
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५१५ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

माणगाव तालकु् याम ये ि.  रायगड) एमआयडीसी अांतगगत स् थावपत लाले या  
िां पनीम ये प्रि पग्रस् ताांना नोिरी न हद याबाबत 

  

(१)  ७६३१ ि१०-०४-२०१५)    श्री धैयगशील पाटील िपेण), श्री सभुाष उर्ग  पांडडतशेठ पाटील 
िअललबाग) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष र योयो गक महामींनेानन सन १९८८ साली वि ने भागान (ता. माणगाि जि. 
रायगन) पररसरात िमीन सींपादीत करुन विविध कीं पन् या सींपातदत िागनत सुरु झाल् या ेहनत हन 
खरन ेहन काय, 
(२) असल् यास, पररसरातील सींपातदत कन लनल् या िमीनमालकाींना अथाा त रकलकल् पग्रस् ताींना 
काया जन्ित कीं पन् याींमय यन नोकरी दन यात ेली नाही हन खरन ेहन काय, 
(३) असल् यास, रकलकल् पग्रस् ताींना कीं पनी रकलनासनामय यन रकलकल् पग्रस् ताींना य याींच् या नैक्षणणक 
पात्रतननुसार कीं पनीमय यन सामाि न णन याबाबाबाबत नासन कोणती काय िाही करणार ेहन, 
(४) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  
श्री  सुभाष देसाई ि११-१२-२०१८) : (१) होय, हन खरन ेहन. 
(२) हन खरन नाही. 
(३) ि (४) महाराषर योयो गक विकास महामींनेामार् त योयो गक क्षनत्रातील  भ खींनाचन 
िा्प करताना उोयोिकासमिनत करारनामा करयात यनतो ि करारनाम्यात रकलकल्पग्रस्ताना 
नोकरीत सामाि न णनयाची अ् नम द करयात यनतन. ययानसुार  वि ने भागान योयो गक 
क्षनत्रात एक ण १० कीं पन्या सुरु अस न ययामययन ६० रकलकल्पग्रस्ताींना ययाींच्या नैक्षणणक 
पात्रतननुसार कीं पनीमययन सामाि न णनयात ेलन ेहन. 

___________ 
 

राज् यातील प्र येि तालुक् याच् या हठिाणी वसगतग ह उभार याबाबत 
  

(२)  २१९२८ ि०९-०७-२०१५)    श्री राहूल िुल िदौंड), :   सन्माननीय सामा. ि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज् यातील विोयाथ याांना चाींगलन ्नक्षण णनता यािन म् हण न राज् य सरकार रकलय यनक 
तालुक्यामययन िसततगहृ उभारणार असल् याचन मा.सामाजिक न् याय मींत्री श्री.रािकुमार बाबनोलन 
याींनी पुणन यनथान तदनाींक २६ मन, २०१५ रोिी िा य यासमुारास िातहर कन लन ेहन, हन खरन ेहन 
काय, 
(२) असल् यास, या िसततगहृाचन ् िरुप काय असणार ेहन, 
(३) असल् यास, याबाबाबाबत नासनानन कोणता तनण य णनतला ेहन, तसनच रकलय यनक तालुक् याच् या 
तिकाणी िसततगहृ उभार याबाबाबाबत नासनानन काय काय िाही कन ली ेहन िा कर यात यनत ेहन, 
(४) नसल् यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  
श्री  रा िुमार बडोले ि०८-१२-२०१८) : (१), (२) ि (३) नॉ.बाबाबाबासाहनबाब ेींबाबननकर याींच्या १२५ व्या 
ियींतीतन्मत्त मागासगिीय मुलीींसािी तालुका ्तरािर ४३ ि विभागीय ्तरािर ७ अनी एक ण 
५० निीन िसतीगहृन नासन तनण य तद.१६ डनसेंबाबर,२०१५ अन्ियन मींि र करयात ेलनली ेहनत. 
(४) रकलश्न उोभ ााित नाही. 
 

___________ 
  

राज्यातील ि षी प्रकिया सांस्थाच्या बळिटीिरणाबाबत 
  

(३)  ३३४०७ ि१५-०१-२०१६)    श्री बाळासाहेब थोरात िसांगमनेर), श्री भाासाहेब िाांबळे 
िश्रीरामपूर), श्री सांग्राम थोपटे िभोर), श्री अलमन पटेल िमुांबादेवी) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कृषी रकलक्रिया सीं्थााींची अि्थाा बबाबक् झाली असल्याचन माहन ऑग््, २०१५ 
मययन िा ययादरम्यान तनदन नास ेलन ेहन, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, कापुस वपींिणी ि गासनी बाबाींधणाऱ्या ६० ्क्कन  सीं्थाा तो्यात ेहनत, हन ही 
खरन ेहन काय, 
(३) असल्यास, नासनानन कृषी रकलक्रिया सीं्थााच्या बाबेक्ीकरणासािी कोणती काय िाही ेहन िा 
करयात यनत ेहन, 
(४) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  
श्री  सुभाष देशमखु ि२७-११-२०१८) : (१) अींनत: खरन ेहन. 
(२) होय. 
(३) राज्यातील कृवष रकलक्रिया सीं्थााींच्या बाबेक्ीकरणासािी पणन सींचालक, पुणन ि सहसींचालक 
(रकलक्रिया), पणन सींचालनालय, पुणन याींच्या अययक्षतनखाली दोन िनगिनगळ्या स्मयया गिीत 
करयात ेल्या ेहनत. या दोन्ही स्मययाींचन अहिाल नासनास रकलाप् त झालन अस न सदर 
अहिाल विचारात णनऊन कृवष रकलक्रिया सीं्थााींच्या बाबेक्ीकरणासािी ि नासनाचन कि  िसुल 
होयाच्या दृष्ीनन सययाच्या धोरणात बाबदल करयाची काय िाही सरुु ेहन. 
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तसनच, सयया अथा सहाय्य तदलनल्या काही सीं्थााींकन न ययाींना तदलनल्या किा ची 
परतर्न न करयासािी या सीं्थााींना महाराषर राज्य सहकारी सीं्थाा अ धतनयम, १९६० मधील 
कलम १५५ नुसार जिल्हा उपतनबाबींधक, सहकारी सीं्थाा याींचन ्तरािरुन नो्ीसा बाबिाियात 
ेलनल्या अस न िसुलीसािी सक्तीनन पािपुरािा करयात यनत ेहन. 
(४) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  

िारेगाांव िता .  परभणी) येथील मायलमि आश्रमशाळेतील लशक्षिाांना िमी िेयाबाबत 
  

(४)  ४३९९५ ि३०-०४-२०१६)    श्री सभुाष साबणे िदेगलूर) :   सन्माननीय सामा. ि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िसींत अन.ुिाती मायय्मक ेश्रमनाेा कारनगाींि (ता.जि.परभणी) यनथान सह-्नक्षक श्री राम 
गारकर याींचन सह चार ्नक्षक तनयमात बाबसत नसल्यानन ययाींना रकलादन्नक उपायुक्त, 
समािकल्याण, यरींगाबाबाद याींनी अपात्र िरि न कमी कन लन असताींनाही सदरह  ्नक्षकाींना जिल्हा 
समािकल्याण अ धकारी, जि.प. परभणी याींनी तनयमबाबाहय पयदतीनन पुन्हा सनिनत णनऊन कायम 
करयाचा तसनच मागील र्रकासह िनतन अदा करयाबाबाबाबतचा ेदनन काढल्याचन नुकतनच माहन 
िाननिारी, २०१६ मययन तनदन नास ेलन ेहन हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, उक्त ्नक्षकाींना पुन्हा सनिनत णनयाचन अ धकार नसताींना ि सीं्थानची सींमती 
नसताना सुयदा जिल्हा समािकल्याण अ धकारी, जि.प. परभणी याींनी तनयमबाबाहय पयदतीनन 
पुन्हा सनिनत णनणाऱ्या सींबाबीं धत अ धकाऱ्याींची सखोल चौकनी कन ली ेहन काय, 
(३) असल्यास, रकलादन्नक उपायुक्त, समािकल्याण, यरींगाबाबाद याींच्या ेदननाचन उल्लींणन करुन 
कमी कन लनल्या कम चाऱ्याींना पुन्हा तनयमबाबाहय पयदतीनन सनिनत णनऊन ययाींचन िनतनािर झालनला 
खच  सींबाबीं धत दोषी अ धकारी श्री. सोनािणन ि श्री.माेिदकर याींच्याकन न िसलु करयात 
यनणार ेहन काय, 
(४) असल्यास, यासींदभा त नासनानन चौकनी कन ली ेहन काय, ययात काय ेढ  ेन ेलन, 
ययानुसार कोणती काय िाही कन ली िा करयात यनत ेहन, 
(५) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  
श्री  रा िुमार बडोले ि२०-१२-२०१८) : (१) होय. 

