
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४१६ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज् यातील सांजय गाांधी ननराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज् य ननवतत् तीवेतन 
योजनाांच् या अनुदानात वाक िर याबाबत 

  

(१)  २७२२४ (०६-०८-२०१५).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज् यातील सींजय गाींधी ननराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज् य ननवत् तीवेतन 
योजनाींच् या अनुदानात वाढ कर याच् या सासनाच् या चवचाराधीन बाबीवर ननण य णे याची सु  
असलेली काय वाही पूण  झालेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त ्रश् नी णेतलेल् या ननण याचे डो्क् यात  व प काय आहे व ् यानसुार 
सासनाने कोणती काय वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत तसेच राज् यातील कुष  चप्ीत, ज् येष   नागरीक, 
क्षयरोगग्र त, कक रोगग्र त, आददवासीींना पुरेसा ्रशमाणात मदत दे यासींदभा त सासनान ेकोणता 
पा पुरावा केला वा कर यात येत आहे ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२३-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) चवसेष सहाय्य काय क्रमाअींतग तच्या  
सींजय गाींधी ननराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य ननवत्तीवेतन योजना या 
योजनाींच्या अनुदान वाढ करयाची बाब सासनाच्या चवचारधीन असनू याबाबत काय वाही चाल ू 
आहे.  
     साव जननक आरोग्य चवभागाक्ून ्रशाप्त मादहतीनसुार कुष रोगग्रत व्यक्तीींकररता 
पुढील्रशमाणे चवचवध उपाययोजनादेखील राबचवयात येतात. 
     अ) १३  ग्णालयीन व १६ पुनव सन त््वावर काय  करणाऱ्या वयींसेवी सींडाींना 
अनुक्रम े . २२००/- व  . २०००/- ्रशनत  ग्ण ्रशनतमाह मदत देयात येते. 
     आ) चवकत ती असलेल्या कुष  ग्णाींस पुनर चना्मक सरक्रक्रयेसा ी  . ८०००/- अनुदान 
देयात येत.े 
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     इ) कुष वसाहतीत राहणाऱ्या व जखमा असणाऱ्या  ग्णाींच्या जखमाींवर ड्रसेसींग 
करयासा ी ड्रसेरला  ग्णसींख्येनसुार  . २०००/-,  . ४०००/-, व  . ५०००/- ्रशनतमाह मानधन 
देयात येत.े 
     ई) गरजू कुष  ग्णाींस एम.सी.आर. चप्पल, गॉगल्स, स्पप्लट्स, सेल्फ केअर क्रक् हे 
सादह्य मोफत पुरचवले जात.े 

___________ 
  
दादर (पूवव) मुांबई येथील इांडडयन एज्युिेशन सोसायटी सांचाललत पदमािर कमकेरे या शाळा 

व्यवस्थापनान,े इांग्रजी माध्यम प्राथलमि वगावची मनमानी शुल्िवाक िेल्याबाबत. 
  

(२)  ५४७९४ (२२-०८-२०१६).   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी) :   
सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दादर (पूव ) मुींबई येडील इींड्यन एज्युकेसन सोसाय्ी सींचासलत पदमाकर ढमढेरे या साळा 
व्यवडापनान,े इींग्रजी माध्यम ्रशाडसमक वगा ची मनमानी सुल्कवाढ केल्या ्रशकरणी, ससक्षण 
उपसींचालक याींनी, गत तीन वषा तील लेखा परीक्षण अहवाल सादर करयाचे तसेच सुल्क 
वाढीस डगगती देवून चौकसीचे आदेस ददनाींक २६ एच्रशल, २०१६ रोजी वा ्या सुमारास ददले 
असल्याच ेननदस नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू साळा व्यवडापनाक्ून मुदत न देता, सींपूण  वषा ची फी एक रक्कमी 
णेण,े युननफ ाम  साळेने नमेून ददलेल्या दकुानातूनच णेणे, वहया, पुतके साळेतूनच णेणे आदी 
पालकाींवर सक्ती करयात येत असल्याचे ननदस नास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) तसेच, व्यवडापनान े साळेच्या मैदानावर अनतक्रमण क न, बाींधलेले वाढीव वग  हे 
एसएससी बो्ा च्या मरा ी व इींग्रजी साळाींना न देता सीबीएसई साळाींसा ी देयात येण,े 
सीबीएसईच्या चवद्यार्थयाांना साळेच्या मुख्य ्रशवेसद्वारातून ्रशवेस खुला क न, या 
्रशवेसद्वारातून एसएससीच्या चवद्यार्थयाांना ्रशवेस बींद क न, ्रशचसलत सींडा चालक आणण 
व्यवडापन अगधकारी मरा ी चवद्यार्थयाांवर अन्याय करीत असल्याचे आढळून आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, याबाबत सासनाने चौकसी केली आहे काय, ्याचे ननषकष  काय आहेत, 
्यानुसार सासनान ेसींडेचव ध्द कोणती कारवाई केली आहे, वा करयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-०२-२०१८) : (१) अींसत: खरे आहे. 
      मुींबईतील दादर (पुव ) येडील इींड्यन एज्युकेसन सोसाय्ी सींचसलत पदमाकर ढमढेरे 
या साळा व्यवडापनान े सैक्षणणक सुल्कामध्ये दपु्प् वाढ केल्या्रशकरणी इ.१ ली च्या 
चवद्यार्थयाांच्या पालकाींक्ून तक्रार करयात आली होती. ्याअनुषींगाने उपससक्षणागधकारी 
(खा.्रशा.) याींनी ददनाींक २४.४.२०१६ च्या परान्वये मागील ३ वषा चे लेखा अहवाल सादर 
करयाच े व तसेच पुढील आदेस ्रशाप्त होत नाही तोपयांत इ.१ ली च्या सैक्षणणक सुल्कात 
कोणतीही वाढ करयात येऊ नये, अस ेसाळा व्यवडापनास कळचवले आहे. 
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(२) याबाबत तक्रार ्रशाप्त झालेली नाही. 
(३) सदर साळेच्या सींकुलात सीबीएसई अभ्यासक्रमाचे कोणतेही वग  चालचवले जात नाहीत. 
साळेच्या मखु्य ्रशवसेद्वारातून एसएससी चे चवद्याडी या ्रशवेसद्वारातून साळेत ये-जा करतात. 
सींकुलातील साळाींमध्ये ससकणारे बहुताींसी चवद्याडी मरा ी आहेत. मरा ी चवद्यार्थयाांवर 
कोणताही अन्याय केला जात नाही. 
(४) व (५) ्रश्न उद्भ् ावत नाही.  

___________ 
  

”खाशाबा जाधव िरांडि” िुस्ती स्पधेसाठी अनुदानाची रक्िम िमी िेल्याबाबत 
  

(३)  ६००३७ (२२-०८-२०१६).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), प्रा.वषाव गायिवाड 
(धारावी) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सासन अनुदान ्रशाप्त असलेल्या व सासनाच्या वतीन े खळेचवयात येणाऱ्या “खासाबा 
जाधव करीं्क” कुती पधेसा ी अनुदानाची रक्कम कमी क न कुतीचवराींना नाऊमेद करीत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आींतरराषरीय कुती महासींणाचे ननयम सव र बींधनकारक असुनही ्याची 
अींमलबजावणी आयोजकाींक्ून केली जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वजनी ग्ाींची सींख्या सातव न आ  केल्याच े पर क्रक्र्ा सींचालनालयाक् े
ददल्यानींतर पुढे मान्यतेसा ी पा वूनही ्याची अींमलबजावणी झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कुती पधेबाबत सासनाने कोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०९-०२-२०१८) : (१) नाही. व.खासाबा जाधव चषक राज्यतरीय कुती 
पधेसा ी  . ५० लक्ष इतका ननधी उपलब्ध करून ददला जातो. 
(२), (३) व (४) आींतराषरीय कुती महासींणाच्या ननयमावलीनुसार कुती पधेत सहभागी 
वजनी ग्ाींची सींख्या ७ ऐवजी १० वजन ग् असी सुधाररत करयाबाबतचा ्रशताव 
तपासयात येत आहे. 
(५) ्रश्न उद्भ् ावत नाही.  

___________ 
  

मानीव अलभहस्ताांतरणासाठी लागणाऱ्या िागदपत्राांची सांख्या िमी िरयाबाबत 
  

(४)  ६०५१८ (२९-०८-२०१६).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अतलु साव े (औरांगाबाद पूवव), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.आलशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्रीमती ततप्ती सावांत (वाांदे्र पूवव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :  सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) राज्यात १ लक्ष सहकारी गतहरचना सींडा असून केवळ ५ ्क्के गतहरचना सींडाींच्या जागा 
्याींच्या नावावर झाल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मानीव असभहताींतरणासा ी लागणाऱ्या कागदपराींची सींख्या कमी करून 
असभहताींतरण ्रशक्रक्रया सोपी करणे तसेच राज्यात RERA कायदा लागू करयाबाबत 
लोक्रशनतननधीींनी मा.गतहननमा ण मींरी याींना माहे जनू, २०१६ वा ्या दरम्यान ननवेदन ददले 
आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अभीहताींतरण दत नोंदणी करयासा ी ३० हजार  पये तसेच दत व 
सींबींगधत कागदपराींचे ्रश्येक पान क न करयासा ी २०  पये खच  येत असल्याने १० ते ५० 
सदननकाींच्या गतहरचना सींडा मानीव अभीहताींतरण करयास ्ाळा्ाळ करत असल्यान े
नाममार सुल्क आकारयासा ी सासनान ेकोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१२-०३-२०१८) : (१) अींसत: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) असभहताींतरण दत नोंदणी करयासा ी सरसक्पणे  पये ३० हजार इतकी  नोंदणी फी 
आकारली जात नसून नोंदणी फी तक््यातील अनुच्छेद १(४) (अ) नुसार १% परींतु जातीत 
जात  .३०,०००/- या मया देत नोंदणी फी आकारली जाते. 
   महसुल व वन चवभाग, सासन ननण य दद.२०.०८.२००१ अन्वये सींगणकीकरणाचा  
खाजगीकरणाच्या माध्यमातून येणारा खच  भागचवयासा ी दत हाताळणी सुल्क म्हणून 
्रशनतपान  .२०/- मार ऐवढा  आकारयाची परवानगी देयात आलेली होती. परींत ुजुल,ै २०१५ 
मध्ये बीओ्ी सींडेची मुदत सींपल्यामुळे , नोंदणी व मुद्ाींक चवभागाक्ून  राबचवयाकरीता व 
्याींच्या क्ून देयात येणाऱ्या चवचवध ई-सेवाकररता  नोंदणी फी सोबत  .२०/- ्रशनतपान एवढे 
दत हाताळणी सुल्क यापुढेही आकारयास महसूल व वन चवभाग याींचेक्ील सासन ननण य 
दद.०८.१०.२०१५ अन्वये मान्यता देयात आलेली आहे. 
(४) ्रश्न उद्भ् ावत नाही.  

___________ 
  

िुनाडा (ता.भद्रावती, जज.चांद्रपुर) येथील ३० प्रिल्पग्रस्त उमेदवाराांच े 
प्रस्ताव नागपुर येथील मखु्य िायावलयात न पाठववल् याबाबत 

  

(५)  ६२६१४ (१५-०५-२०१७).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय खननिमव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुना्ा (ता.भद्ावती, स्पज.चींद्पुर) येडील जवळपास ३० ्रशकल्पग्रत उमेदवाराींचे ्रशताव 
वेकोलीच्या माजरी कुचना काया लयातील सचूनेनुसार सींबींगधत अगधकाऱ्याक् े सादर करणे 
आव्यक होते मार हे ्रशताव नागपुर येडील मुख्य काया लयाक् ेन पा चवताच सन २००६ 
पासून ्याच काया लयात प्ून आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरचे ्रशताव नागपुर येडील मुख्य काया लयात न पा चवयाची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत सासनान ेचौकसी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकसीअींती  नागपुर येडील मुख्य काया लयात ्रशताव न पा चवणाऱ् याींचव ध्द 
कारवाई करयाबाबत सासनाने कोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई (०६-०३-२०१८) : (१) हे खरे नाही. के्षरीय महा्रशबींधक मे.वे्न  कोल क्रफल्् 
सल.माजरी के्षर, स्पज.चींद्पूर याींनी सादर केलेल्या अहवालानुसार जुना कुना्ा येडील ३० 
्रशकल्पग्रत उमेदवाराींना रोजगार देयाबाबत वकेोली मुख्य काया लय, नागपूर याींच ेपर ददनाींक 
२१.१०.२०१५ अन्वये ्रशसासकीय मान्यता देयात आलेली आहे. तसेच जनरल म नेजर वेकोली 
माजरी के्षर याींच े पर क्र.WCL/GM/(L&amp;R/९३७) दद.२३.१०.२०१५ अन्वये जुना कुना्ा 
येडील ३० ्रशकल्प ग्रत उमेदवाराींनी ९% व्याजासह मोबदला रक्कम परत करयाच्याअ्ीवर 
रोजगार देयाचे आदेस ननग समत केले असल्याच ेकळचवले आहे. 
(२) मे.वे्न  कोल क्रफल्् सल. मखु्य काया लय, नागपूर येडे रोजगार ्रशताव सादर करयात 
आलेले असून कुना्ा येडील १५ ्रशकल्पग्रत उमेदवाराींना रोजगार देयात आलेले आहे, व ०१ 
्रशकरण वेकोली मखु्य काया लय, नागपूर येड े दाखल आहे. तसेच नामननदेसीत व्यक्ती पार 
नसल्याचे एकूण ०४ ्रशकरणे आहेत व एकूण १० ्रशकरणात उमदेवारानी अज  सादर केलेला 
नाही. 
(३) ्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
(४) ्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
(५) ्रश्न उद्भ् ावत नाही.  

___________ 
  

हहांगोली ित षी उत्पन्न बाजार सलमतीिडून हटनशेडवर ९० लाख खचव  
िरुनही हटनशेड हदड वषावत नादरुुस्त झाल्याबाबत 

  

(६)  ६५२३९ (२७-०१-२०१७).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली कत षी उ्पन्न बाजार ससमतीक्ून द्नसे्वर ९० लाख खच  क नही  द्नसे् दद् 
वषा त नाद ुत झाल्याची बाब ननदस नास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दहींगोली कत षी उ्पन्न बाजार ससमतीक्ून बाींधकाम व द ुतीच्या नावाखाली 
पैसाचा अपव्यय सु  असल्याची बाब ननदस नास आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ्रश्नाबाबत चौकसी करयात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकसीत काय आढळून आले व ्यानुसार सदरील ्रशकरणातील दोषीींवर 
सासनाने कोणती कारवाई केली वा करयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (१६-०३-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     दद.५.६.२०१६ रोजी दहींगोली सहर व पररसरात झालेल्या सभषण चक्रीवादळाने (नैसगग क 
आप्तीने) द्नसे्चा काही भाग कोसळलेला होता. 
(२) हे खरे नाही. 
     सभषण चक्रीवादळाने द्न से्चा कोसळलेला भाग ई-ननचवदा मागवून दरुूत करयात 
आला आहे. तसेच चक्री-वादळाने झालेल्या नुकसानीबाबत पींचनामा करून, स्पजल्हागधकारी 
याींच्याक् ेनुकसान भरपाईची मागणी करयात आली आहे. 
(३), (४) व (५) ्रश्न उद्भ् ावत नाही.  

