधून आददवासी बहुल धान उत्पादि
क्जल््याांमये सम
ु ारे १ लक्ष मे.ट. क्षमता तनमावण िरण्यासाठी
५ नवीन गोदामे बाांधण्याबाबत

(४६)

३७८४३ (२२-१२-२०१५).

श्री.सांजय पुराम (आमगाव) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धानसाठिणुकीसाठी आददिासी उपयोजना ननधी मधमन आददिासी बहुल धान उत्पादक
क्जल््याींमध्ये सम
ु ारे १ लक्ष मे.्. क्षमता ननमाूण करण्यासाठी ५ निीन गोदामे बाींधण्याचा
ननणूय शासनाने घेतला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याअनुषींगाने ककती गोदामाींना प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली,
(३) त्यापैंकी ककती गोदामाींचे बाींधकाम सुरु करण्यात आले,

वि.स. १४४ (34)
(४) असल्यास, सदर कामे पमणू करण्यासाठी शासनाचे काय ननयोजन आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (२३-०२-२०१६) :(१), (२), (३) ि (४) आददिासी विकास विभागामाकूत

आददिासी विकास महामींडळाने चींद्रपरम क्जल्हयात चींदनखेडा ि पोंभण
म ाू येथे ५०० मे.्. क्षमतेची

२ गोदामे तसेच गडचचरोली क्जल््यात आरमोरी, राजापुर पॅच (बोरी) ि नगेगाींि येथे ३०००

मे.्. क्षमतेची ३ गोदामाचे बाींधकाम केले असमन सद्य:क्स्थतीत ते िापरात आहे त. तर
गडचचरोली क्जल््यात अहे री ि कोरची, गोंददया क्जल््यात दे िरी ि निेबािबाींध येथे गोदाम
बाींधकामासाठी महामींडळामाकूत कायूिाही सुरु आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
राजषती  शाहू महाराज यांत्रमाग मागासवगती य औद्योधगि सहिारी सांस्था मयाव. ताांदकी
ता. मुखेड या सांस्थेत भ्रष्ट्टाचार व अतनयममतता िाल्याबाबत
(४७)

३७८७८ (२२-१२-२०१५).

डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :

सन्माननीय वस्त्रोद्योग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजषती  शाहम महाराज यींरमाग मागासिगती य औद्योचगक सहकारी सींस्था मयाू. ताींदळी ता.
मुखेड या सींस्थेत भ्रष्ाचार ि अननयममतता िाली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या सींस्थेच्या सींचालक मींडळाची कायूकाररणी बरखास्त करुन ही सींस्था

बेकायदे शीररत्या विक्री करण्यात येऊन खरे दी करणाऱ्याींच्या ि त्याींचे नातेिाईकाींना सींचालक
मींडळािर घेण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सींबींचधत सींचालक ि अचधकाऱ्याींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०३-२०१६) :(१) ि (२) हे खरे नाही.
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
शेति्याांया शेतमालाया खरे दी-ववक्रीवरील अडत भरणा होणेबाबत
(४८)

३७९५५ (२२-१२-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापरू ) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

(१) शेतकऱ्याींच्या शेतमालाच्या खरे दी-विक्रीिरील अडत कोणी भराियाची याबाबत सममती
स्थापन करणे ि त्याचा अहिाल तसेच सद्यक्स्थतीत ४ को्ी रुपयाींची िसल
ु ी शेतकऱ्याींकडमनच
केली जात असल्याचा शेतकऱ्याींकडमन आरोप होत आहे, हे खरे आहे काय,

वि.स. १४४ (35)
(२) असल्यास, याबाबत शासनाचे ननयम ि शासन आजपयत या पद्धतीची अडत कोणाकडमन

िसुल करीत होते, यासींबींधीची आपली भमममका शासन सभागह
ृ ासमोर ठे िणार आहे काय ि
शेतकऱ्याींकडमन िसल
ु ी िाली असल्यास, ती त्याींना परत करणार काय िा कसे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) ि (३) अडत सींदभाूत सिू सींबींधीत घ्काींशी विचारविननमय करुन सममतीने आपला
अहिाल शासनास सादर केला आहे .