सींबाब धत ्नक्षक हन विषयतनहाय नसल्यानन जिल्हा समािकल्याण अ धकारी, जिल्हा 
पररषद,परभणी याींनी या कम चाऱ्याींना िैयक्तीक मान्यता नाकारली होती,तथाावप तोनींतर या 
कम चाऱ्याींची नैक्षणणक अह ता विचारात णनऊन ययाींचन सदर ेश्रमना नेत समायोिन करयात 
ेलनलन ेहन. 
(२) नाही. 

अनुदातनत ेश्रमना नेतील कम चाऱ्याींना मान्यता दनयाचन अ धकार जिल्हा 
समािकल्याण अ धकारी, जिल्हा पररषद याींना असल्यानन चौकनीचा रकलश्न उोभ ााित नाही. 
(३) रकलश्न उोभ ााित नाही. 
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(४) रकलश्न उोभ ााित नाही. 
(५) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  

दौंड तालुक्यातील ि.  पुणे) येथील मुलीांच्या वसतीग हाच्या इमारतीबाबत  
  

(५)  ६०५२३ ि३०-११-०००२)    श्री राहूल िुल िदौंड) :   सन्माननीय सामा. ि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दौंन तालुक्यातील (जि.पुणन) मुलीींचन िसतीगहृ खािगी िागनत असुन मुलीींची गैरसोय होत 
असल्यानन ्थाातनक लोितीतन धनी दौंन तालुक्यात मुलीींचन िसतीगहृासािी इमारत बाबाींधणनबाबाबाबत 
मा.सामाजिक न्याय ि विननष सहाय्य मींत्री याींना माहन ि न, २०१६ मययन िा ययादरम्यान 
तनिनदन कन लन ेहन, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, उक्त तनिनदनाच्या अनुषींगानन नासनानन दौंन तालुक्यात मुलीींच्या िसतीगहृासािी 
इमारत बाबाींधणनबाबाबाबत काय काय िाही कन ली ेहन िा करत ेहन, 
(३) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  
श्री  रा िुमार बडोले ि३०-११-०००२) : (१) होय. 
(२) मुलीींच्या नासकीय िसतीगहृकरीता दौंन करीता ्लींगाेी यनथान सरकारी िागा उपलब्ध 
अस न, या िागनसािी ग्रसामपींचायतीकनन िागनची मागणी करयात ेलनली अस न, ग्रसामपींचायतीनन 
अदयाप यासािी मींि री िराि तदलनला नाही. 
(३) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  

शेगाव (ता  त, .  साांगली) येथील मागासवगीय ववद्यार्थयाांसाठी सुरु  
असलेले वसगतग ह स्थलाांतररत लायाबाबत 

  

(६)  ६१५३९ ि३०-७-२०१६)    श्री अतुल भातखळिर ििाांहदवली पवूग), श्री ववलासराव  गताप 
ि त) :   सन्माननीय सामा. ि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ननगाि, (ता. ित, जि. साींगली) या गािातील मागासिगीय विोयाथयाांसािी सुरु असलनलन 
विोयाथाी िसततगहृ माहन मन,२०१६ मययन िा यया दरम्यान अचानकपणन ्थालाींतररत कन ल्यामु ने 
गनल्या अननक िषा पास न ्नक्षण णनयासािी यनणाऱ्या विोयाथयाांची  गैरसोय होत असल्याचन 
तनदन नास ेलन ेहन, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, सदर िसततगहृाचन ्थालाींतर करत असताना नासनाची प ि  परिानगी णनणन 
गरिनचन असताना कन िे जिल्हा ्तरािरील अ धकाऱ्याची परिानगी णनऊन ्थालाींतर कन ल्याचन 
तनदन नास ेलन, हन ही खरन ेहन काय, 
(३) असल्यास, िसततगहृाच्या ्थालाींतराचन ननमकन  काय कारण ेहन, 
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(४) असल्यास, सदर िसततगहृ ्थालाींतरण रकलक्रियनची चौकनी कन ली काय, 
(५) असल्यास, चौकनी मययन दोषी ेढेणारन अ धकारी ि सीं्थाापकािर काय कारिाई कन ली 
तसनच िसततगहृाची मान्यता रोद करणार ेहन काय, 
(६) तसनच, गनल्या अननक िषा पास न ्नक्षण णनणासािी यनणाऱ्या बाबाहनरगािातील मागासिगीय 
विोयाथयाांची गैरसोय ि मुलाींच्या नैक्षणणक िषा चन नुकसान होऊ नयन म्हण न काय उपाययोिना 
करणार ेहात, नसल्यास, ययाची काय कारणन ेहनत ? 
  

श्री  रा िुमार बडोले ि०८-१२-२०१८) : (१) नाही. 
अनुदातनत िसतीगहृासािी तनधा रीत ्क्कन िारीरकलमाणन विदयाथाी ्मेत नसल्यानन 

ननगाींि (ता.ित, जि.साींगली) यनथाील मागासिगीय विदयाथयाांसािीचन िसतीगहृ मौिन रािनिानी 
(ता.े्पानी, जि. साींगली) यनथान ्थालाींतरीत करयाच्या सीं्थाननन कन लनल्या विनींतीनसुार मुख्य 
काय कारी अ धकारी, जिल्हा पररषद साींगली याींनी या ्थालाींतरणास मान्यता तदलनली ेहन.   
(२) जिल्हाींतग त िसतीगहृ ्थालाींतरणाचन अ धकार मुख्य काय कारी अ धकारी, जिल्हा पररषद 
याींना असल्यानन या ्थालाींतरणास नासनाच्या परिानगीची ेिश्यकता नव्हती. 
(३) ननगाींि ता.ित जि.साींगली यनथान तनधा रीत ्क्कन िारीरकलमाणन विदयाथाी ्मेत नसल्यानन सदर 
िसतीगहृ मौिन रािनिानी ता.े्पानी जि.साींगली यनथान ्थालाींतरीत करयाची विनींती सीं्थाननन 
कन ली होती. 
(४) रकलश्न उोभ ााित नाही. 
(५) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

तथाावप या ह्ताींतरणाबाबाबाबत णनयात ेलनल्या ेक्षनपाचन अनुषींगानन मुख्य काय कारी 
अ धकारी, जिल्हा पररषद,साींगली याींनी तद.२१.६.२०१६ अन्ियन सदर िसतीगहृाचन ्थालाींतरण 
रोद कन लनलन अस न, रकलकरण सयया न्यायरकलविष् ेहन. 
(६) या िसतीगहृाच्या ्थालाींतरणाचन ेदनन रोद करयात ेलन असल्यानन सदर िसतीगहृ 
प िीच्या तिकाणी चाल  ेहन. ययामु ने अन्य उपाय योिननची ेिश्यकता नाही. 

___________ 
  

राज्य शासनाने आहदवासी प्रगतबांधि िायद्याची अांमलब ावणी  
िरयाचा घेतलेला गनणगय 

(७)  ६६५५१ ि०७-०२-२०१७)    श्री वैभव वपचड िअिोले), श्री पाांडुरांग बरोरा िशहापूर), श्री . तेंद्र 
आव्हाड िमुांब्रा िळवा), श्री राणा ग ीतलसांह पाटील िउस्मानाबाद), श्री सांदीप नाईि िऐरोली) :   
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य नासनानन ेतदिासी रकलततबाबींधक कायोयाची अींमलबाबिािणी करयाचा तनण य णनतला 
ेहन, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, सदर कायोयाची अींमलबाबिािणी करताना ेतापयांत ेतदिासीींच्या िागनिर 
क्रकती बबाबगर ेतदिासीींची पदन भरल्याचन तनदन नास ेलन ेहन ि सदर तिकाणी ेतदिासीींची 
पदन भरणनबाबाबाबत नासनानन कोणती काय िाही कन ली िा करयाींत यनत ेहन, 
(३) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
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श्री  ववष्ट् णु सवरा ि१८-१२-२०१८) : (१) ेतदिासी रकलततबाबींधक असा कायदा नाही.  
(२) अनुस चीत िमातीच्या सींिगा सािी राखीि पदािर बबाबगर ेतदिासी उमनदिाराींची तनयुक्ती 
करयात यनत नाही. 
(३) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  

िोहापूर येथील शेति-याांनी उपादन खचागवर आधाररत किमान दर  
गुळाला देयाची मागणी बा ार सलमतीिड ेिेयाबाबत 

  

(८)  ७१६९४ ि२७-०१-२०१७)    श्री उहास पाटील िलशरोळ) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उयपादन खचा िर ेधाररत क्रकमान दर गुेाला िरवियात यािा, अनी मागणी कोल्हाप र 
यनथाील ननतक-याींनी बाबािार स्मतीच्या माहन ऑक््ोबाबर, २०१६ च्या बाबैिकीत कन ली ेहन, हन खरन 
ेहन काय, 
(२) असल्यास, या मागणीनुसार नासनानन कोता तनण य णनतला, ययाींचन ्िरूप काय ेहन, 
(३) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ?  
   