___________ 
  

जळगाव जजल्हयातील नायब तहलसलदाराांनी सातबारा सांगणिीिरणात  
हदरांगाई िेल्यामुळे िारणे दाखवा नोटीस देयात आल्याबाबत 

  

(७)  ७५७३६ (१२-०४-२०१७).   श्री.सांजय साविारे (भसुावळ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाव स्पजल्हयातील आ  नायब तहससलदाराींना सातबारा सींगणकीकरणात ददरींगाई 
केल्यामुळे कारणे दाखवा नो्ीस देयात आल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा ्या दरम्यान 
ननदस नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ्रशकरणी चौकसी करयात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकसीच्या अनुषींगाने सातबारा सींगणकीकरणाचे काम तात्ीने पूण  
करयाबाबत सासनान ेकोणती काय वाही केली आहे वा करयात येत  आहे, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०३-२०१८) : (१) जळगाव स्पजल्हयातील सात ्ी.बी.ए. तडा नायब 
तहससलदार याींना एड्् मो्यलु या आज्ञावलीमध्ये कमी कामकाज असल्यामुळे कारणे दाखवा 
नो्ीस बजाचवयात आली होती. 
(२) व (३) ददनाींक २७/१२/२०१६ ते ६/५/२०१७ या कालावधीत जळगाींव स्पजल्हयात गा.न.नीं.  
७/१२ सींगणकीकरणाचे काम चाींगल्या वेगान े पूण  करयात आल्यान े ्ी.बी.ए. तडा नायब 
तहससलदार याींचे खुलासे मान्य करयात येऊन ्याींच े चव ध्दच्या कारवाईची सींगचका 
नतीबध्द करयात आली आहे. 
(४) ्रश्न उद्भ् ावत नाही  

___________ 
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आम आदमी ववमा योजना तसेच शासनाच्या ववववध योजनाांची  
माहहती गरज ूशेतिऱ्याांपयवत पोहचयाबाबत 

  

(८)  ७६२८० (१४-०४-२०१७).   श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर), अॅड.पराग अळवणी 
(ववलेपाले), िॅप्टन आर.तलमल सले्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), 
श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.राधाित ष्ट् ण ववख-ेपाटील (लशडी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर) :   सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य सासनान े ग्रामीण भागातील पाच एकर आतील अल्पभूधारक सेतकरी वगा सा ी 
अपणात चवमा म्हणून (आम आदमी चवमा) योजना सन २००७ पासून सु  केली आहे तसेच 
राज्य व कें द् सासनाने राज्यातील सेतकऱ् याींसा ी अनेक योजना आणल्या आहेत परींत ू या 
योजना गोरगरीब सेतक-याींपय त पोहोचत नसल्याच ेमाहे ड्सेंबर, २०१६ मध्ये वा ्या दरम्यान 
ननदस नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, आम आदमी चवमा योजनेची मादहती सव च अल्पभूधारक सेतकऱ् याींना मादहती 
व्हावी यासा ी कत चष सहाय्यक, तला ी, ग्रामसेवक, अींगणवा्ी सेचवका याींच्याक् े जबाबदारी 
ददली आहे पींरतू यापैकी बहुताींसी कम चाऱ् याींनी या योजनेची मादहती सेतकऱ् याींना न ददल्यान ेया 
योजनेचा फायदा सेतकऱ् याींना होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच राज्यातील सेतकऱ्याींना समळणारे अपणात चवमा सींबींधी ्रशताव आव्यक 
कागदपराींची पूत ता न केल्यामळेु ्रशलींबबत असल्याच े ननदस नास आले असून यामध्ये एकट्या 
ससींधुदगु  स्पजल््यातून दाखल झालेल्या ६७ ्रशतावाींपैकी फक्त १४ ्रशताव मींजूर झाले असनू 
सुमारे ४१ ्रशताव ्रशलींबबत असल्याचे समजते, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, या ्रशलींबबत ्रशतावाींच्या कागदपराींची लवकरात लवकर पतू ता करून 
सेतकऱ्याींना अपणात चवमा समळयासा ी तसेच सासनाच्या चवचवध योजनाींची मादहती गरजू व 
सामान्य सेतकऱ्याींपय त पोहचयासा ी सासनान े कोणती ्रशभावी उपाययोजना केली वा 
करयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले (२३-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     आम आदमी चवमा योजना सन २००७ पासून राबचवयात येत असून या योजनेअींतग त 
लाभार्थयाांचा सोध सींबधीत तला ी याींनी घ्यावयाचा आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) कें द् सासनाच्या आम आदमी चवमा योजनेअींतग त ससींधदुगू  स्पजल्हयातून एकूण ३९९ 
्रशताव भारतीय आयुचव मा महामी्ं ळ, सातारा याींचेक् ेपा चवलेले होते. ्यापैकी २९१ ्रशताव 
मींजूर क न, सदर रक्कम सींबींगधत अज दार याींच्या  बँक खा्यात परपर भारतीय आयुचव मा 
महामीं्ळ, याींचेक्ून जमा केलेली आहे. उव रीत ्रशतावाींपैकी १८ ्रशताव नामींजूर झालेले 
आहेत, १३ ्रशतावामध्ये रु्ी आढळून आलेल्या आहेत व ्याींची पुत ता करयात येत आहे. 
तसेच ७७ ्रशताव भारतीय आयुचव मा महामीं्ळ याींचेक् े ्रशलींबबत आहेत. ्रशलींबबत ्रशताव 
तात्ीन ेननकाली काढणेबाबत आव्यक ्या सूचना सींबधीताींना देयात आलेल्या आहेत. 
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 तसेच आम आदमी चवमा योजनेच्या मादहती/्रशसार/्रशससध्दीकररता फलक लावण,े दवीं्ी देणे, 
चवचवध माध्यमाींद्वारे ्रशससध्दी देण ेयाींचा वापर करयात येतो.  
(५) ्रश्न उद्भ् ावत नाही.  

___________ 
  

 राज्यात सुरु िेलेल्या आम आदमी मोफत  
ववमा योजनेच्या प्रसार व प्रचाराबाबत 

  

(९)  ७७७१२ (२०-०४-२०१७).   श्री.बाबुराव पाचणे (लशरुर), श्री.अलमत झनि (ररसोड), श्री.सुरेश 
गोरे (खेड आळांदी) : सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खे् (स्पज.पुणे) तालुक्यातील सासनाच्या आम आदमी चवमा योजनेअींतग त चवमाधारक 
पालकाींचे पाल्य हे साळा मुख्याध्यापक व ससक्षकाींच्या उदाससनतेमळेु सालेय ससषयवत्तीपासून 
वींगचत रादहल्याचे ददनाींक २१ ड्सेंबर २०१६  रोजी वा ्यासमुारास ननदस नास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सासनान ेसन २००७ पासून सालेय चवद्यार्थयाांसा ी आम आदमी मोफत चवमा 
योजना  सु  केली असून सासन या योजनेसा ी एलआयसीला दरवषी रूपये २५ को्ी भरत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खे् तालुक्यामध्ये ९० साळाींमधनू ९ वी त े १२ वी दरम्यान १० हजाराहून 
अगधक चवद्याडी ससकत असताना २७५ फॉम  या योजनेत भरले गेले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सासनान ेआम आदमी मोफत चवमा योजनेचा ्रशसार व ्रशचार करयासा ी  
कोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२३-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     आम आदमी चवमा योजनेअींतग त भारतीय आयुचव मा महामीं्ळाक्ून लाभाडींच्या  
सींख्येनुसार चवमा हप््याची मागणी करयात येते. ्यानसुार महामी्ं ळाला ननधी उपलब्ध क न 
देयात येतो. 
(३) सन २०१६ मध्ये आम आदमी चवमा योजनेअींतग त खे् तालुक्यामध्ये सालेय ससषयवत्तीच े
एकूण ३४३ फॉम  भरले आहेत. 
(४) आम आदमी चवमा योजनेच्या मादहती/ ्रशसार / ्रशससध्दीकरीता फलक लावणे, दवीं्ी देणे, 
चवदहत माध्यमाींव्दारे ्रशससध्दी देण ेयाचा वापर करयात येतो. 
(५) ्रश्न उद्भ् ावत नाही.  

___________ 
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आहदवासी वविास ववभागाची बनावट वेबसाईट तयार िरुन आहदवासी आश्रमशाळेत प्राथलमि 
लशक्षिाांना नोिरी देयाचे आलमष दाखवून शिेडो उमेदवाराांना  

िोट्यावधी रुपयाांना फसवल्याबाबत 
  

(१०)  ७७९३२ (२८-११-२०१७).   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्रीमती सीमाताई हहरे 
(नालशि पजश्चम), श्रीमती देवयानी फराांदे (नालशि मध्य), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अजय चौधरी (लशवडी), श्री.राधाित ष्ट् ण ववख-ेपाटील (लशडी), श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), 
श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अलमत 
ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलकाणा) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आददवासी चवकास चवभागाचे बनाव् सींकेतडळ तयार क न आददवासी आश्रमसाळेत 
्रशाडसमक ससक्षक म्हणून नोकरी देयाचे आसमष दाखवून सेक्ो उमेदवाराींना कोट्यावधी 
 पयाींना फसवल्याची ण्ना माहे जानेवारी, २०१७ च्या पदहल्या आ वड्यात वा ्या सुमारास 
उण्कीस आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या्रशकरणी चौकसी करयात आली आहे काय व बनाव् सींकेतडळ तयार 
क न कोट्यावधी  पयाींची लू् करणाऱ्या ्ोळीस पक्यात आले आहे काय व ्याींच्यावर 
सासनाने कोणती कारवाई केली वा करयात आली आहे, 
(३) अद्याप सदर ्रशकरणाची चौकसी पूण  झाली नसल्यास, चौकसीची व कारवाईची 
सद्यःस्पडती काय आहे ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-०३-२०१८) : (१) होय.           
(२) व (३) होय. या्रशकरणी आगड क गुन्हे साखा युनन्-२ नाससक सहर,नाससक याींनी ७ 
आरोपीींना अ्क केली आहे. सदर आरोपीींचव ध्द मा. न्यायालयात दद.०३ ऑग ्, २०१७ रोजी 
दोषारोप दाखल केले असून को  ् केस नीं.१२९३/१७ आहे. या ७ आरोपीींना मा.न्यायालयान े
जामीन मींजूर केला आहे. सद्यस्पडतीत आरोपी जासमनावर असून सदर ्रशकरण  न्याय्रशचवष  
आहे. 

___________ 
  

पालघर जजल्हयातील वसई पररमांडळाअांतगवत महाववतरण िां पनीची  
िमवचाऱ् याांची पदे वाकववयाबाबत  

  

(११)  ७८४२४ (२८-०४-२०१७).   श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.ववलास तरे (बोईसर), 
श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालणर स्पजल्हयातील वसई पररमीं्ळातींग त महाचवतरण कीं पनीस २००० कम चारी मींजूर 
असुन समुारे ५०० कम चाऱ्याींची पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पदे तात्ीने भरयाबाबत डाननक लोक्रशनतननधीींनी ददनाींक २० 
जानेवारी, २०१६ रोजीच्या ननवेदनाद्वारे मा.ऊजा मींरी महोदयाींक् ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ्रशतुत ्रशकरणी सासनान ेकोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत व सद्यस्पडती काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२०-०३-२०१८) : (१) हे अींसत: खरे आहे. पालणर स्पजल््यातील वसई 
पररमीं्ळाींतग त १३२३ एवढी पदे मींजूर असून ्यापैकी दद. ०५.०२.२०१८ रोजी ३०४ पदे ररक्त 
होती.  
(२) डाननक लोक्रशनतननधीींचे दद. २२.०३.२०१६ चे पर ्रशाप्त झाले आहे.  
(३) व (४) ररक्त पदे भरयाबाबत वेळोवेळी कामाची ननक् व आगड क स्पडती चवचारात णेऊन 
पदे भरयाबाबतची चवदहत काय वाही महाचवतरण कीं पनीक्ून करयात येत.े  

___________ 
  

चेि डॅम हया लशषावअांतगवत प्रिल्प िायावलय पुसद येथे देयात  
आलेला ननधी अखचीत असल्याबाबत 

  

(१२)  ८३३०६ (१८-०४-२०१७).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एका्मीक आददवासी चवकास ्रशकल्प काया लय पसुद येड ेचके  ्म या ससषा अींतग त ्या 
भागातील आददवासी जनतेला ससचींनाच्या सुचवधा उपलब्ध व्हाव्या म्हणुन सन २०१२ पासून त े
२०१५ पयांत एक को्ी पींच्चावन्न लक्ष ननधी देयात आला असल्याचे ददनाींक १० जानेवारी, 
२०१७ रोजी वा ्या सुमारास ननदस नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आददवासी चवकास चवभागाक्ून ्रशकल्प काया लयाला तेडील आददवासीच्या 
चवकासासा ी लोकसींख्येच्या ्रशमाणात ननधी देयात येतो मार ्रशकल्प काया लय पसुद याींने चेक 
 ्म या ससषा अींतग त समळालेला ननधी खच  केला नसल्याच े ननदस नास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत सासनाने चौकसी केली आहे काय व चौकसीनुसार ननधी अखचीत 
 ेवणाऱ्या अगधकाऱ्यावर सासनाने कोणती कारवाई केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, चवलबाींची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१९-०३-२०१८) : (१)चवसेष कें दद्य सहाय्य व भारतीय सींचवधानाच ेअनुच्छेद 
२७५(१) अींतग त सन २०१२-१३ त े२०१५ पयांत चवचवध योजनकेररता  .१६६.२० लक्ष ननधी कें द् 
सासनाक्ून ्रशाप्त झाला आहे.  
(२), (३) व (४) पुसद काया लयास ससींचनासा ी  .१३७.२० लक्ष इतका ननधी चवतरीत करयात 
आलेला आहे. सदर ्रशकरणातील अींमलबजावणी यींरणा स्पजल्हा अगधक्षक कत चष अगधकारी 
यवतमाळ व काय कारी असभयींता ल.पा. स्पजल्हा पररषद यवतमाळ याींना ससींमे् प्लग बींधारे/चेक 
 ्म योजनेच ेअींदाजपरके व आराख् ेता्काळ सादर करयाबाबत कळचवलेले आहे. याकामी 
पा पुरावा सु  असून अींदाजपरके  ्रशाप्त होताच पुढील काय वाही करयात येईल.  