सममतीने केलेल्या मशकरशीींिर शासनस्तरािर लिकरच

अींनतम ननणूय अपेक्षक्षत आहे .
___________
पालघर क्जल्हयातील जव्हार आददवासी वविास प्रिल्पाअांतगवत येणा्या गुांज येथील शासिीय
आश्रमशाके ची टमारत अत्यांत दयनीय क्स्थतीत असल्याबाबत

(४९)

३८२९३ (२२-१२-२०१५).

श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पालघर क्जल्हयातील जहार आददिासी विकास प्रकल्पाींतगूत येणाऱ्या गुींज येथील
शासकीय आश्रमशाळे ची इमारत अत्यींत दयनीय क्स्थतीत असल्याची बाब माहे ऑगस्् २०१५
दरम्यान ननदशूनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,सािूजननक बाींधकाम विभागाने केलेल्या बाींधकाम ननररक्षण अहिालात गुींज
आश्रम शाळे च्या इमारती िापरण्यास योय नसल्याचा अहिाल जहार प्रकल्प अचधकाऱ्याींना
माहे जल
ु व २०१४ दरम्यान सादर केलेला आहे हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशी करण्यात आली आहे काय तसेच चौकशीच्या अनुषींगाने विद्यार्थयाची
पयाूयी यिस्था करुन इमारतीची दरु
ु स्ती िा पन
ु नू नमाूण करण्याबाबत शासन कोणती कायूिाही
िा उपाययोजना करणार िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०५-०३-२०१६) :(१) ि (२) अींशत: खरे आहे .

उप विभागीय अचधकारी, िाडा (सा.बाीं.) उप विभाग, िाडा, क्ज.पालघर याींनी दद.४/३/२०१५

रोजीच्या परान्िये आश्रमशाळे कररता अक्स्तत्िातील िगू खोल्या या िापरास योय नसल्याची
मशकारस केली आहे .
(३) सदर प्रकरणी तात्पुरत्या स्िरुपात भाडेतत्िािरील इमारत उपलध करुन घेण्याची
कायूिाही प्रकल्प अचधकारी, जहार याींचेकडमन करण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. १४४ (36)
राज्यातील टोल नाझयावग्न अवजड वाहने वगकता हलझया वाहनाांना
पथिरातून सूट ददल्याबाबत
(५०)

३८८८३ (१३-०१-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडती ) :

सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगकून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राययात सुरु असलेल्या ्ोल नाक्यािरुन ददनाींक १ जमन, २०१५ पासमन अिजड िाहने
िगळता हलक्या िाहनाींना पथकरातमन सम् दे ण्याचा ननणूय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रायय शासनाने राययातील ्ोल नाके सरसक् बींद न करण्याची कारणे काय
आहे त,
(३) असल्यास, सदरहम ्ोलनाके बींद करण्यासाठी तत्कालीन शासनाने घेतलेल्या ननणूयासींदभाूत
अ्यास करुन त्याप्रकरणी जबाबदार असणाऱ्या सींबध
ीं ीत अचधकाऱ्याींिर कारिाई करण्यासाठी
अप्पर म
ु य सचचि, सािूजननक बाींधकाम विभाग याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती गठीत
करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर सममतीचा अहिाल शासनास प्राप्त िाला आहे काय,
(५) तसेच अहिालातील मशकारशीींचे थोडक्यात स्िरुप काय आहे त ि त्या स्िीकारण्याच्या
ष्ष्ीने शासनाने कोणता ननणूय घेतला आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) सन २०१४ मध्ये ४४ ि सन २०१५ मध्ये १२ पथकर स्थानके बदीं करण्यात आली आहे त.
राययातील सिू ्ोलनाके बींद करुन उद्योजकास त्यापो्ी द्यािी लागणारी नुकसान भरपाईची
रक्कमेचा शासनािर पडणारा बोजा ि शासनाकडे उपलध होणारे िावषूक अनुदान याचा

साींगोपाींग विचार करुन कक्त हलकी िाहने, स्कमल बसेस ि एस.्ी.बसेस या िाहन प्रकाराना

पथकरातमन सम् दे ऊन त्यापो्ी द्यािी लागणारी नक
ु सान भरपाई शासनातके उद्योजकास अदा
करण्यात येत आहे.
(३) नाही.
(४), (५) ि (६) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िकसे

मांब
ु ई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यितती  मुद्रणालय, मुींबई.