श्री  सुभाष देशमखु ि२८-११-२०१८) : (१) होय. 
(२) बाबािार स्मतीत वििीसािी ेलनल्या गुेाची क्रकीं मत िाहीर ्ललािाोिारन तनधा ररत होतन. 
ननतमालाला हमीभाि कें द्र नासनामार् त िाहीर होतात. तथाावप, गुे हा नानिींत असल्यानन 
क्रकमान हमी भाि दनता यनत नाही. 
(३) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  

बुलडाणा येथील सामा. ि न् याय ववभागाांतगगत प्रलांबीत असले या प्रश् नाबाबत 
  

(९)  ८०१८९ ि२१-०४-२०१७)    श्री हषगवधगन सपिाळ िबुलढाणा) :   सन्माननीय सामा. ि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बाबुलनाणा यनथाील सामाजिक न् याय विभागाींतग त रकललींबाबीत असलनल् या विविध रकलश् नाींबाबाबाबत 
् थाातनक लोकरकलतततनधी याींनी तदनाींक २७ ऑक् ्ोंबाबर,२०१६ रोिी िा य यासुमारास मा.स चि 
सामाजिक न् याय विभाग याींना  तनिनदन तदलन ेहन, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त रकलकरणी नासनानन चौकनी कन ली ेहन काय, चौकनीत काय तनष पन् न 
झालन, 
(३) असल् यास, याबाबाबाबत नासनानन कोणती काय िाही कन ली िा कर यात यनत ेहन, 
(४) नसल् यास विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
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श्री  रा िुमार बडोले ि०८-१२-२०१८) : (१) होय. 
(२) मा.लोकरकलततनीधी याींनी मोताेा, जि.बाबुलढाणा यनथान िसतीगहृ सरुु करयाची तसनच बाबलुढाणा 
यनथाील नासकीय िसतीगहृाची रकलिनन क्षमता िाढवियाची मागणी सदर तनिनदनाव्दारन कन लनली 
ेहन. 

नासन तनण य तद.१६ डनसेंबाबर, २०१५ अन्ियन मोताेा, मलकाप र ि बाबुलढाणा 
जि.बाबुलढाणा यनथान १०० क्षमतनची मुलीींचन िसतीगहृ सुरु करयास मान्यता दनयात ेलनली 
अस न, तद.८ माच ,२०१६ रोिी ही िसतीगहृ सुरु करयात ेलनली ेहनत. 

बाबुलढाणा यनथाील िसतीगहृाची क्षमता िाढवियासींदभा त तनण य णनयात यनत ेहन. 
(३) रकलश्न उोभ ााित नाही. 
(४) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  

उस्मानाबाद . ्यातील वपि ि ागच्या व्या  परताव्याच्या प्रस्तावाबाबत 
  

(१०)  ८६८५१ ि०९-०८-२०१७)    श्री राणा ग ीतलसांह पाटील िउस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ननतकऱ्याींनी पीक किा पो्ी णनतलनल्या रक्कमनिर कें द्र ि राज्य नासनाकन न व्याि सिलत 
तदली िातन, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, उ्मानाबाबाद जिल््यातील राषरीयकृत बाबँका व्याि परतािा रक्कमनचा रकल्ताि 
नासनाकनन पािवियास असमथा ता दाखवित असल्यामु ने उ्मानाबाबाद जिल््यातील अननक 
गािाींतील ननतकरी या लाभापास न िीं चत ेहनत, हन ही खरन ेहन काय, 
(३) असल्यास, ननतकऱ्याींना पीक किा पो्ी णनतलनल्या रक्कमनिर व्याि सिलत दनयाबाबाबाबत 
नासनानन कोणती काय िाही कन ली िा करयात यनत ेहन, 
(४) नसल्यास, ययाची कारणन काय ेहनत ? 
  
श्री  सुभाष देशमखु ि१९-१२-२०१८) : (१) होय, हन खरन ेहन.  
(२) अींनत: खरन ेहन. 
(३) ज्या राषरीयकृत बाबँकाींनी व्याि परतािा रकमनचन रकल्ताि सहकार विभागास पािविलन नाहीत 
असन रकल्ताि यिरीत सहकार ेयुक्त काया लयास पाििणनबाबाबाबत जिल््यातील सि  राषरीयकृत 
बाबँकाींना तनदेन दनयासींबाबींधी जिल्हा उपतनबाबींधक उ्मानाबाबाद याींना तद. २०.११.२०१७ रोिीच्या 
नासन पत्रानन केवियात ेलन ेहन.   
(४) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  

परराज्यातील आांबयाांची आवि वाढयाने िोिणातील आांब े 
उपादिाांच ेलालेले आधथगि नुिसान  

 (११)  ८९१४६ ि१८-०८-२०१७)    श्री सुगनल प्रभू िहदांडोशी) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात, गुिरात, कना ्क, ेींध्ररकलदनन कन रे, तदल्ली इ. भागातील ेींबाबा माहन एवरकलल ि मन, 
२०१७ मययन बाबािारपनिनत यनयाऐििी माहन र्न ब्रुिारी, २०१७ मतहन्यातच मुींबाबई कृषी उयपन्न 
बाबािारपनिनत ेल्यानन कोकणातील ेींबाबा उयपादक ननतक-याींचन मोठ्या रकलमाणात े था क नुकसान 
झाल्याचन, माहन एवरकलल, २०१७ मययन िा ययादरम्यान तनदन नास ेलन, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, विननषतः कन रे, कना ्कातील ेींबाबा, कोकण दनिगन यनथाील सुरकल्सोध हाप स 
ेींब्याच्या नािानन बाबािारात वििी करुन लाखो ग्रसाहकाींची र्सिण क झाल्याचन तनदन नास ेलन 
ेहन, हन ही खरन ेहन काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील ेींबाबा उयपादक ननतक-याींना परराज्यात न यनणा-या ेींब्यामु ने 
नुकसान होऊ नयन याकरीता राज्य नासन ि पणन विभागानन कोणयया उपाययोिना कन ल्या िा  
करयात यनत ेहन,  
(४) नसल्यास, ययाची कारणन काय ेहनत ? 
  
श्री  सुभाष देशमखु ि२८-११-२०१८) : (१) माहन र्न ब्रुिारी ि माच  २०१७ या कालािधीत कना ्क, 
कन रे राज्यात न हाप स ेींबाबा मुींबाबईतील कृषी उयपन्न बाबािार स्मतीच्या बाबािार ेिारात ेला. 
ययाचरकलमाणन कोकणात नही मोठ्या रकलमाणात हाप स ेींब्याची ेिक झाली. ययामु ने सदर िषा त 
हाप स ेींब्याचन बाबािार भाि कमी झाल्याचन तदस न ेलन. 
(२) हन खरन नाही. 
(३) ि (४) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  
राज्यातील अनुदानीत आश्रम शाळाांना देयात येणाऱ् या पररपोषण अनुदानात वाढ िरयाबाबत 
  

(१२)  ९१५०१ ि१८-०८-२०१७)    श्री चांद्रिाांत सोनवणे िचोपडा) :   सन्माननीय सामा. ि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुदानीत ेश्रम नाेाींना दनयात यनणा-या पररपोषण अनुदानात िाढ 
करयाचा रकल्ताि नासनाच्या विचाराधीन ेहन, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, उक्त रकल्तािािर नासनानन कोणती काय िाही कन ली िा करयात यनत ेहन, 
(३) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  

श्री  रा िुमार बडोले ि०८-१२-२०१८) : (१) होय. 
(२) या सींदभा त मुख्य स चि याींचन अययक्षतनखाली तनयुक्त करयात ेलनल्या स्मतीच्या चार 
बाबैिका णनयात ेलनल्या अस न, तद. ०१ ि न २०१८  रोिी झालनल्या बाबिैकीमययन  अनुदातनत 
िसतीगहृाींसािी साि ितनक वितरण रकलणालीव्दारन नाेी ि धान्य परुविणन नक्य असल्याचा मुदृा 
उपज्थाती झालनला ेहन. 

ययानुषींगानन या सीं्थाा तसनच सीं्थानतील रकलिन्नताींची मातहती मागवियात ेलनली 
अस न, सदर मातहती रकलाप्त होताच स्मतीची बाबैिक णनयात यनऊन पररपोषण अनुदान 
िाढवियाबाबाबाबत नासनास ्नर्ारस करयात यनईल ि स्मतीच्या ्नर्ारनीनुसार नासन ययािर 
तनण य णनईल. 
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(३) रकलश्न उोभ ााित नाही. 
___________ 

  
तारापूर एमआयडीसी ि.  पालघर) के्षत्रात सांप १, २, ३, ४ मधील गाळ िघनिचरा)  

िाढयात आला नसयाबाबत 
  

(१३)  ९३०६९ ि१८-०८-२०१७)    श्री अलमत घोडा िपालघर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ताराप र एमेयनीसी (जि.पालणर) क्षनत्रात सींप १, २, ३, ४ मधील गाे (णनकचरा) 
काढयात ेला नसल्याचन माहन मन, २०१७ मययन िा ययादरम्यान तनदन नास ेलन, हन खरन ेहन 
काय, 
(२) असल्यास, याकररता रकलाप्त झालनला तनधी कसा ि कुिन खच  करयात ेला याबाबाबाबत 
चौकनी कन ली ेहन काय, 
(३) असल्यास, चौकनीत काय तनदन नास ेलन, चौकनीनुसार पुढन कोणती काय िाही कन ली िा 
करयात यनत ेहन, 
(४) नसल्यास, ययाची कारणन काय ेहनत ?  
  