___________ 
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गोवेली ग्रामीण शाखा िायावलयाच ेववभाजन िरून अनकु्रमे गोवेली शाखा व म्हारळ शाखा 

िायावलयाच्या ननलमवती प्रस्तावाबाबत 
(१३)  ८४३४८ (२८-०४-२०१७).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय ऊजाव 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वीज डकबाकी वसुली ्रशभावीपणे करयासा ी गोवेली ग्रामीण साखा काया लयाच े म्हारळ 
नागरी साखा व नवीन गोवेली ग्रामीण साखा काया लयाच्या ननसम तीचा ्रशताव सींपूण  
ससफारसीसह काय कारी असभयींता, कल्याण ग्रामीण चवभाग, कल्याण याींनी माहे ड्सेंबर, २०१५ 
मध्ये सासनास सादर केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लोक्रशतीननधीींनी सदर ्रशतावाचा पा पुरावा माहे जानेवारी, २०१६ पासून केला 
असून ग्रामीण भागातील वीज ग्राहकाींच्या वाढ्या लोकसींख्येचा चवचार करून सासनास सादर 
केलेला सदरच्या मह्वाच्या ्रशतावावर सासनाक्ून अद्यापही ननण य न णेयाची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त लोकदहताच्या ्रशतावाला मींजुरी समळयाबाबत सासनाची भूसमका काय 
आहे ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०३-०३-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) गोवेली ग्रामीण साखा काया लयाच ेचवभाजन क न अनकु्रमे गोवेली साखा व म्हारळ 
साखा काया लयाींची ननसम ती केल्यास मळू गोवेली साखा काया लयाच्या आडापनेवर साखा 
काया लय ननसम तीसा ी ननस्प्चत केलेल्या मानकापेक्षा ५०० वीज ग्राहकाींची सींख्या कमी आहे. 
तसेच, महाराषर चवद्युत ननयामक आयोगाने आगड क वष  २०१६-१७ ते २०१९-२० या ननयींरण 
कालावधीकरीता दद. ०३.११.२०१६ रोजी जारी केलेल्या बहुउदे्दससय वीज दर आदेसान्वये  . 
१०,६६१ को्ीने सींचलन व सुव्यवडा खच  कमी मींजूर केला आहे. ्यामुळे गोवलेी साखा 
काया लयाच ेचवभाजन क न नवीन म्हारळ साखा काया लय ननमा ण करणे सद्यस्पडतीत सक्य 
नाही. तडाचप, महाचवतरण कीं पनीने नवीन काया लय ननसम तीची मानके ननस्प्चत करयासा ी 
नव्याने ्रशक्रक्रया सु  केलेली आहे. नवीन मानके ्रशतुत केल्यानींतर वरील ्रशतावासींदभा तील 
आगड क दानय्व चवचारात णेऊन धोरणा्मक ननण य णेणे सक्य असल्यास उपरोक्त 
्रशतावाबाबत उगचत काय वाही करयात येईल.  

___________ 
  

िें द्र शासनाच्या अपांग अधधिार िायदयाांतगवत राज्यात अपांग धोरण  
जाहीर िरुन अपांगाांचा सवाांधगण वविास िरयाबाबत 

  

(१४)  ८५३४७ (१८-०८-२०१७).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि पजश्चम), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कें द् सासनाच्या अपींग अगधकार कायद्याींतग त राज्यातील अपींगाींच्या कल्याणासा ी राज्य 
सासनाने धोरण आणले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपींग धोरणातील ससफारसीींच ेडो्क्यात व प काय आहे व ्यानुसार कोणता 
ननण य णेतला वा णेयात येत आहे, 
(३) तसेच अपींगाींच्या सवाांगगण चवकासासा ी उपाययोजना तयार क न सदर ्रशकरणी कोणता 
पा पुरावा केला वा करयात येत आहे व ्याची फलननषप्ती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२६-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) अपींगाच्या सवाांगगण चवकासाच्या 
अनुषींगाने महाराषर राज्याच्या अपींग कल्याण धोरणाचा मसुदा तयार करयात आला आहे. 
कें द् सासनाच्या अपींग व्यक्तीींच ेहक्क अगधननयम, २०१६ या नवीन कायदयातील तरतूदीनुसार 
सदर अपींग धोरणाच्या मसुदयामध्ये सुधारणा क न या मसुदयाबाबत नागररकाींक्ून सचुना 
्रशाप्त क न णेतलेल्या आहेत तसेच सींबींगधत ्रशसासकीय चवभागाींक्ून असभ्रशाय ्रशाप्त क न 
णेऊन चव्त चवभागाच्या असभ्रशायाड  धोरणाचा मसूदा सादर करयात आलेला आहे. चव्त 
चवभागाचे असभ्रशाय ्रशाप्त झाल्यानींतर ्रशतुत अपींग कल्याण धोरणाींच्या मसुदयास मान्यता 
समळयाच्या अनुषींगान ेआव्यक ती पुढील काय वाही करयात येईल. 
     सद्यस्पडतीत अपींग कल्याण चवषयक चवचवध योजना सामास्पजक न्याय चवभागामाफ त 
राबचवयात येत आहेत ्याच्रशमाणे इतरही ्रशसासकीय चवभागामाफ त अपींग कल्याण चवषयक 
्याींच्यासी सींबींगधत योजना राबचवयात येतात. 
(४) ्रश्न उदभवत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जजल्ायातील हदव्याांग शाळाांच्या िेलेल्या तपासणी  
अहवालात गांभीर त्रुटी असल्याबाबत 

  

(१५)  ८६१७१ (१८-०८-२०१७).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजजत लमणचेिर 
(हातिणांगले) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर स्पजल्हा व सहरातील ददव्याींग साळाींच्या केलेल्या तपासणी अहवालात १२ 
साळाींमध्ये गींभीर रु्ी असल्याच ेमाहे म,े २०१७ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदस नास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या साळाींची नावे काय आहेत व ्यामध्ये कोणकोण्या रु्ी ननदस नास 
आल्या, 
(३) असल्यास, या साळाींवर सासनाने कोणती कारवाई केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ्याची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. राजिुमार बडोले (२३-०२-२०१८) : (१) होय.  
(२) तपासणीमध्ये रु्ी आढळून आलेल्या १२ साळा खालील्रशमाण ेआहेत :- 
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   (१) राजे ददलीपससींह ज.णा्गे मतती ननवासी कण बधीर चवद्यालय, ता.कागल, स्पज.कोल्हापूर 
(२) साचवरीबाई फुले मनतमींद चवद्यालय, एकों्ी, ता.कागल, स्पज.कोल्हापूर. (३) वगीय 
गणपतराव गाता् ेननवासी मनतमींद चवद्यालय, ता.कागल, स्पज.कोल्हापूर. (४) ननवासी मूकबधीर 
चवद्यालय, ता.ग्दहग्लज, स्पज.कोल्हापूर. (५) चैतन्य अपींग मनत चवकास चवद्यालय भ्गाींव, 
ता.ग्दहग्लज, स्पज.कोल्हापूर. (६) र्नमाला माळी मनतमींद मलुाींची साळा, भादवण, ता.आजारा, 
स्पज.कोल्हापूर, (७) मुकबधीर ननवासी साळा, गगजवणे, ता.ग्दहग्लज, स्पज.कोल्हापूर.(८) राही 
पुनव सन कें द्, सानेगु जी वसाहत, राधानगरी रो्, कोल्हापूर, (९) वयींम मनतमींद मुलाींची 
साळा, कसबा बाव्ा, स्पज.कोल्हापूर, (१०) स्पजज्ञासा मनतमींद मुलाींची साळा, सानेगु जी 
वसाहत,राधानगरी रो्, स्पज.कोल्हापूर. (११) चव.म.लोदहया मुकबधीर चवद्यालय, स्पज.कोल्हापूर. 
(१२) जीवन ससक्षण मनतमींद चवद्यालय, कूर, ता.भुदरग्, स्पज.कोल्हापूर. 
     सदर अहवालात ्रशामुख्यान े वच्छता आणण व्यवडापनासींदभा त रु्ी नमूद करयात 
आल्या आहेत. 
(३) स्पजल्हागधकारी काया लयामाफ त तपासणी केलेल्या एकूण ३८ साळाींपैकी ५ साळा बींद असून 
४ साळाींची अनुज्ञप्ती आयुक्त, अपींग कल्याण, पुणे याींनी रद्द केली आहे. २९ साळाींपैकी १७ 
साळाींमध्ये गींभीर व पाच्या रु्ी आढळून आल्या नाहीत. उव ररत १२ साळाींना आयुक्त, अपींग 
कल्याण, पुणे याींनी कारणे दाखवा नो्ीस बजावली असून रु्ीपूत ता करयाच्या सचूना ददल्या 
आहेत.   
(४) ्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

शेंदरूजना घाट (ता.वरुड, जज.अमरावती) येथील हळदीला  
भाव व्यापारी व दलाल िमी देत असल्याबाबत 

 

(१६)  ८८०३८ (१८-०८-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), 
श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सेंदरूजना णा् (ता.व ्, स्पज.अमरावती) येडील पारींपाररक चपकाींमध्ये हळदीला सवोच्च 
डान असून याद काणी हळदीचे पीक मोठ्या ्रशमाणात णेयात येत,े मार मागील दोन 
वषा पासून हळदीचे भाव व्यापारी व दलालाींक्ून कमी केले असल्याचे माहे म,े २०१७ मध्ये वा 
्या दरम्यान ननदस नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील चपकाींचा कालावधी दहा मदहन्याींचा असनू वाढती मजुरी, क्रक्कनासके, 
रासायननक खत ेआदीींच ेभाव वाढलेले व हळदीचा भाव णसरल्यान ेसेतकऱ् याींचा उ्पादन खच ही 
ननणत नसल्याने उ्पादक वग  गचींताग्रत झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हळदीचा वाढता खच  लक्षात णेता क्रकमान २० हजार  पये अनुदान देयाची 
मागणी हळद उ्पादक सेतकरी करत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत सासनान ेकोण्या उपाययोजना केल्या वा करयात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, ्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (०९-०३-२०१८) : (१) नाही. 
     या बाजार ससमतीमध्ये हळदीची आवक नाही. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) व (५) ्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

महषी ववठ्ठल रामजी लशांदे याांच्या नावे मागासवगीय मुला/मलुीांच्या शैक्षणणि  
योजना िायावजन्वत िरयाबाबत 

  

(१७)  ८८४९६ (१८-०८-२०१७).   श्री.ववजय िाळे (लशवाजीनगर) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मागासवगीय मुला/मुलीींसा ी म रीकपूव  व म रीको् तर ससक्षण फी व परीक्षा फी 
योजनेला डोर समाज सुधारक महषी चवठ्ठल रामजी ससींदे ्याींचे नाींव देणाबाबत डाननक 
लोक्रशनतननधीींनी लेखी पराद्वारे ददनाींक ८ जून, २०१६ रोजी वा ्या समुारास समाज कल्याण 
चवभाग महाराषर राज्य याींना ्रशताव ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दसलतोद्धार व ससक्षणाचवषयी महषी चवठ्ठल रामजी ससींदे ्याींचे समाजातील 
योगदान लक्षात णऊन उक्त ्रशताव मींजूर करयाबाबत सासनान ेकोणती काय वाही केली वा 
करयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (३१-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२)सदर बाब सासनाच्या चवचाराधीन आहे. 
(३) ्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील जेष्ट्ठ नागरीिाांच्या समस्या सोडववयािरीता स्वतांत्र  
आयुक्तालय व स्वतांत्र मांत्री नमेयाबाबत 

  

(१८)  ८८७७५ (०४-०९-२०१७).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाळवा तालुका (स्पज. साींगली ) जेष  नागरीक सींण समन्वय ससमतीच्या वतीन ेसाींगली 
येडील राजारामबापू नाट्यगतहात आयोस्पजत करयात आलेल्या जेष ाींच्या मळेाव्यात राज्यातील 
जेष  नागरीकाींच्या समया सो्चवयाकरीता वतींर आयुक्तालय व वतींर मींरी नेमयाची 
मागणी माहे म,े २०१७ मध्ये वा ्या दरम्यान करयात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागणीबाबत सासनाने ननण य णेतला आहे काय, ्याचे व प काय आहे, 
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(३) असल्यास, जेष  नागरीकाींच्या समया सो्चवयाकरीता वतींर आयुक्तालय व वतींर 
मींरी नमेयाबाबत अद्यापपयांत कोणती काय वाही करयात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२३-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) व (३) याबाबत सासन तरावर चव्त व सामान्य ्रशसासन चवभागाचे असभ्रशाय णेऊन 
काय वाही करयात येत आहे. 
(४) ्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अपांग िल्याण ववभागाच्या अधधनस्त महामांडळािडून 
लाभाथी हदव्याांगाना सवलती देणेबाबत 

  

(१९)  ९००६३ (१८-०८-२०१७).   श्री.अबू आजमी (मानखूदव लशवाजीनगर) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अपींगाींच्या चव्तचवषयक बाबीींची पररपूत ता करयासा ी राज्य अपींग कल्याण 
चवभागाच्या अगधनत महामीं्ळाक्ून लाभाडी ददव्याींगाना चवसेष अग्रक्रमाने व सवलतीच्या 
दरात चव्तीय कजा चे अनुदान एकरकमी मींजूर करयाच्या दृष्ीने सींबींगधत ददव्याींग 
व्यावसानयकाींच्या उद्योगाींना अनुक्रम े रोजगार व वयींरोजगार ननसम तीसा ी णरगुती, 
वाणणस्पज्यक आणण सेती व्यावसायाकररता नाममार व्याजदराने कज  पुरव ा करयात यावा 
यासा ीची मागणी सींबींगधत स्पजल््याच्या ददव्याींग व्यावसायीकाींक्ून मा.मींरी(अपींग कल्याण), 
मा.मींरी (उद्योग), मा.राज्यमींरी (अपींग कल्याण आणण ऊजा ) मा.राज्यमींरी (उद्योग) व ्रशधान 
सगचव (उद्योग) आणण स्पजल्हा अपींग सहाय्यता अपींग कल्याण चव्तीय सींडा, मीं्ळाच ेसक्षम 
्रशागधकारी याींच्याक् ेमाहे मे, २०१७ मध्ये वा ्या दरम्यान लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत सासनान ेकोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे,  
(३) असल्यास, माहे जून, २०१७ अखेरपयांत क्रकती स्पजल्हा ्रशसासनाक्ून या सींदभा तील ्रशताव 
सासनास ्रशाप्त झाले आहेत व ्यापैकी क्रकती ्रशतावास त्वतः मींजुरी ्रश्याचप त करयात 
आली आहे, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२८-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) याबाबतचे ननवेदन ्रशाप्त झाल्याच े
आढळून येत नाही.तडाचप, महाराषर राज्य अपींग चव्त व चवकास महामीं्ळामाफ त चवचवध 
योजनाींअींतग त दद.३१.३.२०१७ अखरे एकूण १४०५० लाभार्थयाांना एकूण रक्कम  .११४.९१ को्ी 
कज  वा्प  केले आहे.तसेच चव्तीय वष  २०१७-१८ मध्ये दद.३० जून, २०१७ पय त एकूण 
 .१.२४ को्ी एवढा कज  ननधी ७७ लाभार्थया ना वा्प करयाकरीता स्पजल्हा काया लयाक् े
हताींतरीत करयात आला आहे. 
(४) ्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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साहहत्यरत्न लोिशाहीर अणाभाऊ साठे वविास महामांडळातील  
अधधिारी/िमवचाऱ् याांच्या पदोन्नती व इतर लाभाांबाबत 