श्री  सुभाष देसाई ि०५-१२-२०१८) : (१) तदनाींक १८/०४/२०१७ रोिी महाराषर  रकलदषुण तनयींत्रण 
मींने याींनी महामींनेाच्या सींबाबीं धत काया लयातील अ धकारी याींच्यासोबाबत कन लनल्या पाहणी 
दरम्यान सदर बाबाबाब तनदन नास ेली होती, हन खरन ेहन.  
(२), (३) ि (४) महाराषर योयो गक महामींनेास नासनाकन न तनधी रकलाप्त होत नाही. 
     १) ताराप र योयो गक क्षनत्रातील  साींनपाणी साििण ्ाकी िमाींक १ मधील गाे 
महाराषर योयो गक विकास महामींनेानन माहन मन, २०१७ मययन ्िखचा नन काढ न ना्त्रोक्त  
पयदतीनन विल्हनिा् लाियासािी तेोिा रकलक्रिया कें द्राकनन पािविलनला ेहन.  
     २) साििण ्ाकी िमाींक २ मधील गाे पािसाेयानींतर काढयाचन रकल्तावित होतन परींतु 
कामासािी अींदाजित खच  रुपयन ६.२४ को्ी इतका असल्यामु ने ययास रकलनासकीय मींिुरीची 
ेिश्यकता तनमा ण झाली. सदर रकलक्रिया अपनक्षक्षत िन नेत प ण  न होऊ नकल्यामुे न  गाे 
काढयाचन काम अोयापी प ण  होऊ नकलन  नाही. 
     ३) साििण ्ाकी िमाींक ३ ि ४ मधील गाे मन. TEPS याींनी माहन एवरकलल ि मन २०१७ 
मययन ्िखचा नन काढला. 
     ४) साििण ्ाकी िमाींक ३ मधील मन. TEPS याींनी काढलनला गाे ना्त्रोक्त पदयतीनन 
विल्हनिा् लाियासािी तेोिा यनथाील रकलिीया कें द्राकनन महामींनेानन ्िखचा नन पािविलनला 
ेहन.  
     ५) साििण ्ाकी िमाींक ४ मधील मन. TEPS याींनी काढलनला गाे मन. TEPS याींनी 
्िखचा नन ना्त्रोक्त पदयतीनन विल्हनिा् लाियासािी तेोिा यनथाील रकलिीया कें द्राकनन 
पािविलनला ेहन.  

___________ 
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महामानव डॉ बाबासाहेब आांबेडिर याांच ेलांडन येथील 
गनवासस्थानाच्या नुतनीिरणाबाबत 

  

(१४)  ९५८६४ ि१०-०१-२०१८)    श्री शलशिाांत लशांदे ििोरेगाव), श्री  यांत पाटील िइस्लामपूर), 
श्री . तेंद्र आव्हाड िमुांब्रा िळवा), श्री सांदीप नाईि िऐरोली), श्री मिरांद  ाधव-पाटील िवाई), 
श्री राणा ग ीतलसांह पाटील िउस्मानाबाद), श्री हदपि चव्हाण िर्लटण) :   सन्माननीय 
सामा. ि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महामानि नॉ.बाबाबाबासाहनबाब ेींबाबननकराींचन लींनन यनथाील िा्तव्य कररत असलनल्या णराचन 
्मारकात रुपाींतर करयाचा तनण य सुमारन २ तन ३ िषा प िी नासनानन णनि नही ्मारकाचन काम 
अप ण  अि्थानत ेहन, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, सदर ्मारकाचन काम प ण  करयाबाबाबाबत नासनानन कोणती काय िाही कन ली िा 
करयात यनत ेहन, 
(३) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  
श्री  रा िुमार बडोले ि२७-११-२०१८) : (१) ि (२) सदर णराच्या ्मारकाचन न तनीकरणासािी 
विभागाच्या तद.३१/१/२०१७ ि तद.१५/११/२०१७ च्या नासन तनण यान्ियन रक्कम अदा करयात 
ेली अस न सयया काम रकलगतीपथाािर सुरू ेहन. 
(३) रकलश्न उोभ ााित नाही.   
  

___________ 
  

महाराष्ट्र औद्योधगि वविास महामांडळाच्या अखयारीत  
असणाऱ्या बारवी धरण प्रिपग्रस्ताांबाबत 

  

(१५)  ९६०५९ ि१३-०७-२०१८)    श्री किसन िथोरे िमुरबाड), श्री . तेंद्र आव्हाड िमुांब्रा िळवा), 
श्री पाांडुरांग बरोरा िशहापूर), श्री रुपेश म् हात्र े िलभवांडी पूवग), श्री  यांत पाटील िइस्लामपूर), 
श्री शलशिाांत लशांदे ििोरेगाव), श्री हसन मुश्रीर् ििागल), श्री भास्िर  ाधव िगुहागर), श्री नरहरी 
झलरवाळ िहदांडोरी), श्री वभैव वपचड िअिोले), श्री हदपि चव्हाण िर्लटण), श्री सुरेश लाड 
िि गत), श्री सां य िेळिर िठाणे), श्री महेश चौघुले िलभवांडी प.श्चम), श्री िालीदास िोळांबिर 
िवडाळा), श्री राधाि ष्ट् ण ववख-ेपाटील िलशडी), श्री वव य वडटे्टीवार िब्रम्हपूरी), श्री अलमन पटेल 
िमुांबादेवी), श्री अस्लम शखे िमालाड प.श्चम), श्री नसीम खान िचाांहदवली), प्रा वषाग गायिवाड 
िधारावी), श्रीमती गनमगला गाववत िइगतपूरी), अॅड यशोमती ठािूर िगतवसा) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर योयो गक विकास महामींने (जि.िाणन) याींच्या अखययारीत असणाऱ्या बाबारिी 
धरण रकलकल्पग्रस्ताींच्या मुल्याींकन पॅकन ि िा्पात तसनच विकास कामामययन ्थालाींतरीत कन लनल्या 
रकलकल्पग्रस्त नागररकाींच्या खाि्ीमययन मोठ्या रकलमाणात गैरव्यिहार झाल्याचन माहन िुल,ै २०१७ 
मययन िा ययादरम्यान तनदन नास ेलन ेहन हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, याबाबाबाबतच्या गैरव्यिहारासींदभा त नासनानन चौकनी कन ली ेहन काय, 
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(३) असल्यास, चौकनीअींती काय तनदनना स ेलन तदनसुार रकलकल्पग्रस्त पॅकन ि, विकासकामन, 
मुल्याींकन ि खाि्ीमययन गैरव्यिहार करणाऱ्या सबाबीं धत अ धकाऱ्याींिर नासनानन कोणती किोर 
कारिाई कन ली िा करयात यनत ेहन. 
(४) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  

श्री  सुभाष देसाई ि०५-१२-२०१८) : (१) हन खरन नाही.  
तथाावप अना रकलकारची तिार लोकरकलतततनधीनी तदनाींक १४/०६/२०१७ रोिी 

महामींनेाकनन कन ली ेहन. 
(२) महामींनेाच्या विनींतीनुसार विभागीय ेयुक्त कोकण याींनी जिल्हा धकारी िाणन याींना 
तनदेन तदल्यानुसार जिल्हा धकारी, िाणन याींनी उप विभागीय अ धकारी, कल्याण याींच्या 
अययक्षतनखाली ्नखर स्मती ्थाापन करुन तद. २६/०४/२०१८ रोिी र्न रमुल्याकीं न करयाचन 
ेदनन तदलन. र्न र मुल्याींकनाची  काय िाही  सुरु ेहन.  
(३) ्नखर स्मतीमार् त बाबारिी रकलकल्पबाबा धताींच्या णराींच्या र्न रम ल्याींकनाची काय िाही तद. 
१८/०५/२०१८ पास न को नेिनखे गािात सुरु करयात ेली होती. परींतु बाबारिी रकलकल्पवपनीत 
सनिा मुरबाबान ि ग्रसाम्थााींच्या तीव्र विरोधामु ने र्न रम ल्याींकन नक्य झालनलन नाही.  

___________ 
  
धचखलदरा ि.  अमरावती) तालुक्यातील छत्रपती लशवा ी महारा  शेतिरी सन्मान यो नेतांगगत 

आहदवासीिडून र्ॉमगिररता  ादा शुि आिारणी िेयाबाबत  
  

(१६)  ९७२४२ ि०६-०१-२०१८)    अॅड यशोमती ठािूर िगतवसा), श्रीमती गनमगला गाववत 
िइगतपूरी), प्रा ववरेंद्र  गताप िधामणगाव रेवे), श्री अलमत ववलासराव देशमुख िलातूर शहर), 
श्री अलमन पटेल िमुांबादेवी), श्री अस्लम शखे िमालाड प.श्चम), श्री नसीम खान िचाांहदवली), 
श्री वव य वडटे्टीवार िब्रम्हपूरी), श्री बाळासाहेब थोरात िसांगमनेर), श्री प र्थ वीरा  चव्हाण ििराड 
दक्षक्षण) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  चखलदरा (जि.अमरािती) तालुक्यातील छत्रपती ्निािी महाराि ननतकरी सन्मान 
योिननत एिीं्ानी ेतदिासीींकन न एका र्ॉम ची क्रकीं मत ५० तन ७० रुपयन णनऊन लु्लन असल्याचन 
तदनाींक १७ ऑग््, २०१७ रोिी िा ययासुमारास उणनकीस ेलन, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, उक्त रकलकरणी तह्सलदार काया लयाकन न कोणताही एिीं् िा अ धकारी 
पािवियात ेलनला नाही, हन ही खरन ेहन काय, 
(३) असल्यास, ेतदिासी ननतकऱ् याींची कि मार्ीच्या नािािर ल ् करणाऱ् या एिीं्ला पकनयात 
ेलन ेहन काय तसनच नुकसान झालनल्या ननतकऱ् याींना ययाींची नुकसान भरपाई दनयाबाबाबाबत 
नासनानन कोणती काय िाही कन ली िा करयात यनत ेहन, 
(४) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  

श्री  सुभाष देशमखु ि२०-१२-२०१८) : (१) नाही, 
सदर रकलकरणी सहकारी अ धकारी श्रनणी-१, सहकारी सीं्थाा,  चखलदरा तसनच 

तह्सलदार,  चखलदरा याींचनकनन याबाबाबाबतची कोणतीही तिार दाखल झालनली नाही. 
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(२) होय. 
(३) ि (४) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  

नेवासा ि.  अहमदनगर) तालुक्यातील राां णगावदेवी सौदाळा येथील पाणी  
उपसा  ललसांचन योन चेे थिीत ि ग मार् िरयाबाबत 

  

(१७)  ९७२७५ ि०२-०१-२०१८)    श्री बाळासाहेब मुरिुटे िनेवासा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ननिासा (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील राींिणगािदनिी सौदाेा यनथाील पाणी उपसा 
िल्सींचन योनिनच्या (्लप-्) थाकीत किा ला मार्ी दनयाबाबाबाबत ्थाातनक लोकरकलतततनधीनी 
माहन सप् े्ंबाबर, २०१७ मययन िा ययादरम्यान मा.िलसींपदा मींत्री याींना लनखी तनिनदन तदलन ेहन, हन 
खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, या तनिनदनानुसार सदर थाकीत कि  मार् करयाबाबाबाबत नासनानन कोणती 
काय िाही कन ली िा करयात यनत ेहन, 
(३) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ?  
  
श्री  सुभाष देशमखु ि२८-११-२०१८) : (१) नाही. 
(२) ननिासा (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील राींिणगािदनिी सौंदाेा यनथान अींबबाबका सहकारी 
पाणीपुरििा सीं्थाा ि िगदींबाबा सहकारी पाणीपुरििा सीं्थाा, राींिणगाि या दोन सीं्थााना 
राज्यनासनाच्या सन २००९ मधील कि मार्ी योिनेंतग त अनिुमन रु. १४.८२ लाख ि १५.०७ 
इतक्या रकमनची कि मार्ी ्मेालनली होती. सोय:ज्थातीत या दोन्ही सीं्थााींची नोंदणी तदनाींक 
३०.०३.२०१३ रोिीच्या ेदननान्ियन रोद करयात ेली ेहन. 
(३) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  

नेवासे ि.  अहमदनगर) शहरासह तालुक्यात खा गी साविारीत  
गत वषागपासनू परप्राांतीयही सकिय असयाबाबत 

  

(१८)  ९७६७८ ि०६-०१-२०१८)    श्री बाळासाहेब मुरिुटे िनेवासा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ननिासन (जि.अहमदनगर) नहरासह तालुक्यात नोंदणी नसलनल्या खािगी सािकरीत गत 
िषा पास न पररकलाींतीयही सक्रिय असल्याचन माहन सप् े्ंबाबर, २०१७ मययन िा ययादरम्यान तनदन नास 
ेलन ेहन, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, या रकलकरणी नासनानन या पररसरात नोध मोतहम हाती णनतली ेहन काय, 
(३) असल्यास, ेतापयांत क्रकती खािगी सािकाराींिर कारिाई कन ली िा करयात यनत ेहन, 
(४) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
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श्री  सुभाष देशमखु ि२८-११-२०१८) : (१) हन खरन नाही. 
(२) ि (३) ननिासा तालुक्यात सन २०१७ मययन अिैध सािकारीबाबाबाबतचन एक ण ११ तिार अि  
रकलाप्त झालन होतन. ययानुषींगानन जिल्हा उप तनबाबींधक, सहकारी सीं्थाा, अहमदनगर याींनी चौकनी 
कन ली असता, सदर तिारीींमययन काही तथय न ेढेल्यानन तन सि  तिार अि  तनकाली 
काढयात ेलनलन ेहनत. 
(४) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा . हयात पीि ि गमार्ीचे अ ग भरताांना ववद्युत पुरवठा खांडीत लायान े
शेतिऱ् याांना ि गमार्ीच ेअ ग भरयासाठी अडचणी गनमागण लायाबाबत 

  

(१९)  ९८२७७ ि१०-०१-२०१८)    डॉ सां य रायमुलिर िमेहिर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाबुलढाणा जिल्हयात पीक कि मार्ीचन अि  भरयासािी तदनाींक १५ सप् े्ंबाबर, २०१७ ची 
ननि्ची तारीख असताींना िादेी िाऱ् यामु ने अननक गािाींमययन विोयुत पुरििा खींनीत झाल्यानन 
ननतकऱ् याींना कि मार्ीचन अि  भरयासािी अनचणी तनमा ण झाल्या हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, याबाबाबाबत नासनानन कोणती उपाययोिना कन ली िा करयात यनत ेहन, 
(३) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ?  
  
श्री  सुभाष देशमखु ि२०-१२-२०१८) : (१) नाही. 

तदनाींक १५ सप् े्ंबाबर २०१७ रोिी विोयुत पुरििा खींनीत झाल्यानन ननतकऱ्याींना अि  
भरयास अनचणी तनमा ण झाल्या, याबाबाबाबतची कोणययाही ननतकऱ्याींची तिार जिल्हा 
उपतनबाबींधक काया लय, बाबुलढाणा याींना रकलाप्त नाही.    
(२) नासनानन तदनाींक १५ सप् े्ंबाबर २०१७ पयांत कोणययाही कारणा्ति कि मार्ीचन ऑनलाईन 
अि  न करू नकलनल्या ननतकऱ्याींसािी तद. २२ सप् े्ंबाबर २०१७ पयांत मुदतिाढ तदलनली ेहन. 
(३) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  

अमरावती येथील नवसारी.स्थत आहदवासी महषी प.बलि स्िूलमये सांचालिाांच्या 
हलग ीपणामळेु आहदवासी ववद्यार्थयाांचा लालेला म य ू

  

(२०)  ९९४६९ ि२९-१२-२०१७)    श्री हररष वपांपळे िमुगत ग ापूर), श्री वव य रहाांगडाले िगतरोडा), 
श्री चरण वाघमारे ितमुसर), श्री रा शे िाशीवार िसािोली), श्री लभमराव तापिीर 
िखडिवासला) :  सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती यनथाील निसारीज्थात ेतदिासी महषी पजब्लक ्क लमययन सींचालकाींच्या 
हलगिीपणामुे न एका ेतदिासी विोयाथयाांचा मयृय  झाल्याची ण्ना माहन ऑक््ोबाबर, २०१७ 
च्या दसुऱ्या ेििनयात उणनकीस ेली ेहन, हन खरन ेहन काय, 
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(२) असल्यास, उक्त रकलकरणी नासनानन चौकनी कन ली ेहन काय, 
(३) असल्यास, चौकनीत काय ेढ  ेन ेलन ि तोनुसार सींचालकाींिर कोणती कारिाई कन ली 
िा करयात यनत ेहन, 
(४) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  
श्री  ववष्ट् णु सवरा ि१५-११-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) नामाींक्रकत तनिासी नाेा योिनेंतग त 
तनिन करयात ेलनल्या महषी पब्लीक ्क ल, निासारी, अमरािती या ना नेतील इयत्ता २ री 
मधील विोयाथाी रोनन सािरकर याचा तदनाींक २.१०.२०१७ रोिी मयृय  झाल्याची ण्ना 
णनल्याचन तनदन नास ेल्यानींतर ेपयकालीन ेढािा ग् तयार करुन या रकलकरणाबाबाबाबतची 
चौकनी करयात ेली.  सदर चौकनीमययन विोयाथया स जिल्हा रुग्णालयात दाखल करयास 
नाेा व्यि्थाापनानन तदरींगाई कन ल्याचन तनदन नास ेल्यानन रोनन सािरकर या विोयाथया च्या 
पालकास ना नेमार् त रुपयन ७५,०००/- इतकन  सानुग्रसह अनुदान दनयात ेलन ेहन. तसनच 
ना नेमार् त विोयाथया च्या ेरोग्यासािी नॉक््र ि नस ची व्यि्थाा कन लनली ेहन. तसनच 
विोयाथया ची काेिी णनयासािी मतहला कम चाऱ्याची तनयुक्ती करयात ेली ेहन. 