(२०)  ९१७८६ (१८-०८-२०१७).   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :  सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सादह्यर्न लोकसाहीर अणाभाऊ सा े चवकास महामीं्ळाच ेमहाव्यवडापक श्री.झोंबा् े
याींना माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये ननलींबबत करयात आले होते, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, श्री.झोंबा् े याींना ननलींबबत करताना णेयात आलेले आके्षप कोणत े होत े व 
्यासींदभा तील चौकसीच्या काय वाहीची सद्य:स्पडती काय आहे, ्याचबरोबर ्याींना सेवेत 
पुन डाचपत करताना लावयात आलेले ननकषाचे व प काय आहे, 
(३) असल्यास, सादह्यर्न लोकसाहीर अणाभाऊ सा े चवकास महामीं्ळातील अगधकारी/ 
कम चाऱ् याींना सन-२०१२-१३ या कालावधीत अगधकारी/कम चाऱ् याींना देयात आलेल्या पदोन्नती, 
कालबध्द पदोन्नती, आ्वासीत ्रशगती योजना व इतर पदोन्नती देयाच्या ्रशक्रक्रयेमध्ये मोठ्या 
्रशमाणात गैरव्यवहार, अननयसमतता झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त कम चाऱ् याींपकैी क्रकती अगधकारी/कम चारी याींचेवर लाभ काढून णेयाची 
काय वाही कोणाच्या आदेसान्वये केली व उव ररत अगधकारी/कम चाऱ् याींचे लाभ काढून न णेयाची 
सव साधारण कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, उक्त ्रश्न भाग (१) व (२) मधील ्रशकरणी चौकसी केली आहे काय, चौकसीत 
काय आढळून आले व ्यानुसार कोणता ननण य णेतला वा णेयात येत आहे, नसल्यास ्याची 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०९-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) श्री.झोंबा् े हे व्यवडापक (चव्त) या पदावर असताींना अवामी ब केला  .२ को्ी ब क 
ददवाळखोरीत असताींना जमा करणे, तसेच दहींगणा, नागपूर  येडे से् बाधकामात  .८६.०० 
लाखाचा खच  क न बाींधकाम अध व्  ेवल्यान ेमहामीं्ळाच ेआगड क नकुसान आणण मदहला 
समतध्दी व लणुऋण चव्त योजनअेींतग त अगधकच्या मींजूरी देणे, हे आके्षप श्री.झोंबा् ेयाींच्यावर 
होते. 
     या आके्षपासींदभा त सामान्य ्रशसास चवभाग, दद.१४.६.१९९६ च्या पररपरकातील 
तरतूदीनुसार दोषारोपाची ्रशारींसभक चौकसी क न चौकसीमध्ये कोणताही पुरावा नसल्यामुळे 
श्री.झोंबा् ेयाींचे ननलींबन रद्द क न दद.२७.३.२०१५ पासून सेवेत पुन:डाचपत केले आहे. 
(३) होय. 
(४) सन २०१२-१३ या कालावधीमध्ये एकूण ६७ अगधकारी/ कम चा-याींपैकी ५६ अगधकारी/ 
कम चारी याींचेवर लाभ काढून णेयाची काय वाही करयात आलेली आहे. उव रीत, अगधकारी/ 
कम चा-याींच्या पदोन्नती व इतर लाभाबाबत पुनचव लोकन क न काय वाही सु  करयाचे 
्रशताचवत आहे. 
(५) सदर ्रशकरणी व्यवडापकीय सींचालक याींनी दोषारोपाची ्रशारींसभक चौकसी क न 
चौकसीमध्ये कोणताही पुरावा नसल्याने श्री.झोंबा् ेयाींचे ननलींबन रद्द क न दद.२७.३.२०१५ 
पासून सेवेत पुन:डाचपत केले आहे.  

___________ 
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राज्यातील अनुसूधचत जाती व बौध्द समाजाच्या ववदयार्थयाांना परदेशातील लशक्षणासाठी  
मांजूर िरयात आलेली लशष्ट्यवतत्ती अदयाप न लमळाल्याबाबत 

  

(२१)  ९२२७६ (१८-०८-२०१७).   श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील 
(आांबेगाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.वैभव वपचड 
(अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ्ॉ. बाबासाहेब आींबे्कर याींच्या १२५ व्या  जयींती महो्सवाननसम्त सन २०१६-१७ या 
वषा सा ी राज्यातील अनुसूगचत जाती व बौध्द असा ७५ चवद्यार्थयाांना परदेसात ससक्षणासा ी 
पा चवयात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चवद्यार्थयाांना ससषयवत्ती मींजूर करयात आली परींतु ससषयवत्तीचे पसैे 
चवद्यार्थयाांना ्रश्यक्ष समळाले नसल्याने या चवद्यार्थयाांना आगड क अ्चणी येत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या चवद्यार्थयाांना ससषयवत्ती न देयाची कारणे काय आहेत व ्याींना 
ससषयवत्ती ्वरीत देयाबाबत सासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२९-०१-२०१८) : (१) अींसत: होय, सन २०१६-१७ या वषा सा ी अनुसूगचत 
जातीच्या मलुामुलीींना उच्च ससक्षणसा ी परदेस ससषयवत्ती योजनेंतग त ६५ चवद्यार्थयाांना 
ससषयवत्ती मींजूर करयात आली आहे.  
(२) व (३) ६५ चवद्यार्थयाांपैकी ६२ चवद्यार्थयाांना ्रश्यक्ष ससषयवत्ती अदा करयात आली आहे. 
उव ररत ३ चवद्यार्थयाांपकैी २ चवद्यार्थयाांना ्रश्यक्षात ससषयवत्ती अदा करयाची काय वाही 
्रशताचवत आहे व १ चवद्यार्थया ची खचा ची मादहती सींबींगधत चवद्यार्थयाांक्ून ्रशाप्त क न ्यास 
्यास ससषयवत्ती अदा करयाची काय वाही करयात येत आहे. 
(४) ्रश्न उद्भ् ावत नाही.  

___________ 
  

लातूर जजल्ायातील तत्िालीन समाजिल्याण अधधिारी, जजल्हा पररषद  
याांनी िेलेल्या गैरव्यवहाराबाबत 

  

(२२)  ९५१०८ (२९-१२-२०१७).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर स्पजल््यातील श्रीमती एस.एन.गा्केर, त्कालीन स्पजल्हा समाजकल्याण अगधकारी, 
स्पजल्हा पररषद लातूर याींनी गैरव्यवहार केल्या्रशकरणी मा.सामास्पजक न्यायमींरी, स्पजल्हा पररषद 
अध्यक्ष, ्रशादेससक उपायुक्त समाजकल्याण तसेच ्रशधान सगचव, समाजकल्याण याींच्याक् े९ 
तक्रारी दाखल केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर तक्रारीची दखल णेऊन ददनाींक ६ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी मा.मुख्य काय कारी 
अगधकारी, स्पजल्हा पररषद, लातरू याींच्यामाफ त ससमती नमेून चौकसी करयाच्या सूचना 
देयात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकसी ससमतीन ेया तक्रारीच्या अनुषींगाने चौकसी क न ददनाींक २७ फेब्रुवारी, 
२०१६ रोजी वा ्यादरम्यान ससमतीने अहवाल सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर अहवालात काय ननषपन्न झाले, ्यानुषींगान ेसींबींगधताींवर सासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (१५-०३-२०१८) : (१) होय, अींसत: खरे आहे. 
     ्रशादेससक उपायुक्त, समाजकल्याण चवभाग, लातूर या काया लयाक् े ५ तक्रारी दाखल 
झाल्या आहेत. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) त्कालीन स्पज.समाजकल्याण अगधकारी, स्पजल्हा पररषद लातूर याींच्याचव ध्द सासन ज्ञापन 
दद.१८.९.२०१७ अन्वये चवभागीय चौकसीची काय वाही सु  करयात आली आहे. 
(५) ्रश्न उद्भ् ावत नाही.  

___________ 
  

सातारा जजल्हा वावषवि आराखड्यामध्ये समाववष्ट्ट असलेल्या ववशेष घटि योजनेतील 
वपयाच्या पायाच्या योजनाांना प्रशासिीय मान्यता लमळयाबाबत होणाऱ्या हदरांगाईबाबत 

  

(२३)  ९५४९१ (२९-१२-२०१७).   श्री.शांभूराज देसाई (पाटण) :  सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा स्पजल्हा वाचष क आराखड्यामध्ये चवसेष ण्क योजनेअींतग त मागासवगीय 
व्याींकररता सन २०१६-१७ या आगड क वषा कररता चपयाच्या पायाच्या योजनाींना सासनाने 
आराखड्यानुसार मींजुरी देऊन ननधी चवतररत करयाचे आदेस ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनाींना सन २०१६-१७ या आगड क वषा त अींदाजपरके तयार करयास 
स्पजल्हा पररषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरव ा चवभागाक्ून आणण ्रशसासकीय मान्यता देयास 
स्पजल्हा पररषदेक्ून ददरींगाई केली जात असल्यान ेउक्त योजना स ु होयास चवलींब होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पा्ण मतदारसींणातील एकूण २६ मागासवगीय वतीतील चपयाच्या पायाच्या 
योजनाींचा सन २०१६-१७ या आगड क वषा तील आराख्यात समावेस असून अद्यापही या 
कामाींची अींदाजपरके करून यास ्रशसासकीय मान्यता देयात आल्या नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, सन २०१६-१७ या आगड क वषा त सातारा स्पजल्हा वाचष क आराखड्यामध्ये चवसेष 
ण्क योजनेअींतग त मागासवगीय व्याींकररता चपयाच्या पायाच्या योजनाींना ननधी मींजूर  
असताना या कामाींच्या ्रशसासकीय मान्यता देयास ददरींगाई होत आहे याची उच्चतरीय 
चौकसी करून दोषीींवर कारवाई करावी असी मागणीही करयात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, या्रशकरणी सासनाने चौकसी केली आहे काय, ्यात काय आढळून आले व 
्यानुषींगान े उक्त कामाींना ्रशसासकीय मींजूरी समळयाबाबत कोणती काय वाही केली वा 
करयात येत आहे, नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१५-०३-२०१८) : (१) होय हे खरे आहे. 
     सन २०१६-१७ या आगड क वषा कररता ५५ योजनाींचा चवसेष ण्क योजनाअींतग त एकूण 
 .४१०.६७ लक्ष क्रकीं मतीचा आराख्ा काय कारी असभयींता,ग्रामीण पाणी पुरव ा चवभाग, स्पजल्हा 
पररषद,सातारा याींचेमाफ त तयार क न स्पजल्हा वाचष क  आराखड्यामध्ये समाचवष  करणेत 
आला होता. ्यासा ी  .२८३.४३ लक्ष इतका ननधी/ अनुदान मींजूर करणेत आले होत.े 
(२) हे खरे नाही. 
     कें द् सासनाच्या दद.२९.६.२०१५ व दद.२९.७.२०१५ च्या परान्वये नवीन योजना हाती 
णेयात येऊ नयेत असा पष् सूचना देयात आल्यामळेु,राषरीय पेयजल काय क्रमाींतग त सन 
२०१५-२०१६ व २०१६-२०१७ च्या आराखड्यातील योजनाींना मान्यता देयात आलेली नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
     सन २०१६-२०१७ च्या आराखड्यात पा्ण  तालुक्यातील २२ योजनाींचा समावेस होता 
परींतु कें द् सासनाच्या दद.२९.६.२०१५ व दद.२९.७.२०१५ च्या परान्वये नवीन योजना हाती 
णेयात येऊ नयेत.ज्या योजनाींना दद.२९.६.२०१५ पूवी काया देस देयात आले आहेत असाच 
योजनाींवर ननधी खच  करयात यावा  असा पष् सूचना देयात आल्यामुळे,राषरीय पेयजल 
काय क्रमाींतग त सन २०१५-१६ व २०१६-१७ च्या आराखड्यातील योजनाींना मान्यता देयात 
आलेली नाही.्यामुळे चवसेष ण्क योजनेंतग त  .२८३.४३ लक्ष इतका ्रशाप्त झालेला ननधी 
कोषागारातुन आहरीत करयात आला नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) सन २०१७-१८ मध्ये राषरीय पेयजल काय क्रमाींतग त  कत ती आराख्ा  SLSSC च्या दद.२ 
जुन,२०१७रोजी मींजूरी देयात आली असून ्यामध्ये पा्ण तालुक्यातील ३१ योजनाींचा 
समावेस चवसेष ण्क योजनेंतग त करयात आला आहे. सासन पर क्रमाींक:राग्रापे-
२०१७/्रश.क्र.८२ (भाग-१)/पाप-ु१०, दद.१२.२.२०१८अन्वये चवसेष ण्क योजना पूण  करयासा ी 
 .३.०० को्ी ननधी ्रशाप्त झाला आहे. चवसेष ण्क योजनाींच्या २० अींदाजपरकाींना ताींबरक 
मान्यता देयात आली असून सींबींगधत ग्रामपींचायतीस ्रशसासक्रकय मान्यता देवून ननचवदा 
काय वाही सु  करयाच्या सूचना देयात आल्या आहेत. ्रशाप्त झालेली रक्कम लवकरात 
लवकर खच  करयाच्या दृष्ीने सवोतोपरी ्रशदान करयात येत आहेत. 
  

___________ 
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सांजय गाांधी ननराधार योजना व श्रावणबाळ योजनेसाठी लागणाऱ्या उत्पन्न दाखल्याबाबत 
  

(२४)  ९५६६५ (०९-०१-२०१८).   श्री.अमल महाडीि (िोल्हापूर दक्षक्षण), श्रीमती सीमाताई हहरे 
(नालशि पजश्चम), श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.बाबुराव पाचणे (लशरुर), श्री.प्रिाश आबबटिर 
(राधानगरी) :   सन्माननीय ववशषे सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींजय गाधी ननराधार योजना व श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थयाांना लागणारा 
मा.तहससलदार याींचा रू.२१ हजार चा उ्पन्न दाखला समळचवयासा ी बराच रास सहन करावा 
लागत असून सदरहू सव  लाभाडी हे ६५ वषा पेक्षा जात वयाचे असल्याने  मा.तहससलदार 
याींच्या उ्पन्न दाखल्याऐवजी मा.तला ी याींचा दाखला ग्रा्य धरयात यावा, असी मागणी 
माहे ऑक््ोबर २०१७ मध्ये वा ्या दरम्यान लोक्रशनतननधीींक्ून करयात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मागणीबाबत सासनाक्ून कोणती उपाययोजना करयात आली वा येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२३-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ्रशतुत ्रशतावाबाबत महसलू वन चवभागाच ेअसभ्रशाय णेयात आले असून महसूल व वन 
चवभागाने उ्पन्नाचे ्रशमाणपर समळयासा ी अज दाराने तहससलदार याींच्याक् े अज  करणे 
अपेक्षक्षत असून तला याने ददलेल्या उ्पन्नाच्या अहवालाच्या आधारे लाभार्थया स कोणताही 
लाभ देणे अपेक्षक्षत नाही, अस े असभ्रशाय ददले आहेत. ्यानसुार तला ी याींनी ददलेला 
उ्पन्नाचा दाखला ग्राहय धरता येणार नाही. 
(३) ्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील फोटव येथील सहननबांधि िायावलयातील सोयीसुववधाांबाबत 
 

(२५)  ९५८३८ (०६-०१-२०१८).   अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तलमल सेल्वन 
(सायन-िोळीवाडा), अॅड.आलशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील फो  ्, मल्होरा हाऊस येडे असणाऱ्या सहननबींधक काया लयात सोयी-सुचवधाींचा 
अभाव असल्याचे ननदस नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर काया लयातील ्रशवेसाच्या द काणी छतातून पाणी गळणे, चपयाच्या 
पायाची व्यवडा नसणे, पुरेसे पींखे नसणे इ. गैरसोयी असून काया लयात पुरेसा कम चारी वग  
नसल्यान ेतेडील कम चाऱ्याींवर अगधक भर प्त आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकरणी सासनाने चौकसी केली आहे काय, चौकसीत काय आढळून 
आले व ्यानुषींगाने सासनाने कोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (१४-०३-२०१८) : (१) व (२) अींसत: खरे आहे. 
(३) व (४) मल् होरा हाऊस येडील जागा मालकासी असलेला वाद न्याय्रशचवष् आहे. 
न्यायालयाच्या आदेसानुसार सदर जागेचे भा् ेन्यायालयात जमा करयात येत आहे. यातव 
जागा मालकाक्ून सदर जागेची द ुती झालेली नाही. अद्यावत सुचवधा पुरचवयाकरीता 
जागेच्या मालकासी वा्ाणा्ी क न कम चा-याींना अद्यावत सचुवधा पुरचवयासा ी सासन 
्रशय्नसील आहे. वग -३, वग -४ कम चारी भरतीचे अगधकार सहननबींधक काया लयास असून सन 
२०१६-१७ ची सरळसेवा भरतीकरीता आकत तीबींधाला मींजूरीची बाब सासनाच्या चवचाराधीन आहे. 
आकत तीबींधाला मींजूरी समळाल्यानींतर आव्यकतेनसुार भरती ्रशक्रीयेची  काय वाही करणे सक्य 
होईल. 