___________ 
  

नाांदेड . हयातील . हा पररषदेच्या समा ियाण ववभागािडील ५४ वसगतग हास  
मान्यता नसताांना देयि िाढयाबाबत 

(२१)  १००१३९ ि०६-०१-२०१८)    श्री सुभाष साबणे िदेगलूर) :   सन्माननीय सामा. ि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदनन जिल्हयातील जिल्हा पररषदनच्या समािकल्याण विभागाकनील ५४ िसततगहृास 
मान्यता नसताींना दनयकन  काढल्याची बाबाबाब माहन ऑग््, २०१७ मययन िा ययादरम्यान तनदन नास 
ेली ेहन, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, सदर रकलकरणी नासनानन चौकनी कन ली ेहन काय, चौकनीमययन काय तनषपन्न 
झालन ेहन, 
(३) असल्यास, चौकनीच्या अनुषींगानन दोषीिर कोणती कारिाई कन ली िा करयात ेली ेहन, 
(४) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ?  
  

श्री  रा िुमार बडोले ि०८-१२-२०१८) : (१) नाही. 
(२) ि (३) राज्यातील मुे मान्सता ेदनन नसलनल्या अनुदातनत िसतीगहृाींची तपासणी 
करयाचा तनण य नासनानन णनतला होता, ययानुषींगानन राज्यामींत्री (सा.न्या.) याींच्या 
अययक्षतनखालील स्मतीनन अना िसतीगहृाींच्या सुनािया णनतलनल्या ेहनत. ययानुसार नाींदनन 
जिल्हयातील ५४ िसतीगहृन सुनािणीमययन पात्र ेढ  ेन ेल्यानन ययाींचन अनुदानाचन ेदनन 
ेयुक्त, समािकल्याण, पुणन याींचन ् तरािरु दनयात ेलनलन ेहनत. 
(४) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
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सीिेपी बँि, लोिपूरि ि.  ठाणे) या शाखेतील सांगणिामये रे्रर्ार िरून ग्राहिाांच्या  
मुदत ठेवीची रक्िम परस्पर दसुऱ्या खायात वळववयाबाबत 

  

(२२)  १०१३२६ ि१३-०७-२०१८)    श्री योगेश सागर िचारिोप) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सीकन पी बाबँक, लोकप रक (जि.िाणन) या नाखनतील सींगणकामययन र्न रर्ार करून ग्रसाहकाींच्या 
मुदत िनिीची रक्कम पर्पर दसुऱ्या खाययात िेविल्याची धक्कादायक बाबाबाब तदनाींक १० 
नोव्हेंबाबर, २०१७ मययन िा ययासुमारास तनदन नास ेली ेहन, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, या तिकाणी ७ को्ी रुपयाींचा गैरव्यिहार झाला अस न या रकलकरणी पोलीसात 
तिार दाखल करयात ेली असल्याचन तनदन नास ेलन ेहन, हन ही खरन ेहन काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रकलकरणी चौकनी करयात ेली ेहन, चौकनीत काय ेढ  ेन ेलन 
तसनच चौकनीअींती दोषीींिर कारिाई करयात ेली ेहन काय, 
(४) तसनच खातनदाराींचन पसैन परत करयाबाबाबाबत नासनानन कोणती काय िाही कन ली िा करयात 
यनत ेहन, 
(५) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ?   
  
श्री  सुभाष देशमखु ि२८-११-२०१८) : (१) ि (२) होय. 
(३) सीकन पी बाबँकन च्या लोकपुरम नाखनतील अ धकारी, कम चारी ि कि दार याींनी े था क 
गैरव्यिहार कन ल्याचन सन २०१३ मययन तनदन नास ेल्यानींतर बाबँकन च्या तयकालीन सींचालकाींनी 
नाखा व्यि्थाापक अींिली वपसाे ि चींद्रननखर कि,े नाखा धकारी उन्नती िोंबाबरन, ्लवपक 
सतीन िाींभ ने, ्नपाई विकास कुबाबल ि नरेंद्र िाधि याींचनविरुोध तदनाींक २५.११.२०१६ रोिी 
गुन्हा दाखल कन ला. ययानुसार े था क गुन्हन अन्िनषण विभाग, िाणन याींनी विकास कुबाबल, नरेंद्र 
िाधि ि कि दार सययनन सािला याींना तदनाींक ९.११.२०१७ रोिी अ्क कन ली अस न सींबाबींधीताींची 
चौकनी सुरु ेहन. उि रीत तीन कम चाऱ्याींना बाबँकन नन ि न २०१८ मययन सनिनत न बाबनतर्  कन लन ेहन. 
      सप् े्ंबाबर, २०१८ अखनर  बाबँकन नन १२ िनिीदाराींना रु. २.९२ को्ीींच्या िनिीींचन िा्प कन लन ेहन. 
(४) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  

साखर िारखान्याांचे ऑन लाईनद्वारे गाळप परवाना अ ग साखर आयुक्तालयान े
मागववयाबाबत 

  

(२३)  १०१३९३ ि१३-०७-२०१८)    श्री उहास पाटील िलशरोळ) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात चाल  िषी ऊस गाेप हींगाम सन २०१७-१८ चन साखर कारखान्याचन ऑन 
लाईनोिारन गाेप परिाना अि  माहन सप् े्ंबाबर, २०१७ मययन िा ययादरम्यान साखर 
ेयुक्तालयानन मागविलन ेहन, हन खरन ेहन काय, 
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(२) असल्यास, उक्त रकलकरणी ेतापयांत क्रकती अि  रकलाप्त झालन ेहन, ययानुषींगानन क्रकती 
कारखान्याींना परिानगी दनयात नासनानन कोणती काय िाही कन ली िा करयात यनत ेहन, 
(३) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ?  
  
श्री  सुभाष देशमखु ि१९-१२-२०१८) : (१) होय.  
(२) ऊस गाेप हींगाम सन २०१७-१८ पास न विकसीत करयात ेलनल्या गाेप परिाना 
सॉफ््िनअरमययन राज्यातील १९५ साखर कारखान्याींनी गाेप परिानगी मागणी अि  सादर कन लन 
होतन. ययापैकी १८५ साखर कारखान्याींना गाेप परिाना अदा करयात ेला ेहन.   
(३) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  

सहिार आयुक्त िायागलयाचे अप्पर गनबांधि याांनी िोहापूर . हयातील ववववध वविास 
सांस्थाना भेटी देान ि गमार्ीचा आढावा घेतयाबाबत 

(२४)  १०१३९५ ि१३-०७-२०१८)    श्री उहास पाटील िलशरोळ) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सहकार ेयुक्त काया लयाचन अप्पर तनबाबींधक याींनी तदनाींक ६ ऑक््ोबाबर, २०१७ रोिी िा 
ययासुमारास कोल्हाप र जिल्हयातील विविध विकास सीं्थााना भन्ी दनऊन कि मार्ीचा ेढािा 
णनतला ेहन हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, या ेढाव्यात कोणकोणयया त्रु्ी ेढ  ेन ेल्या ेहनत, 
(३) असल्यास, या सींदभा त कोणती काय िाही कन ली िा करयात यनत ेहन, 
(४) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ?  
  
श्री  सुभाष देशमखु ि२७-११-२०१८) : (१) ि (२) अप्पर तनबाबींधक, सहकारी सीं्थाा, महाराषर 
राज्य, पुणन याींनी छत्रपती ्निािी महाराि ननतकरी सन्मान योिना -२०१७ या योिननची 
अींमलबाबिािणी, बाबँकन चन Data Uplaoding  चन कामकाि ि लनखापरीक्षणाचन कामकाि यामययन 
योग्य तो समन्िय राखला िािा ि योिननचन कामकाि ्नघ्र गतीनन व्हािन, तसनच योिननच्या 
कामकािाबाबाबाबत माग दन न करणन  या उोदननानन कोल्हाप र जिल््यास भन् तदली ि योिननच्या 
अींमलबाबिािणीचा ेढािा णनतला. 