___________ 
  

राज्यातील महापुरुषाांची छायाधचत्र ेशासिीय मुद्रणालयात लमळत नसल्याबाबत 
  

(२६)  ९५८८१ (२९-१२-२०१७).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अमर िाळे (आवी), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.अलमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) : 
सन्माननीय उदयोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सामास्पजक सुधारणेचा चवचार आणण काया द्वारे देसाला चवकासाची ददसा देणाऱ् या 
महा्मा जोनतराव फुले, साचवरीबाई फुले, राजषी साहू महाराज या महापु षाींची छायागचर े
सासकीय मुद्णालयात समळत नसल्याचे माहे ऑग्, २०१७ मध्ये वा ्या दरम्यान 
ननदस नास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, साहू महाराजाींच े छायागचर छापयासा ी मुींबईतील काया लयाक् े गेल्या दोन 
वषा पासून कोल्हापूरच्या मुद्णालयात साहू महाराजाींच्या छायागचराची वारींवार मागणी होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकरणी सासनाने कोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (२६-०२-२०१८) : (१) राज्यात सामास्पजक सुधारणेचा चवचार आणण काया द्वारे 
देसाला चवकासाची ददसा देणाऱ्या साचवरीबाई फुले व राजषी साहू महाराज या दोन महापु षाींची 
छायागचर े सव  सासकीय ग्रींडागारामध्ये चवक्रीसा ी उपलब्ध क न देयात आलेली आहेत.  
महा्मा ज्योनतराव फुले याींच ेरींगीत छायागचर सामान्य ्रशसासन चवभाग याींनी अींनतम मान्यता 
ददल्यानींतर सदर छायागचर सव  सासकीय ग्रींडागाराींना चवक्रीसा ी उपलब्ध क न देयाची 
काय वाही करयात येत आहे. 
(२) होय. 
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     साहू महाराजाींच्या छायागचराची मागणी होत असल्यामळेु सदरील छायागचर सासकीय 
ग्रींडागार, कोल्हापूर येडे चवक्रीसा ी उपलब्ध क न देयात आली आहे. 
(३) ज्ञानज्योती साचवरीबाई फुले, महा्मा ज्योनतराव फुले, राजषी साहू महाराज व इतर १० 
राषर महापु षाींच्या छायागचराींच्या पुन मुद्णाच ेकाम पुण  झाले असनू सव  सासकीय ग्रींडागाराींना 
चवतररत करयात येत आहेत. 
(४) ्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

येवला व नाांदगाव (जज.नालशि) तालुक्याांमधील ववदयुत पुरवठा सुरळीत िरयाबाबत 
  

(२७)  ९६११३ (२९-१२-२०१७).   श्री.छगन भुजबळ (येवला) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) येवला व नाींदगाव (स्पज.नाससक) तालुक्याींमधील चवद्युत परुव ा सुरळीत करयासा ी 
मनमा् अनतउच्च दाब उपकें द्ाची क्षमता वाढ करून हे उपकें द् २२० केव्ही क्षमतेचे करयाची 
मागणी डाननक लोक्रशनतननधीींनी ददनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा ्या सुमारास सासनाक् े
केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान ेसासनान ेकोणती काय वाही केली वा करयात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०२-२०१८) : (१)  होय, हे खरे आहे.   
(२) महापारेषण कीं पनीच्या १३२ के.व्ही. मनमा् उपकें द्ाची शे्रणीवाढ (Upgradation) क न 
सदर द काणी २२० के.व्ही. उपकें द् उभारणीसा ीच्या  ्रशतावास महापारेषण कीं पनीतफे  राव 
क्र. १२४/१२, दद. २६.१२.२०१७ अन्वये मींजुरी देयात आली आहे. 
(३) ्रश्न उदभवत नाही. 

___________ 
  

चांद्रसागर बहुउदे्दशीय सेवाभावी सांस्था, औरद (शहा) (ता.ननलांगा, जज.लातूर)  
या सांस्थेच्या शाळा हस्ताांतरणात झालेल्या अननयलमततेबाबत. 

  

(२८)  ९६२९७ (०६-०१-२०१८).   श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी) :  सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्सागर बहुउदे्दसीय सेवाभावी सींडा, औरद (सहा) (ता.ननलींगा,स्पज.लातूर) या सींडसे 
साळा हताींतरणात सासनाने चौकसी केली असून चौकसीत ्रशतुत ्रशकरणी झालेल्या 
अननयसमततेस जबाबदार असणाऱ् या अगधकाऱ् याींवर व दोषी साळावर अद्यापपयांत काय वाही 
केली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त ्रशकरणी सासनान ेसींबींगधताींवर कोणती कारवाई केली वा करयात येत 
आहे 
(३) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. राजिुमार बडोले (१६-०३-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ्रशतुत ्रशकरणी सींबींगधत अगधकाऱ्याींचव द्ध चौकसी करयाच्या अनुषींगान ेआयुक्त, अपींग 
कल्याण, पुणे याींचेक्ून अहवाल तसेच, दोषारोपपर मागचवयात आलेले आहे. 
(३) ्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

आहदवासी वविास ववभागाच्या येवला (जज.नालशि) येथ ेनालशि प्रिल्पाचे तर नाांदगाव 
(जज.नालशि) येथ ेिळवण प्रिल्पाचे उपिायावलय ननमावण िरयाबाबत 

  

(२९)  ९६३४० (२९-१२-२०१७).   श्री.छगन भजुबळ (येवला) :   सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आददवासी चवकास चवभागाच्या येवला (स्पज.नाससक) येडे नाससक ्रशकल्पाचे तर नाींदगाव 
(स्पज.नाससक) येड े कळवण ्रशकल्पाचे उपकाया लय ननमा ण करयासा ी डाननक 
लोक्रशनतननधीींनी माहे ऑग्, २०१७ मध्ये वा ्या दरम्यान सासनाक् ेननवेदन ददलेले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या  अनुषींगान े सासनान ेकोणती काय वाही  केली वा करयात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०८-०३-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) येवला व नाींदगाव (स्पज.नाससक) ही दोन्ही द काणे आददवासी उपयोजना बा्यक्षेरात 
येतात. बा्यके्षरामध्ये फक्त वयैस्पक्तक लाभाच्या योजना अनजेु्ञय आहेत. ्यामळेु नवीन 
काया लयासा ी पुरेसा काय भार (Workload) उपलब्ध होत नाही. सदर द काणी नवीन 
उपकाया लय सु  करयाचवषयी व्यवहाय ता तपासनू पाहयाची बाब ्रशगतीपडावर आहे. 
(३) ्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नालशि ित षी उत्पन्न बाजार सलमतीने भखुांडाची िमी दरान ेववक्री िेल्याबाबत  
  

(३०)  ९६६९५ (०२-०१-२०१८).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ), श्री.सरदार तारालसांह (मुलुांड), 
श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर) :   
सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नाससक कत षी उ्पन्न बाजार ससमतीने डकचवलेले कज  वसुल कर यासा ी महाराष र राज् य 
सहकारी बँकेन ेबाजार ससमतीचा नाससक रो् येडील भूखीं् ननयम ्ावलून रेड्रेकनर दरापेक्षा 
कमी दराने भूखीं्ाची चवक्री क न सुमारे ६३ को्ी ५४ लाख  पयाचे बाजार ससमतीच ेनुकसान 
झाल् याची बाब माहे सप् ्ेंबर, २०१७ मध्ये वा ्यादरम् यान ननदस नास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त ्रशकरणी बाजार ससमतीच े आगड क नकुसान केल्या्रशकरणी या सव  
ननण यास व व्यवहारास जबाबदार असलेल्या बकेँच्या काय कारी सींचालक व सींबींधीत 
अगधकाऱ्याींना ता्काळ ननलींबीत क न ्याींचेचव ध्द गुन्हे दाखल करयाबाबत लेखी मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ्रशकरणी सासनाने चौकसी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकसीत काय आढळून आले व ्यानुषींगान ेया्रशकरणातील दोषीींवर सासनान े
कोणती कारवाई केली वा करयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमखु (२१-०३-२०१८) : (१) नाससक कत षी उ्पन्न बाजार ससमतीन ेराज्य सहकारी 
बँकेक्ून णेतलेले कज  परतफे् करयासा ी राज्य बँकेन े व नाससक कत षी उ्पन्न बाजार 
ससमतीन,े ससमतीची नाससकरो् व इतर भखूीं्ाची ननयमबा्यरर्या चवक्री केल्याबाबत तसेच 
रेड्रेकनरच्या दरापेक्षा अ्यल्प दराने भूखीं्ाची चवक्री केल्याने सुमारे रू.६३,५४,४७,८०१/ इतक्या 
रकमेचे बँकेचे व बाजार ससमतीचे नुकसान झाले असल्याची बाब, बाजार ससमतीच्या सन 
२०१३-१४ या कालावधीच्या लेखापरीक्षण अहवालावरून जून २०१५ मध्ये स्पजल्हा उपननबींधक, 
सहकारी सींडा, नाससक याींच्या ननदस नास आली आहे. 
(२) होय. 
नाससक बाजार ससमतीच्या सन २०१३-१४ च्या लेखापरीक्षण अहवालामध्ये आगड क नुकसानीस 
जबाबदार असलेल्याींच्या चव द्ध कारवाई करणे सींदभा त स्पजल्हा उपननबींधक, सहकारी सींडा, 
नाससक याींच्याक् े ननवेदने ्रशाप्त झाली आहेत. 
(३) व (४) नाससक बाजार ससमतीच्या सन २०१३-१४ च्या लेखापरीक्षण अहवालातील आगड क 
नुकसानीच्या अनुषींगाने व इतर गींभीर मुद्याींची स्पजल्हा उपननबींधक, सहकारी सींडा, नाससक 
याींनी दद.३.८.२०१५ व दद.२६.८.२०१५ रोजीच्या द ुती आदेसान्वये महाराषर कत षी उ्पन्न 
पणन(चवकास व चवननयमन) अगधननयम १९६३ चे कलम ४० अन्वये चौकसी करयाचे आदेस 
ददले असून चवसेष लेखापरीक्षक वग -२ सहकारी सींडा क्रफरते पडक याींची चौकसी अगधकारी 
म्हणून ननयुक्ती केली आहे. सदर चौकसी आदेसाचवरूद्ध नाससक कत षी उ्पन्न बाजार ससमतीन े
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई खीं्पी  येड ेरर् यागचका क्र. १९६५/२०१६ दाखल केली आहे. सदर 
यागचकेत मा.उच्च न्यायालयान े दद.२२ माच  २०१६ रोजी सदर चौकसीच्या अनुषींगान े
precipitative steps णेऊ नयेत असे आदेससत केले आहे. ्यामुळे सदरची चौकसी पूण  
करयात आलेली नाही. 
(५) ्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
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चांदगड (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील सात गावाांची नळ पाणीपुरवठा  
योजना प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३१)  ९७१५४ (२९-१२-२०१७).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींदग् (स्पज.कोल्हापूर) तालुक्यातील सात गावाींची नळपाणीपुरव ा योजना ननधी अभावी 
्रशलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ्रशकरणी सासनाने चौकसी केली आहे काय, चौकसीत काय आढळून आले 
व तदनुसार सदर गावाच्या पेयजल योजनेस ननधी पुरवून योजनेचे काम लवकरात लवकर 
होयाकररता कोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१६-०३-२०१८) : (१) होय अींसत: खरे आहे. 
     सन २०१७-१८ मधील आगड क वषा मध्ये राषरीय ग्रामीण पेयजल काय क्रमाींतग त चींदनग् 
तालुक्यामधील हलकणी पकैी हलकणी फा्ा, मदहपाळग्, पा्ण,े ददी्ं लकोप, नाींदव्,े करेकुीं ्ी 
व कोनेवा्ी या सात नळ पाणी पुरव ा योजनाींपकैी ददी्ं लकोप, नाींदव्,े करेकुीं ्ी व कोनेवा्ी 
या चार योजनाची कामे ननधी कमी  ्रशाप्त झाल्यामळेु अपूण   आहेत. 
(२) सन २०१७-१८ मध्ये ्रशाप्त होणाऱ्या ननधीमधून सींबींगधत योजनाींच्या ग्रामीण पाणी पुरव ा 
ससमती क्ून मागणी केलेल्या हप््यानुसार ननधी उपलब्ध क न देणेची काय वाही करयात 
आली आहे व योजना तात्ीन ेकाया न्वीत क न णेणेसा ी ननयोजन केले असनू ननधी उपलब्ध 
होईल ्या्रशमाण ेकामाींची देयके अदा करणेची दक्षता णेणेत येत आहे. 
(३) ्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  
पुणे ित षी उत्पन्न बाजार सलमतीन ेवविासिाम ेिरयासाठी तयार िेलेल्या आराखड्याबाबत 

  

(३२)  ९७८३८ (०३-०१-२०१८).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अलमन 
पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अलमत ववलासराव देशमखु (लातूर 
शहर), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय 
पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे कत षी उ्पन्न बाजार ससमतीन े (स्पज.पुणे) येडील वच्छता गतहे, रते, ग्ार द ुती, 
चपयाच्या पायाच्या ्ाकीच ेबाींधकाम यासा ी आराख् ेतयार केले असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, 
२०१७ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदस नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त कामाींसा ी ननधी खच  करयासा ी सासनाची परवानगी घ्यावी लागत 
असल्यामळेु ही काम े्रशलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकरणी चवकासकामे करयासा ी सासनाने कोणती काय वाही केली 
आहे वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (२१-०३-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) कत षी उ्पन्न बाजार ससमती,पुणे याींनी करावयाच्या ्रशताचवत चवकास कामाींच े्रशतावाच्या 
अनुषींगाने पणन सींचालक,पुणे याींनी ससमतीच्या मुख्य बाजार आवारातील गुळ-भुसार 
चवभागातील सस्पव्ह सलेन काँक्री्ीकरण, रते ्ाींबरीकरण या कामासा ी रू.१७,४५,६२,९७८/-
इतक्या खचा स दद.९.९.२०१७ रोजीच्या परान्वये मींजूरी ददली  आहे. ्याच्रशमाणे मुख्य बाजार 
आवारातील वच्छतागतहे दरुूतीच्या कामासा ी पणन सींचालक, पुणे याींनी दद.२६.१२.२०१७ 
रोजीच्या परान्वये रू.११,७७,२३८/- व दद.१५.२.२०१८ रोजीच्या परान्वये  .२,०६,४२०/- इतक्या 
रकमेच्या खचा स मींजूरी ददली आहे. तसेच बाजार ससमतीच्या मुख्य बाजार आवारातील जूनी 
पायाची ्ाकी पा्ून नवीन बाींधकाम करयाच्या ्रशतावामध्ये काही कागदपराींची उणणव 
असल्यान ेसदर कागदपराींची पूत ता करयासा ी बाजार ससमतीस पणन सींचालक, पुणे याींनी 
दद.२४.१.२०१८ रोजीच्या परान्वये कळचवले आहे. 
(४) ्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

माण-हहांजवडी (ता.मुळशी, जज.पुणे) येथील एमआयडीसीच्या चाांदे त ेमाण  
रस्त्याची दरुवस्था झाल्याबाबत 

  

(३३)  ९७८६४ (२९-१२-२०१७).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्रीमती 
ननमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.अलमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय उदयोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)   माण-दहींजव्ी (ता.मुळसी, स्पज.पुणे) येडील एमआय्ीसीच्या चाींदे त े माण र्याची 
दरुावडा झाली असून येडील र्यावर मो या ्रशमाणात प्लेल्या खड््याींमुळे वाहनचालक व 
नागररक याींची गैरसोय होत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदस नास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, या र्याव न ्रशवास करणाऱ् या नागरीकाींना होणारी गैरसोय तसचे सदर 
र्याचे काँक्री्ीकरण करयाबाबत सासनान ेकोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (२८-०२-२०१८) : (१) अींसत: खरे आहे. 
     डाननकाींनी ग्ारी खोदयाच्या कामास चवरोध केल्यामळेु पावसाच्या पायाचा ननचरा  
व्यवस्पडत न झाल्यान े काही ्रशमाणात र्यास खड्् ेप्ले होत.े 
     महामीं्ळान ेसदर र्यावरील खड्् ेभरयाचे काम माहे ऑक््ोबर, २०१७ ते ड्सेंबर, 
२०१७ मध्ये पूण  केले आहे. 
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(२) सदर र्याच्या  ीं दीकरण मजबुतीकरण व ्ाींबरीकरणासा ीच्या रू. ५८१ १४ लक्ष (नक्त) 
व रू. ६६८.१०० लक्ष ( ोक) रकमेच्या ्रशतावास ्रशसासकीय मींजरुी ्रशाप्त झालेली आहे.तडापी 
जागेअभावी र्याचे रूदीकरण सक्य नसल्याने उपलब्ध असलेल्या  ीं दीमध्येच र्याच े
मजबुतीकरण, ्ाींबरीकरणाच ेकामासा ीननवीदा ्रशससध्द करयाची ्रशक्रक्रया सूरू आहे. 
(३) ्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील वीज ननलमवती प्रिल्प पूणव िरयासाठी ववलांब झाल्याने  
जादा ननधीची तरतूद िरयाबाबत 

  

(३४)  ९९१९३ (०१-०१-२०१८).   श्री.अजय चौधरी (लशवडी), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), 
श्री.राधाित ष्ट् ण ववख-ेपाटील (लशडी), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली), श्री.भारत भालिे (पांकरपूर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वीज ननसम ती ्रशकल्प पूण  करयासा ी  झालेल्या चवलींबामुळे सासनाला जादा 
ननधीची तरतूद करावी लागणार असून महाननसम तीच्या कोरा्ी, परळी आणण चींद्पूर येडील 
जुन्या सींचाची भाीं्वली क्रकीं मत आणण वीजदर ननस्प्चतीसा ी महाननसम तीन े राज्य वीज 
ननयामक आयोगाक् ेयागचका दाखल क न परवानगी मागगतली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाननसम ती कीं पनीक्ून  .६५०० को्ीहून अगधक रक्कम व्याजासा ी खच  
करयात आली असून कोरा्ी सींच क्र.८,९,१० तसेच चींद्पूर सींच क्र.८,९ आणण परळी सींच क्र.८ 
याींचा पूण  होयाचा कालावधी ३ ते ४ वषा नी वाढल्यामुळे परताव्याच्या रकमेत वाढ झाल्याची 
बाब माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये ननदस नास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्रशकल्प ददरींगाईची ३३ ्क्के जादा रक्कम वीजग्राहकाक्ून वसलू करयाचा 
महाननसम ती कीं पनीन ेननण य णेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अ्ीच ते तीन वषा त पूण  होणारे वीज ननसम ती ्रशकल्प पूण  होयास सहा त े
सात वष ेलागयाची कारणे काय आहेत तसेच वीज ग्राहकाींवर वीज दरवाढीचा भार प्ू नये 
यासा ी सासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०३-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) अ.महाननसम ती कीं पनीक्ून रू.६५०० को्ीहून अगधक रक्कम व्याजासा ी खच  करयात 
आली हे खरे आहे. 
    अ) चींद्पूर सींच क्र. ८,९ आणण परळी सींच क्र.८ याींचा पूण  होयाचा कालावधी ३ त े४ 
वषाांनी वाढला आहे तडाचप कोरा्ी सींच क्र. ८,९,१० याींचा पूण  होयाचा कालावधी ३ पेक्षा कमी 
वषा ने वाढला आहे. 
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   आ) परताव्याच्या रकमेत वाढ झाली हे खरे आहे तडाचप ्रशकल्प चवलींबामळेु झालेली व 
वीज ननयामक आयोगाने मींजूर केलेली ्रशकल्प ननहाय वाढ  खालील ्रशमाण ेआहे. 
   कोरा्ी ्रशकल्प: रू. ६७२.७५ को्ी 
   चींद्पूर ्रशकल्प:  रू. ६५२.९२ को्ी 
   परळी ्रशकल्प: रू. २३८.८८  को्ी 
   एकूण वाढ: रू. १५६४.५५ को्ी  
ही वाढ एकूण ्रशकल्प क्रकमतीच्या ६.२७  % इतकी आहे.     
(३) वरील ्रशमाणे ्रशकल्प चवलींबामुळे झालेली ६.२७ % वाढीला वीज ननयामक आयोगाने  
मींजुरी ददली  आहे. 
(४) ्रशकल्पाींच्या चवलींबाची सव साधारण कारणे खालील ्रशमाणे आहे : 
   १. ्रशकल्प सु  करयासा ी आव्यक ्रशाडसमक साधनाींची जळुवाजुळव करयास मुख्य 
सींयींर (BTG)  व उव ररत सींयींर (BOP) कीं रा्दाराक्ून झालेला चवलींब. 
   २. कीं रा्दाराींक्ील अपुरे मनुषयबळ तसचे कीं रा्दाराींक्ून सींसाधन व्यवडापनाचा अभाव. 
्रशकल्पननहाय इतर कारणे पुढील ्रशमाणे आहेत :- 
अ. कोरा्ी ्रशकल्प चवलींबाची कारणे : 
   १. कीं रा्दाराींक्ून साधनसामगु्री पुरव यासींदभा त चवलींब व सुसरूतेचा अभाव. 
   २. उव ररत सींयींर (BOP) कीं रा्दाराची खालावलेली आगड क स्पडती व ्यानुषींगान े
कीं रा्दारावर आलेले आगड क ननबांध. 
ब. चींद्पूर ्रशकल्प चवलींबाची कारणे : 
   १. सन २०१० मध्ये पायाच्या कमतरतेमळेु डाप्य बाींधकामास झालेला चवलींब. 
   २. सन २०१३ मध्ये अनतवतष्ीमुळे उव ररत सींयींर (BOP) व डाप्य कामात झालेला 
चवलींब. 
   ३. माहे ऑक््ोबर, २०१३ त ेमाहे जानेवरी, २०१४ पयांत वाळूच्या तु्व्यामळेु डाप्य 
कामास झालेला चवलींब. 
क. परळी ्रशकल्प चवलींबाची कारणे : 
   १. उव ररत सींयींर (BOP) कीं रा्दाराची खालावलेली आगड क स्पडती आणण ्यानुषींगान े
कीं रा्दाराच्या उप कीं रा्दाराींनी आगड क कारणाींमुळे डाींबवलेले काम. 
   २. सन २०१२ ते २०१५ च्या दषुकाळी पररस्पडतीमुळे पाणी पुरव यात झालेली कमतरता. 
्रशकल्प ददरींगाई सींदभा त महाननसम तीक्ून करयात आलेली काय वाही : 
     महाननसम तीक्ून ्रशकल्प ददरींगाई सींदभा त चव्लेषणासा ी रयड सींडाींची नेमणूक 
करयात आली आहे. सदर सींडाींक्ून चवलींब चव्लेषणाच े काम ्रशगतीपडावर आहे. चवलींब 
चव्लेषणानींतर (Delay Analysis) ननधा ररत नुकसान भरपाईची (Levy of LD) रक्कम सदर 
कीं रा्दाराींक्ून कराराच्या अ्ी व सतीनुसार वसूल करयात येईल. 
(५) ्रश्न उदभवत नाही. 

___________ 
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औरांगाबाद नगर रस्त्यावर गोलवाडी फाट्याजवळ प्रवशे िराच्या 
वसुलीसाठी नतप्पट वसुली होत असल्याबाबत 

  

(३५)  ९९२४४ (०३-०१-२०१८).   श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद-नगर र्यावरील गोलवा्ी फाट्याजवळ छावणी पररषदेच्या वतीन े्रशवेस कराची 
अगधकत त फी  पये ६० असताना नाक्यावर या रकमेच्या नतप्प् म्हणजे  पये १८० बळजबरीने 
वसुल केले जात असल्याचे ननदस नास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर वसुलीसा ी दमदा्ी व वळे्रशसींगी मारामारी देखील केली जात असून ही 
वसुली डाननक पोसलसाींच्या समोर केली जात असल्याचेही ननदस नास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत सासनान ेचौकसी केली आहे काय, चौकसीनुसार सदर अवैध वसुली 
बींद करयाबाबत व अवैध वसुली करणाऱ्याींवर कारवाई करयाबाबत सासनाने कोणती 
काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०२-२०१८) : (१) व (२) होय. असा आसयाची तक्रार औरींगाबाद क्क 
मीं्ळाक् े ददनाींक ६ एच्रशल, २०१७ अन्वये ्रशाप्त झाली आहे.  ्याच्रशमाण ेअसा आसयाच्या 
्रशाप्त तक्रारीव न छावणी पोलीस ्ेसन स्पजल्हा औरींगाबाद येडे गु.र.नीं.२७७/२०१७ अन्वये 
ददनाींक २१ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी गुन्हा दाखल करयात आला आहे. 
(३) औरींगाबाद क्क मीं्ळामाफ त करयात आलेल्या चौकसीअींती ्रशवेस कर  पये ६०/- ऐवजी 
 .१८०/- वसूल करयात येत असल्याचे ननदस नास आले असनू सींबींगधत  ेकेदारास  पये 
१०३,५००/- इतका दीं्  ो ावयात आला असून ताकीद देयात आली आहे. 
     छावणी पोलीस ्ेसन स्पजल्हा औरींगाबाद येड े दाखल गुन््याच्या अनुषींगाने आरोपीस 
अ्क करयात आली असून पोलीस तपास सु  आहे. 
(४) ्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ननराधाराांना मानधनापासून वांधचत रहाव ेलागत असल्याबाबत 
  

(३६)  ९९३८० (०६-०१-२०१८).   श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर) :   सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात चवचवध योजनाींसा ी आधारका्  आव्यक केले असुन ननराधाराींना मानधन 
देयासा ी सासनाने बायोमेरीक मससनचा आधार णेतला जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कष् करणाऱ्या अनेक गररबाींच्या बो्ाींच्या रेषाच सम्ल्या असल्याने, सदर 
कष् करणाऱ्या गररबाींचे बायोमेरीक मससनमध्ये अींग याचे  स ेउम्त नसल्याने ननराधाराींना 
मानधनापासून वींगचत रहाव ेलागत आहे हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या सींदभा त सासनाने योग्य ती उपाययोजना क न या वींगचत ननराधाराींना 
मानधन समळयाबाबत कोणती काय वाही केली आहे वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२३-०२-२०१८) : (१)  राज्यात फक्त   ाणे, कोल्हापूर, बी् व नाींदे् या 
स्पजल््यासा ी चवसेष सहाय्य काय क्रमातींग त योजनातील लाभार्थयाांच े अनुदानाच े वा्प 
बायोम रीक पध्दतीने आय.सी.आय.सी.आय. बँकेच्या सहयोगाने ्रशायोगगक त्वावर सु  
करयात आले.  
(२) व (३) चवसेष सहाय्य काय क्रमातींग त योजनाींतील  लाभार्थयाांना आयसीआयसीआय 
बँकेमाफ त बायोम रीक पध्दतीन े अनुदानाचे वा्प करताींना हाताचे  से उम्त नसलेल्या 
लाभार्थयाांच्या अनुदानाचे वा्प बँकेमाफ त आधार सींलग्न बँक खा्यात करयास 
स्पजल्हागधकारी,  ाण,े बी्, नाींदे् व कोल्हापूर काया लयास ददनाींक ११.१२.२०१७ रोजीच्या 
परान्वये सचूना  ददल्या आहेत. ्याअनुषींगान े लाभार्थयाांना अनुदानाच े वा्प करयाची 
काय वाही सु  आहे. 
(४) ्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील महाराष्ट्र औदयोधगि वविास महामांडळाच्या के्षत्रात वाकणारे अनतक्रमण 
हटववयासाठी पोलीस व महसूल अधधिाऱ् याांच ेस्वतांत्र पथि गठीत िरयाबाबत 

  

(३७)  ९९४५७ (०३-०१-२०१८).   श्री.अलमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय उदयोग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महाराषर औद्योगगक चवकास महामीं्ळाच्या  के्षरात वाढणारे अनतक्रमण 
ह्चवयासा ी पोलीस व महसूल अगधकाऱ् याींच ेवींतर पडक करयात येणार आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सासनाने पररपरक काढून सदर पडक गरजेनुसार ग ीत करयाचे ननदेस 
एमआय्ीसीच्या चवभागीय काया लयाींना ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, सासनान े वाससमसह चवदभा तील एमआय्ीसी मध्ये पोलीस व महसूल 
अगधकाऱ् याींच ेवींतर पडक डापन करयाबाबत कोणती काय वाही केली आहे वा करयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (२८-०२-२०१८) : (१) होय. 
     या सींदभा तील सासन ननण य ददनाींक ०७/१०/२०१७ अन्वये ननग समत करयात आला 
आहे. 
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(२) सासन ननण य ददनाींक ०७/१०/२०१७ अन्वये महाराषर औद्योगगक चवकास महामीं्ळामाफ त 
मरोळ, ्ोंबबवली,  ाणे, ्ी.्ी.सी., बदलापूर, तळोजा,  व आव्यकतेनुसार इतर औद्योगगक 
के्षराकररता  महामीं्ळाच े वतींर अनतक्रमण ननषकासन दल ननमा ण करयास सासनान े
मान्यता ददलेली आहे. 
(३) व (४) सासन ननण य ददनाींक ०७/१०/२०१७ नुसार महाराषर औद्योगगक चवकास 
महामीं्ळामाफ त मरोळ, ्ोंबबवली,  ाण,े ्ी.्ी.सी., बदलापूर, तळोजा, व आव्यकतेनुसार 
इतर औद्योगगक के्षराकररता महामीं्ळाच ेवतींर अनतक्रमण ननषकासन दल ननमा ण करयास 
सासनाने मान्यता ददलेली असल्यामुळे वाससमसह चवदभा तील एमआय्ीसीमध्ये पोलीस व 
महसूल अगधकाऱ्याच ेवतींर पडक डापन करणेबाबत कोणतीही वतींर काय वाही नाही.  परींत ु
महामीं्ळाचे सदरचे अनतक्रमण ननषकासन दल आव्यकतेनसुार महामीं्ळातील इतर 
औद्योगगक के्षरातील अनतक्रमण ह्चवयाकररता डापन केलेले आहे.  