सदर ेढािा भन्ीत त्रु्ी ेढ  ेन ेलनल्या नाहीत. 
(३) ि (४) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  
राज्य शासनाने  ाहहर िेलेया ि गमार्ीतील बदलया गनिषामुळे िोहापूर . ्यातील 

सुमारे १ लाख ७५ ह ार शेतिरी या यो नेपासून वांधचत राहत असयाबाबत 
  

(२५)  १०१३९६ ि१३-०७-२०१८)    श्री उहास पाटील िलशरोळ) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्य नासनानन िातहर कन लनल्या कि मार्ीतील दररोि बाबदलयया तनकषामुे न हींगाम तनकष 
नािल न े था क िष  धरल्यास कोल्हाप र जिल्हयातील समुारन १ लाख ७५ हिार ननतकरी या 
योिननपास न िीं चत राहणार ेहनत, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, याबाबाबाबत नासनानन चौकनी कन ली ेहन काय, 
(३) असल्यास, कि मार्ीच्या तनकषाींत ननतकऱ् याींच्या दृष्ीनन योग्य तन बाबदल करयाबाबाबाबत 
नासनानन कोणती काय िाही कन ली िा करयात यनत ेहन, 
(४) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ?  
  
श्री  सुभाष देशमखु ि१९-१२-२०१८) : (१) नाही. 

नाबाबान च्या धोरणानुसार कि िा्पाचा कालािधी  खरीप हींगामातील १ एवरकलल पासुन 
सुरू होत अस न तो रब्बाबी हींगामातील ३१ माच  अखनर पयांत धरला िातो. नासनानन थाकीत 
किा च्या मार्ीसािी तद. ३१.०३.२०१६ अखनर पयांतच्या थाकीत किा चा समािनन कन ला ेहन. 
तसनच रकलोयसाहनपर रकमनसािी सन २०१५-१६ चा खरीप ि रब्बाबी हींगाम विचारात णनयात ेला 
ेहन. तसनच नासनाचन े था क िष  तद. १ एवरकलल तन ३१ माच  असल्यानन हींगाम तनकष ि 
े था क तनकष एकच ेहन, यामु ने कोणताही ननतकरी योिननपासुन िीं चत राहत नाही.     
(२), (३) ि (४) रकलश्न उोभ ााित नाही.  

___________ 
  

िायम ववना अनुदानीत तवावर मान्यता हदलेया व अनुदान देयासाठी तपासणी िरुन 
गनिष पात्र ठरलेया अनुसचूीत  ातीच्या िें द्रीय आश्रमशाळाांना राज्याचे अनुदान देयाबाबत 

  

(२६)  १०१९३२ ि०६-०१-२०१८)    श्री बळीराम लसरसिार िबाळापूर) :   सन्माननीय सामा. ि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कायम विना अनुदानीत तयिािर मान्यता तदलनल्या ि अनुदान दनयासािी तपासणी करुन 
तनकष पात्र िरलनल्या अनुस चीत िातीच्या कें द्रीय ेश्रमनाेाींना राज्याचन अनुदान 
दनयाबाबाबाबतच्या रकल्तािास िाणीिप ि क दलु क्षक्षत करयात यनत असल्याची बाबाबाब तदनाींक ३० 
ऑक््ोबाबर, २०१७ िा ययादरम्यान तनदन नास ेली ेहन, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, सदर नाेाचीं मुल्याींकनारकलमाणन पात्र असलनल्या अनुस चीत िातीच्या 
ेश्रमनाेाींना अनुदान दनयासींबाबधी नासनानन काय काय िाही कन ली िा करयात यनत ेहन, 
(३) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  
श्री  रा िुमार बडोले ि०८-१२-२०१८) : (१) नाही. 
(२) अनुदान दनयासािी तपासणी करून तनकष पात्र िरलनल्या अनुस  चत िातीच्या कें द्रीय 
ेश्रमनाेाींना राज्याचन अनुदान दनयाकरीता राज्याची ्ितींत्र योिना करुन या नाेाींना 
अनुदान दनयाचा रकल्ताि मींत्रीमनेासमोर सादर करयाची काय िाही चाल  ेहन. 
(३) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
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दललत, ओबीसी ववद्याथाांना वळेेवर लशष्ट्यव त्ती लमळत नसयाबाबत 
  

(२७)  १०२६३८ ि१३-०७-२०१८)    श्री योगेश सागर िचारिोप) :   सन्माननीय सामा. ि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विविध ्नक्षण सीं्थााींमययन ्नक्षण णनणाऱ्या द्लत, ेतदिासी, विमुक्त िाती, 
भ्क्या िमाती, विननष मागासरकलिग  ि इतर मागासिगीय (ओबाबीसी) या विोयाथयाांना 
नासनाच्याितीनन ्नषयितृ्ती तदली िात अस न, सदरह  ्नषयितृ्ती पात्र विोयाथया लाच ्मेािी 
यासािी ही रक्कम थान् विोयाथया च्या खाययात िमा करयाचन नासनानन िरविलन ेहन, हन खरन 
ेहन काय, 
(२) असल्यास, नैक्षणणक िष  सुरु होऊन ५ मतहन्याच्या कालािधीनींतरही विविध अभयासिमात 
रकलिनन णनतलनल्या द्लत, ेतदिासी, विमुक्त िाती, भ्क्या िमाती, विननष मागासरकलिग  ि 
इतर मागासिगीय (ओबाबीसी) या विोयाथयाांना अोयाप ्नषयितृ्ती ्मेाली नसल्याचन तदनाींक ५ 
नोव्हेंबाबर, २०१७ रोिी िा ययासुमारास तनदन नास ेलन, हन ही खरन ेहन काय, 
(३) असल्यास, ्नषयितृ्ती िन नेिर ्मेत नसल्यामु ने गरीबाब ि मागासिगीय विोयाथयाांची 
े था क कोंनी होऊन ययाींचन नैक्षणणक नुकसान होत ेहन, हन खरन ेहन काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त रकलकरणी गरीबाब ि मागासिगीय विोयाथयाांना ्नषयितृ्ती ्मेयाबाबाबाबत 
नासनानन कोणती काय िाही कन ली िा करयात यनत ेहन, 
(५) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  
श्री  रा िुमार बडोले ि१९-११-२०१८) :(१) होय, हन खरन ेहन. 
(२), (३) ि (४) सन २०१७-१८ मययन महाडनबाबी्ी पो  ्ल पुण पणन काया जन्ित होि  न नकल्यानन 
पात्र विोयाथयाांचन अि  ऑर्लाईन ज्िकारुन ययाींचन नैक्षणणक लाभ ययाींच्या ेधारसींलग्न बाबॅन्क 
खाययािर अदा करयाचा तनण य तदनाींक २९.१.२०१८ च्या नासन तनण यान्ियन णनयात ेला. 
तोनींतर, मुींबाबई उच्च न्यायालयाच्या खींनपीिानन या चका ि.४०८/२०१८ मययन तदलनल्या 
तनण यानुसार सन २०१७-१८ या नैक्षणणक िषा मययन, ज्या महाविोयालय/नैक्षणणक सीं्थााींना 
सींबाबीं धत विभागाींकनील मागासरकलिग  (अनुस  चत िाती, अनुस  चत िमाती, विमुक्त िाती ि 
भ्क्या िमाती, इतर मागासरकलिग  ि विननष मागासरकलिग ) ेणण े था कदृष्या 
मागासरकलिगा तील विोयाथयाांची ्नक्षण नुल्क, परीक्षा नुल्काची रक्कम अोयाप रकलाप्त होि  
नकलनली नाही, अना महाविोयालय/नैक्षणणक सीं्थााींना, ययाींच्याकनील रकलिन्नत पात्र 
मागासिगीय विोयाथयाांपकैी ेि (तदनाींक १८.५.२०१८) अखनर लाभ अदा कन लनलन विोयाथाी 
िगेुन, उि रीत विोयाथयाांची अनजु्ञनय/पात्र अभयासिमाींसािी दनय होणारी ्नक्षण नुल्क, परीक्षा 
नुल्काची रक्कम सींबाबीं धत महाविोयालय/ नैक्षणणक सीं्थानला ऑर्लाईन पयदतीनन अदा 
करयाचा तनण य तदनाींक १७.५.२०१८ च्या नासन तनण यान्ियन णनयात ेला ि ययाची 
अींमलबाबिािणी सि  सींबाबीं धत विभागाींकन न करयात ेली ेहन. 
(५) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
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नालशि . हा मयवती सहिारी बँिेतील अडिून पडलेला गनधी लमळावा  