___________ 
  
राज्यातील अनुसूधचत जातीच्या िल्याणासाठी बांद िेलेल्या योजना पुन्हा सुरु िरयाबाबत 

  

(३८)  ९९४९० (०६-०१-२०१८).   श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनसुूगचत जातीच्या बाींधवावर मो या ्रशमाणात अन्याय सु  असून ्याींच्या 
कल्याणासा ी त्कालीन सासनान ेसु  केलेल्या तब्बल ३५१ योजना बींद केल्या असल्याचे माहे 
ऑक््ोबर २०१७ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदस नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनुसूगचत जातीींच्या चवद्यार्थयाांना सा्नेऊ को्ी  पयाींच ेअनुदान ददले जात 
असून मार ्यात ५० ्क्के कपात केली आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील अनुसचूीत जातीत तीव्र असींतोष असल्यामुळे ्याींच्या कल्याणासा ी 
सासनाने बींद केलेल्या योजना पनु्हा सु  करयाबाबत सासनान ेकोणती काय वाही केली वा 
करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२७-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     राज्यातील अनुसूगचत जातीींच्या सन २०१५-१६, २०१६-१७ मध्ये राबचवयात येणा-या 
 सव  योजना सन २०१७-१८ मध्येही राबचवयात येत आहे.  
(२) नाही.  
(३) व (४) ्रश्न उद्भ् ावत नाही.  

 
___________ 
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मुांबईतील सहिारी सांस्थाांनी लेखा पररक्षण न िेल्याबाबत 
  

(३९)  ९९७०४ (०६-०१-२०१८).   श्री.लशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्याण पूवव), श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अजजत पवार (बारामती), 
श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्रीमती हदवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापूर), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.मिरांद जाधव-पाटील 
(वाई), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील सहकारी सींडाींच्या कारभाराची लेखापररक्षण आगड क वष  सींपल्यानींतर सींबींगधत 
सींडाींनी ्याबाबतचा अहवाल ददनाींक ३० ऑग् पूवी सहकार चवभागाला पा चवणे बींधनकारक 
आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील तब्बल २१,००४ सहकारी सींडाींनी लेखापररक्षण अद्यापही केलेले 
नाही हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१६-१७ मध्ये सहकार चवभागान ेननयुक्त केलेल्या १४०० लेखापररक्षकाींनी 
सींबींगधत सहकारी सींडाींचे लेखापररक्षण न करयाची कारणे काय आहेत तसेच लेखा पररक्षण 
न करणाऱ्या १४०० लेखापररक्षकाींनी पा चवलेल्या नो्ीसाींना सींबींगधताींक्ून खुलासा ्रशाप्त झाला 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त ्रशकरणी सासनाने कोणती कारवाई केली आहे वा करयात येत आहे, 
(६) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१२-०३-२०१८) : (१) होय, हे अींसत: खरे आहे. 
     लेखापररक्षकाींनी लेखापररक्षण पुण  केल्यानींतर लेखापररक्षण अहवाल एक मदहन्याच्या 
आत व कोण्याही पररस्पडतीत अगधमीं्ळाची वाचष क बै कीची नो्ीस देयापूवी  क्रकीं वा ३० 
सप् े्ंबर अखेर सादर करयाची तरतूद आहे. 
(२) होय, हे अींसत: खरे आहे. 
     मुींबईमध्ये सन २०१६-१७ या आगड क वषा सा ी लेखापररक्षणास पार असलेल्या एकूण 
२९०६३ सींडाींपकैी एकूण २०२१६ सींडाींच े लेखापररक्षण पुण  झालेले  असून, उव ररत ८८४७ 
सींडाींच ेलेखापरीक्षण  अद्याप पणु  झालेले नाही. 
(३) व (४) मुींबईत लेखापरीक्षणाकरीता लेखापरीक्षक नामतालीकेवर १६५२ इतके लेखापरीक्षक 
असून, सहकारी सींडाींनी ्यातूनच लेखापरीक्षकाींच्या ननयुक््या केल्या हो्या. लेखापरीक्षण पूण  
न केलेल्या ८८४७ सींडाींना व सींबींगधत लेखापरीक्षकाींना महाराषर सहकारी सींडा अगधननयम 
१९६० कलम ७५ व कलम ८१ तसेच महाराषर सहकारी सींडा ननयम १९६१ ननयम ६९ अन्वये 
नो्ीस बजावयात आल्या हो्या. ्यावर ्रशाप्त झालेल्या खुलासानसुार  ्याींनी सींडाींचे दप्तर 
अपूण  असणे, लेखापरीक्षणास दप्तर उपलब्ध क न न देणे, लेखापररक्षकास सहकाय  न करणे, 
सींडेचा प्ता न साप्णे, सींडेच्या पदागधकाऱ्याींची वारींवार चकरा मा न भे् न होणे, 
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सींडेक् े रेकॉ्  सलखाण कामासा ी कायम सेवकवग  नसणे, सींडसे लेखापररक्षण सुल्क अदा 
करयास पुरेसा ननधी उपलब्ध नसणे, गतहननमा ण सींडाींमध्ये लेखापररक्षणाबाबतची जाग कता 
नसणे, सींडा बींद व काय डगगत असणे इ्यादी कारणे नमूद केलेली आहेत. 
     सदरच्या कारणाींची स्यता प्ताळून दोषी लेखापरीक्षाकाींवर नामतालीकेव न ब्तफीची 
कारवाई केलेली आहे. तसेच ज्या सींडा लेखापरीक्षण क न णेत नाहीत ्याींच्या सींचालकाींना 
सींचालक मीं्ळाव न कमी करयाबाबत तसेच फौजदारी कारवाईबाबत नो्ीस देयात आलेल्या 
आहेत तर काही सींडा अवसायानात काढयाची काय वाही करयात आलेली आहे. तडाचप, 
काही सहकारी गतहननमा ण सहकारी सींडेमध्ये सभासद ननवास करीत असल्यान ेअसा सींडाींनी 
लेखापररक्षण क न णेतले नाही म्हणून या सींडा अवसायनात काढणेवर मया दा येत असल्यान े
असा गतहननमा ण सींडाींवर अवसायनात णेयाची काय वाही करयात आलेली नाही. 
(५) लागू नाही. 

___________ 
  

पालघर जजल्ायातील औदयोधगि ववभागातील रस्त्याांची झालेली दरुवस्था 
  

(४०)  १०००२५ (०३-०१-२०१८).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :   सन्माननीय उदयोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालणर स्पजल््यातील चवसेषत: औद्योगगक चवभागातील रते अनतसय खराब झाल्यामुळे 
पावसाळ्यामध्ये तेडील अनेक र्याींवर वाहतकू बींद करयात आली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औद्योगगक चवभागातील बींद करयात आलेले रत ेकोणत ेआहेत, 
(३) असल्यास, उक्त मागाांवरील वाहतूक बींद प्ल्यामळेु तेडील सतेकरी, कामगार व डाननक 
नागररकाींची गैरसोय झाल्यान े तसेच सींबींगधत रत े द ुत करयाबाबत सासनाने कोणती 
काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (२८-०२-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही 
(३) महाराषर औद्योगगक चवकास महामीं्ळाच्या तारापूर औद्योगगक के्षरातील अींतग त 
र्यावर पावसाळयात खड्् े प्ल्यामुळे वाहतूक बींद करयात आली नव्हती. परींत ु
महामीं्ळातफे सदर र्यावर पावसाळयात प्लेले खड्् े व मु म व ख्ीन ेद ुत करयाचे 
काम वेळावेळी करयात आले असून पावसाळयानींतर सदर खड््याचे ्ाींबरीकरण व 
मजबुतीकरण करयात आले आहे. सद्यस्पडतीत सदर र्यावरील वाहतूक ही ननरींतर व चवना 
अ्डळा  सुरळीत चालू आहे.  
(४) ्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर जजल्हयात दारुबांदी िरुनही अवैध दारुचा व्यवसाय सुरु असल्याबाबत 
  

(४१)  १००१८३ (२९-१२-२०१७).   श्री.प्रिाश सुव े(मागाठाणे) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) चींद्पूर स्पजल्हयात ददनाींक १ एच्रशल, २०१५ पासून दा बींदी क नही अवैध दा चा व्यवसाय 
सु  असल्याबाबत वारींवार तक्रारी क नही कोणतीच कारवाई होत नसल्यान े ददनाींक २३ 
ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा ्या सुमारास गचमूर तालुक्यातील वहाणगाव येडील ग्रामपींचायत 
काया लयात आींदोलन करयात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत सासनान ेचौकसी केली आहे काय, चौकसीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, ्यानुसार सासनाने अवैध दा चा व्यवसाय बींद करयाबाबत कोणती काय वाही 
केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (२६-०२-२०१८) : (१) व (२) अींसत: खरे आहे.  चींद्पूर स्पजल्हयातील 
अवैध दारू चवक्रीबाबत सासनाने क ोर उपाययोजना करयासा ी मौज े वहाणगाव 
ग्रामपींचायतीमधील डाननक लोक्रशनतननधीींनी गावकऱ्याींसोबत दद.२३.१०.२०१७ रोजी दा  
चवक्रीचे फलक झळकावून बेकायदेसीर आींदोलन करयाचा ्रशय्न केला. तडाचप, कायदा व 
सुव्यवडा राखयासा ी उपचवभागीय पोलीस अगधकारी, वरोरा व तहससलदार, गचमूर  याींनी 
सासनाचे धोरण व कायदेसीर बाबी आींदोलनक्याांना समजावून साींगगतल्यानींतर सदर आींदोलन 
मागे णेयात आले. दद.२६.१०.२०१७ रोजी वहाणगाव येडे ननरीक्षक, राज्य उ्पादन सुल् क, 
भरारीपडक चींद्पूर / ग्गचरोली याींनी ग्रामपींचायत काया लयात जाऊन सरपींच, उपसरपींच तसेच 
पोलीस पा्ील व तीं्ामुक्ती अध्यक्ष याींची भे् णेवून ्याींच े जबाब नोंदचवले असता ्याींनी 
वहाणगावात सींपूण  दा चवक्री धींदे बींद असून सध्या गावात कोणीही दा चवक्री करत नसल्याचे 
साींगगतले. तसचे भचवषयात गावात दा चवक्री होणार नाही व झाल्यास सचूना देयात येईल, 
असे साींगगतले. 
(३) चींद्पूर स्पजल्हयात दा बींदी करूनही अवैध दारूचा व्यवसाय सु  असलेबाबत मौज े
वहाणगाव, ता.गचमूर येडील व्हॉ्स अप तक्रार दद.२३.९.२०१६ रोजी राज्य उ्पादन सुल्क 
चवभागास ्रशाप्त झाली होती. सदर तक्रारीनुसार दद.१८.१०.२०१७ रोजी एका णरावर छापा ्ाकून 
 .१.३८ लक्ष क्रकीं मतीचा मुदे्दमाल जप्त करून एका व्यक्तीस अ्क करून गुन्हा नोंदचवयात 
आला आहे. चींद्पूर स्पजल्हा दा बींदीनींतर राज्य उ्पादन सुल्क चवभागामाफ त वहाणगाव येड े
एकूण ३ गुन्हे नोंदचवयात आले आहेत. 
     तसेच, सन २०१७ मध्ये पोलीस चवभागाक्ून मौज े वहाणगाव येड े महाराषर दा बींदी 
अगधननयमाखाली ११ गुन्हयाींची नोंद केली आहे. अवैध दारू बाळगणे, वाहतूक व चवक्रीच्या 
अनुषींगाने राज्य उ्पादन सुल्क व पोलीस चवभागामाफ त वेळोवेळी चवसेष छापे मोदहम राबवून 
कारवाई करयात येत आहे. 
(४) ्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

वाघळूज (ता.आष्ट्टी, जज.बीड) येथ ेवीज उपिें द्र तातडीने िायावजन्वत िरयाबाबत 
  

(४२)  १००३७१ (२९-१२-२०१७).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वाणळूज (ता.आष्ी, स्पज.बी्) येड े२३२ के.व्ही.च्या वीज उपकें द्ाच्या बाींधकामाच ेभूसमपूजन 
करयात आले मार आजतागायत सदर वीज उपकें द्ाचे बाींधकाम पूण  करयात आलेले नाही, 
हे खरे आहे काय; 
(२) असल्यास, या बाबतीत सासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पहाणीत काय आढळून आले आहे आणण सदर वीज उपकें द्ाच्या 
बाींधकामास होत असलेल्या चवलींबाची कारणे काय आहेत; 
(४) तसेच, सदरहु उपकें द्ाचे बाींधकाम क्रकती कालावधीत पूण  होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (०३-०२-२०१८) : (१) धानोरा (वाणळूज), ता.आष्ी, स्पज.बी् येड े
महाचवतरण कीं पनीच्या मागणीनुसार ्रशताचवत पवन व सौर ऊजा  ्रशकल्पाींच्या अनुषींगान े१३२ 
के.व्ही. उपकें द् ्रशताचवत होत.े तडाचप, सदर द काणी ्रशताचवत पवन व सौर ऊजा  ्रशकल्पाच े
काम सु  झाले नसल्यान े ्रशताचवत १३२ के.व्ही. धानोरा वाणळुज उपकें द्ाचे काम डगगत 
 ेवयात आले आहे. 
(२) व (३) धानोरा व नस्पजकच्या पररसरात महापारेषण कीं पनीच्या १३२ के.व्ही. आष्ी 
उपकें द्ातून वीजपुरव ा हेातो. सदर उपकें द्ात पुरेसी क्षमता ससल्लक असल्यान ेव वीजदाबात 
सुधारणा करयासा ी ्या द काणी क प सस्र बँक उभारयात आले असल्यान े धानोरा 
(वाणळूज) येड ेसद्यस्पडतीत वेगळया अनत उच्चदाब उपकें द्ाची  आव्यकता  नाही.  
(४) ्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

लातूर जजल्ायातील उदयोग भवन पररसरातील सहिारी सांस्था  
स्वत:च्या नावाने िेल्याबाबत 

(४३)  १०१०३७ (०३-०१-२०१८).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव) :   सन्माननीय उदयोग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) लातूर स्पजल््यातील उद्योग सींचालनालयान े लातूर इीं्रीज इ्े् को.ऑफ सोसाय्ीस 
९० वषा च्या करारानुसार उद्योगाकरीता सन १९८२ मध्ये जागा वापरयास ददली होती, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर जागा लातूर इीं्रीज इ्े् को.ऑफ सोसाय्ीच्या सदयाींनी  वतःच्या 
नावे क न णेतल्याने स्पजल्हागधकारी, लातूर याींनी सींबींगधताींच्या नोंदी कमी क न जागा उद्योग 
सींचालनालयाच्या नाव ेनोंद करयाबाबत ननण य णेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लातूरमध्ये सन १९८२ उद्योग भवन पररसरात सहकारी सींडा डापन 
करयामध्ये व ९० वषा च्या करारानुसार ददलेली जागा वतःच्या नाव े ह्प करयामध्ये 
उपरोक्त सोसाय्ीमधील सदयाींचा समावेस आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त ्रशकरणी सासनाने चौकसी केली आहे काय, असल्यास चौकसीत काय 
आढळून आले व ्यानुषींगाने सींबींगधताींवर सासनाने कोणती कारवाई केली वा करयात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई (२६-०२-२०१८) : (१) खरे आहे. 
(२) खरे आहे.  
(३), (४) व (५) चवभागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींचेमाफ त चौकसी चालू आहे. 

___________ 
  

परराज्यातील साखर िारखान्याांना गाळपासाठी ऊस देयास बांदी िरयाबाबत 
  

(४४)  १०१३८८ (०६-०१-२०१८).   श्री.उल्हास पाटील (लशरोळ) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २०१७-१८ या ऊस गाळप हींगाम ददनाींक १ नोव्हेंबर पासून सु  करयास मान्यता 
देयात आली असून परराज्यातील साखर कारखान्याींना गाळपासा ी ऊस देयास बींदी 
करयाचा ननण य माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा ्या दरम्यान मींरी ससमतीच्या ब ैकीत णेयात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त ्रशकरणी सासनाने कोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. सुभाष देशमखु (०७-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) परराज्यात ऊस ननया त करयास ्रशनतबींध करयासा ी ददनाींक १० ऑक््ोंबर, २०१७ 
अन्वये सासन अगधसूचना ननग समत करयात आलेली आहे. या सींदभा त परवानगी देणाऱ्या 
सक्षम अगधकाऱ्याच्या परवानगी ससवाय ददनाींक ३० एच्रशल २०१८ पय त राज्याबाहेर ऊस ननया त 
करता येणार नाही. 
(३) ्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

आयिर ववभागाने सन २०१०-११ पासून िोट्यवधी रुपयाांच्या 
 नोटीसा िारखान्याांना हदल्याबाबत 

  

(४५)  १०१३९१ (०६-०१-२०१८).   श्री.उल्हास पाटील (लशरोळ) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आयकर चवभागाने सन २०१०-११ पासून एफआरपीपेक्षा जादा ददलेला दर हा कारखान्याचा 
नफा समजून कोट्यवधी  पयाींच्या नो्ीसा कारखान्याींना पा चवल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या नो्ीसीसींदभा त साखर कारखान्याींनी काय भूसमका णेतली आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत सासनाची कोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०९-०३-२०१८) : (१) होय. 
(२) राज्यातील साखर कारखान्याींनी आयकर चवभागाक्ून आलेल्या नो्ीस सींदभा त वेळोवळेी 
गचफ कसमसनर ऑफ इन्कम  ्क्स, पुणे व नाससक, चवभागीय काया लयाक् े कारखान्याींची 
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सद्यस्पडती माीं्ून साखर उद्योग अ्चणीत आहे याची मादहती ददली. ३५ साखर 
कारखान्याींनी डो्या फार ्रशमाणात हप्ते भ न ता्पुरती डगगती णेतली आहे. 
     मा.मींरी ससमतीच्या धोरणानुसार तरतुदीींची पतु ता केलेनींतर कारखान्याींक् े राहणारा 
ससल्लक वाढावा अगधक एफआरपी असा ननणणारा दर हा एफआरपी पेक्षा जादा असतो. 
सदरची अदा केलेली ऊस क्रकीं मत कारखान्याच्या ताळेबींदात व नफा-तो्ा परकात ऊसाची 
क्रकीं मत दाखचवली जाते. परींतु सदर जादा झालेली रक्कम ही सहकारी साखर कारखान्याचा नफा 
नसून ती कारखान्याींनी ददलेली ऊसाची क्रकीं मत आयकर खा्यान ेधींद्याचा खच  म्हणुन मान्य 
केला पादहजे यात नफयाची वा्णी नाही. असी सहकारी साखर कारखान्याींची भूसमका आहे. 
(३) व (४) आयकर कायद्यामध्ये कें द् सासनाने ददनाींक ०१/०४/२०१६ पासून section 
३६(i)(xvii) हे सहकारी साखर कारखान्याींसा ी नवीन कलम ्ाकयात आलेले आहे. सदर 
कलम ३६(i)(xvii) मध्ये “the amount of expenditure incurred by a co-operative 
society engaged in the business of manufacture of sugar for purchase of 
sugarcane at a price which is equal to or less than the price fixed or 
approved by the Government.” अस े नमूद आहे. मा.मींरी ससमतीच्या दद.२०/०९/२०१७ 
रोजी झालेल्या बै कीतील ननण यानुसार महाराषर राज्य साखर सींणाने सादर केलेल्या ्रशतावाच े
अनुषींगाने तपासून कें द् सासनाक् ेआयकर कायद्यातील द ुतीबाबतचा ्रशताव पा चवयाची 
बाब सासनाच्या चवचाराधीन आहे.  

___________ 
  

जजल्हा उपननबांधि सहिारी सांस्था, अिोला याांनी बेिायदा मागावचा अवलांब िेल्याबाबत 
  

(४६)  १०१९३४ (०६-०१-२०१८).   श्री.बळीराम लसरसिार (बाळापरू) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला स्पजल््यातील स्पजल्हा उपननबींधक सहकारी सींडा, अकोला याींनी सावकारी ्रशकरणे 
ननकाली काढताींना बेकायदा मागा चा अवलींब क न चप्ीत सेतकऱ् याींवर अन्याय केल्याची बाब 
ददनाींक २६ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा ्या सुमारास ननदस नास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चप्ीत सेतकऱ् याींना न्याय न देता उच्च न्यायालय नागपूर याींच्या रर् यागचका 
क्र-५९९/२००६ चा आधार णेवून चप्ीत सतेकऱ् याींची सुमारे २५ ्रशकरणे बेकादेसीररर्या खाररज 
केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत सासनान ेकोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१४-०३-२०१८) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
     चार ्रशकरणाींमध्ये मा.उच्च न्यायालय, खीं्पी  नागपूर याींनी चप्ीसनर श्री.रमसे 
दौलतराव गव्हाळे याींच्या बाजून ेननण य ददलेला असून सदर ्रशकरणामध्ये न्यानयक ्रशक्रक्रयेनुसार 
व आदेसानुसार ननण य णेयात आला आहे. 
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     इतर ्रशकरणे महाराषर सावकारी (ननयमन) अगधननयम, २०१४ मधील कलम १८ (१) 
अन्वये १५ वषा चे कालमया देबाहेरील असल्यान ेसदर ्रशकरणे खारीज करयात आलेली आहेत. 
(३) महाराषर सावकारी (ननयमन) अगधननयम, २०१४ मधील तरतदुीनुसार काय वाही करयात 
आली आहे. 
(४) ्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यामध्ये ऊस िारखादाराांिडून शेतिऱ्याांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत 
  

(४७)  १०१९६० (०६-०१-२०१८).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवव) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्ये ऊस कारखानदाराींक्ून ऊस णेताना सेतकऱ्याींना साखर कारखानदाराच्या वजन 
का्यावर वजन करणे बींधनकारक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे ऊस सतेकऱ्यावर वजन का्यामध्ये कमी वजन भरून ्याींच्यावर 
अन्याय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकरणी सासनाने कोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१२-०३-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) साखर कारखान्याक्ील ऊसाचे वजनका्े तपासणी कररता राज्यातील स्पजल्हागधकारी (सव ) 
याींच्या अध्यक्षतखेाली स्पजल्हाननहाय भरारी पडकाची डापना केलेली आहे. सदर भरारी 
पडकाींमध्ये महसलू, वैद्यमापन सार, पोलीस चवभाग, ्रशादेससक सहसींचालक (साखर) व 
सेतकरी  याींचे  ्रशनतननधीींचा  समावेस आहे. सदर भरारी  पडकाींमाफ त १६९ साखर 
कारखान्याींच्या वजन का्याींची तपासणी करयात आली असून ्यामध्ये  वजनका्े योग्य 
असल्याचे ददसून आलेले आहे व उव ररत १४ साखर कारखान्याींच्या वजनका्याींची तपासणी 
करयाची काय वाही चालू आहे.  
(४) ्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

गडधचरोली जजल्ायातील एम.आय डी.सी के्षत्रातील प्लॉट ताब्यात घेऊन  
नवीन उदयोग सुरु िरयाबाबत 

  

(४८)  १०१९९९ (०३-०१-२०१८).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय उदयोग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ग्गचरोली स्पजल््यातील एम.आय ्ी.सी के्षरातील एकूण १३७ प्लॉ् चवतररत केले असून 
्याींनी ददलेल्या मादहतीनुसार आता ्याींचेक् ेकेवळ ५ प्लॉ् ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, चवतररत केलेल्या १३७ प्लॉ् मधील केवळ ७१ प्लॉ् हे ग्गचरोली स्पजल््याच्या 
नावाने असून, अन्य प्लॉ्धारक हे ददल्ली, नागपूर, चींद्पुर या सहरातील आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास ग्गचरोली स्पजल््यातील एम.आय ्ी.सी के्षरातील प्लॉ् चवतरीत क न झाले 
असूनही अद्यापपयांत कोणतेही उद्योगधींदे सु  केलेले नाहीत, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यामुळे स्पजल्हयाच ेफार मो े नुकसान झालेले असनू आजतागायत कोणताही 
उद्योग ननमा ण होवू सकला नाही, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत सासनाने प्लॉ्धारकाींचे प्लॉ् ताब्यात णेऊन ्या प्लॉ्वर 
स्पजल््यातील नवीन उद्योग सु  करयाबाबत सासनाने कोणती काय वाही केली वा करणार 
आहे, 
(६) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सुभाष देसाई (०७-०३-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     ग्गचरोली स्पजल्हयातील एम.आय.्ी.सी के्षरातील एकूण आरेणखत भूखीं् २३१ असून  
्यापैकी चवतररत भूखीं् १७० आहेत. ६१ भूखीं् ररक्त आहेत.  
(२) हे खरे आहे. महामीं्ळाच्या धोरणा्रशमाणे  उद्योजकाींना भखूीं्ाच े वा्प करयात आलेले 
आहे. 
(३) हे खरे नाही.  
(४) व (५) ग्गचरोली स्पजल्हयातील एकूण औद्योगगक के्षरात २३१ आरेणखत भूखीं्ाची सचवतर 
मादहती खालील ्रशमाण ेआहे. 
   १) वा्प केलेले भखूीं् १७० 
   २) उ्पादन सु  असलेले भूखी्ं   ३८ 
   ३) उ्पादन बींद असलेले भखूी्ं  १७ 
   ४) बाींधकाम  सु  असलेले भखूीं् १९ 
   ५) वा्प केलेल परींत ुमोकळे असलेले ९६ 
   ६) वा्पास उपलब्ध असलेले भूखीं् ६१ 
     ग्गचरोली स्पजल्हयातील एम.आय.्ी.सी. के्षरातील  मुदत सींपलेले ४७ भूखीं्  परत 
णेयात आलेले असून ्यापकैी ३६ भूखीं् पुन वा्प करयात आलेले आहेत.  
(६) ्रश्न उद्भ् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील सांजय गाांधी ननराधार योजना, श्रावणबाळ योजना यासाठी  
उत्पन्नाची वावषवि मयावदा वाकववयाबाबत 

  

(४९)  १०२२६५ (०३-०१-२०१८).   िुमारी प्रणणती लशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.वभैव वपचड 
(अिोले), श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे 
(इांदापूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :  सन्माननीय ववशेष 
सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील सींजय गाींधी ननराधार योजना, श्रावणबाळ योजना यासा ी उ्पन्नाची वाचष क 
मया दा  .२१,०००/- असल्याने अनेक ननराधार व गरीब जनतेला या योजनचेा लाभ णेता येत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेंची उ्पन्नाची मया दा क्रकमान  .५०,०००/- पय त करयाबाबत 
सासनाने कोणता ननण य णेतला वा णेणार आहे, 
(३) असल्यास, ्याबाबत सासनान ेकोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२३-०२-२०१८) : (१) असी बाब ननदस नास  आली नाही. 
(२) व (३) चवसेष सहाय्य काय क्रमाींतगांतच्या सदरील योजनाींमधील लाभार्थयाांच्या वाचष क 
उ्पन्न मया देत वाढ करयाबाबतचा ्रशताव सासनाच्या चवचाराधीन  आहे. 
(४) ्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार सलमतीमधील फुल बाजार बांद पडल्याबाबत 
  

(५०)  १०२७६१ (०३-०१-२०१८).   डॉ.सुजजत लमणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर सेती उ्पन्न बाजार ससमतीत सु  करयात आलेला फुल बाजार उद्णा्नानींतर 
केवळ दोन ददवसाींत बींद प्ल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदस नास 
आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ्रशकरणी सासनाने कोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय आहेत  ?  
  
श्री. सुभाष देशमखु (१६-०३-२०१८) : (१) हे अींसत: खरे आहे. 
(२) कोल्हापूर येड े चवक्रीस येणाऱ्या सेतकऱ्याींच्या फूलाींना योग्य भाव व का्ेकोर वजनमाप 
होयासा ी कोल्हापूर कत षी उ्पन्न बाजार ससमतीन े श्री.साहू माके् या्  या मखु्य बाजार 
आवारामध्ये दद.१८.९.२०१७ पासनू फुलाींचा बाजार सुरू केला होता. सदर द काणी बाजार 
ससमतीक्ून फुले चवक्रीसा ी ओ्े, इलेक्रॉननक वजनका्े इ्यादी सुचवधा उपलब्ध करून 
देयात आल्या हो्या या द काणी आ  ददवस सेतकरी फुलाींची चवक्री करीत होते. तडाचप, फुले 
खरेदी करणारे व्यापारी माके् या्  येडे येणेच बींद झाल्याने सेतकऱ्याींचा माल चवक्री होऊ 
सकला नाही. याबाबत बाजार ससमतीमाफ त सेतकरी व व्यापारी याींना बाजार ससमती आवारात 
फुलाींचा बाजार सुरू करयाबाबत चवनींती केली. परींतु दोन्ही ण्काींनी ्रशनतसाद न ददल्यान े
कोल्हापूर कत षी उ्पन्न बाजार ससमतीने श्री.साहू माके् या्  मधील फुलाींचा बाजार बींद 
करयात आला आहे. 
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     याबाबत बाजार ससमतीक्ून सेतकरी व व्यापारी या दोन्ही ण्काींसी सींपक  साधयात 
आला असून सतेकरी दहतसींवध न व व्यापारवतद्धीच्या दृष्ीन े फुल बाजार, बाजार ससमती 
आवारात ननयसमत चालू करयासा ी कोल्हापूर कत षी उ्पन्न बाजार ससमती ्रशय्नसील आहे. 
(३) ्रश्न उद्भ् ावत नाही.  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
सासकीय मध्यवती मुद्णालय, मुींबई. 