यासाठी बिेँसमोर िेलेले हठय्या आांदोलन 
  

(२८)  १०३२६३ ि१३-०७-२०१८)    श्रीमती गनमगला गाववत िइगतपूरी), प्रा वषाग गायिवाड 
िधारावी), अॅड यशोमती ठािूर िगतवसा), श्री अलमन पटेल िमुांबादेवी), श्री अस्लम शेख िमालाड 
प.श्चम), श्री नसीम खान िचाांहदवली), श्री अब दलु सत्तार िलसलोड), श्री डी एस अहहरे िसािी) :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ना्नक जिल्हा मययिती सहकारी बाबकँन तील अनक न पनलनला तनधी ्मेािा यासािी 
ननतकरी, ्नक्षक तसनच जिल्हा पररषदनच्या अययक्षाींसह पदा धकारी, सद्य ि िनकन दाराींनी 
तदनाींक १३ ऑक््ोबाबर, २०१७ रोिी िा ययासुमारास बाबँकन समोर तिय्या ेींदोलन कन लन ेहन, हन 
खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, उक्त रकलकरणी नासनानन सदर बाबँकन तील िनिीदाराींचा अनक न पनलनला तनधी ययाींना 
परत करयासािी कोणती काय िाही कन ली ेहन िा करयात यनत ेहन, 
(३) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  
श्री  सुभाष देशमखु ि१९-१२-२०१८) : (१) होय.    
(२) नासनामार् त नोव्हेंबाबर २०१७ पासुन किा पो्ी रक्कम ्प्प्या्प्प्यानन बाबँकन स रकलाप्त होत 
असल्यानन बाबकँन नन ेि पािनतो साधारणत: २१० नाखामध न ननतकरी, ्नक्षक, िनकन दार, तनराधार, 
अपींग लोकाींचन मानधन ि अन्य िनिीदार असन एकुण सुमारन १.८९ लाख खातनदाराींना रु. ६०३ 
को्ीच्या िनिी बाबकँन नन उपलब्ध करून तदली ेहन.ेिपोिनतो जिल्हा परीषद, िनकन दार, ग्रसाम 
पींचायत, पींचायत स्मती, पोषण ेहार इ. नासकीय ि ययाींचन सींलग्न तयसम खाययाींतुन बाबँकन नन 
बाबहुताींनी िनिी परत कन लनल्या अस न मुख्य काय कारी अ धकारी, जिल्हा परीषद, ना्नक याींचन पत्र 
तद. २५.०७.२०१८  नुसार जिल्हा परीषद, पींचायत स्मती ि इतर तयसम ८१ खातन ्म  ेन सि  
तनधी परत ्मेाला अस न, बाबँकन त खातन सुरू िनिणनसािीचा नाममात्र रु. ९ लाख तनधी ्नल्लक 
रातहलनली ेहन. 
(३) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद . हा पररषदेच्या समा ियाण ववभागातील ५५ अनुदागनत  
वसतीग हाांना गनधीच ेवाटप न िेयाबाबत 

  

(२९)  १०३३८९ ि०६-०१-२०१८)    श्री सांदीपानराव भमुरे िपैठण) :   सन्माननीय सामा. ि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यरींगाबाबाद जिल्हा पररषदनच्या समािकल्याण खाययाअींतग त यनणाऱ्या ५५ िसतीगहृाींना गत 
िषीचा १ को्ी ८० हिार रु. ि या िषीचा ७० हिार रु. चा तनधी उपलब्ध अस नही 
चौकनीच्या नािाखाली तयकालीन समाि कल्याण अ धकारी ि अततररक्त मुख्य काय कारी 
अ धकारी याींनी वितरीत कन ला नाही, हन खरन ेहन काय, 
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(२)  तसनच नासन तनण यानुसार तपासणी न करता ६०% अनुदान वितरीत करून नोव्हेंबाबर 
मययन तपासणी नींतर उि ररत ४०% तनधी वितरीत करणन बाबींधनकारक अस नही तनधी न तदल्यानन 
या दोन्ही अ धकाऱ्याींची चौकनी करािी ि अहिाल पािवियाचन ेदनन नासनानन काढलन ेहनत, 
हन ही खरन ेहन काय, 
(३) असल्यास, समाि कल्याण अ धकारी समाि कल्याण विभागात असल्यानन ययाींच्या ि 
एका कारकुनाची चौकनी ययाींच्या खाययाच्या ेयुक्तामार् त करयात ेली पण सींबाबीं धत 
अततररक्त मुख्य काय कारी याींच्या चौकनीचन ेदनन ग्रसामविकास खाययामार् त असल्यानन 
अि नही ययाींची चौकनी झालनली नाही हन ही खरन ेहन काय, 
(४) असल्यास, उक्त रकलकरणी नासनानन कोणती काय िाही कन ली िा करयात यनत ेहन, 
(५) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  
श्री  रा िुमार बडोले ि२०-१२-२०१८) : (१) ि (२) राज्यात काही अनुदातनत िसतीगहृन 
नासनाची मान्यता नसताींनाही चालवियात यनत असल्याचन तनदन नास ेलन असल्यानन अना 
िसतीगहृाची तपासणी करयाचा तनण य नासनानन णनतला होता.ययामु ने मान्यता ेदनन 
नसलनल्या अनुदातनत िसतीगहृाींची तपासणी होईपय त ययाींचन अनुदान थााींबाबवियात ेलन होतन 

तथाावप यासींदभा त रकलाप्त तिारीचन अनुषींगानन चौकनी करयात ेलनली ेहन. 
(३) रकलाथा्मक चौकनीमययन ेढ  ेन ेलनल्या अतनय्मततनबाबाबाबत तयकालीन जिल्हा 
समािकल्याण अ धकारी, जिल्हा पररषद याींचनविरूयद ्न्तभींगाची कारिाई सुरू करयात 
ेलनली अस न, अन्य कम चाऱ्याींविरूयद तसनच अततररक्त मुख काय कारी अ धकारी याींचनविरूयद 
कारिाई रकल्तावित ेहन. 
(४) रकलश्न उोभ ााित नाही. 
(५) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र सहिारी सांस्था अधधगनयम १९६० व १९६१ मधील तरतुदीनुसार म ूर सहिारी 
पथसांस्थाच ेसदस्य व पदाधधिारी म ूर बोगस असयाबाबत 

  

(३०)  १०३६८४ ि१३-०७-२०१८)    श्री रामचांद्र अवसरे िभांडारा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर सहकारी सीं्थाा अ धतनयम १९६० ि १९६१ मधील तरतुदीनुसार मि र सहकारी 
पतसीं्थाोचन सद्य ि पदा धकारी मि र िगा तील असणन ेिश्यक ेहन हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, एकीकनन ेयकर भरून दसुरीकनन मि र सीं्थााचन पदा धकारी, सभासद मान न 
्मरिणारन बाबोगस मि र ेहनत काय तसनच अना सीं्थााची तपासणी कन ली काय, 
(३) असल्यास, तनयमानुसार कामन न करणाऱ्या सीं्थााबाबाबाबत नासनानन कोणती काय िाही कन ली 
िा करयात यनत ेहन 
(४) नसल्यास, विलींबाबाची करणन काय ेहनत ? 
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श्री  सुभाष देशमखु ि२७-११-२०१८) : (१) अींनतः खरन ेहन. 
रकलययक्ष नारीररक श्रम करणाऱ्या व्यक्ती तसनच, अल्प भ धारक ि अययाल्प भ धारक 

की िन उदरतनिा हाकरीता नारीररक श्रमाची कामनही करतात, अना व्यक्ती मि र सहकारी 
सीं्थााचन सभासद होयास पात्र ेहनत.   
(२) अनारकलकारची तिार रकलाप्त झालनली नाही. 
(३) ि (४) रकलश्न उोभ ााित नाही. 
  

___________ 
  

शासनाच्या स्वाधार यो नेबाबत 
  

(३१)  १०४३६९ ि१३-०७-२०१८)    श्री  यदत्त क्षीरसागर िबीड) :   सन्माननीय सामा. ि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नासनाची ्िाधार योिना तनराधार झाली, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, निबाबौयद रकलि गातील विययाथयाांना ि्तीगहृात रकलिनन ्मेाला नसल्यानन 
विययाथयाांना कोणययाही रकलकारचन अन दान तदलन नाही, हन खरन ेहन काय, 
(३) असल्यास, उक्त रकलकरणी विोयाथयाांना अनुदान ्मेणनबाबाबाबत नासनानन कोणती काय िाही 
कन ली िा करयात यनत ेहन, 
(४) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय  ेहनत ? 
  
श्री  रा िुमार बडोले ि०८-१२-२०१८) : (१) नाही. 
(२) ि (३) नासकीय िसतीगहृाींत रकलिनन न ्मेालनल्या िा पुढील ्नक्षणासािी तनिास,भोिन 
िा अन्य सुविधा उपलब्ध होऊ न नकणाऱ्या अनुस  चत िाती ि नबाबबाबौयदा रकलािगा तील 
विदयाथयाांना या सुविधा ्िता: उपलब्ध करुन णनयासािी नासनानन तद. ०६.०१.२०१७ रोिी 
्िाधार योिना सुरु कन लनली अस न, ययासािी या विदयाथयाांना नहराच्या िग िारीनुसार रु. ४३ 
हिार तन ६० हिार इतकन  अनुदान दनयात यनतन. 

सन २०१६-१७ ि २०१७-१८ मययन एकुण ४९३४ इतक्या विदयाथयाांना या योिननचा 
लाभ दनयात ेलनला अस न,  या योिननचा लाभ िा्तीत-िा्त विदयाथयाांना व्हािा म्हणुन 
नासन तनण य तद.०३.११.२०१८ अन्ियन या योिननत सुधारणाही करयात ेलनल्या ेहनत. 
(४) रकलश्न उोभ ााित नाही.  

___________ 
  

नेवासा ि.  अहमदनगर) तालुक्यातील औद्योधगि वविासात भर  
टािणाऱ् या पाांढरीपलू एमआयडीसीबाबत 

  

(३२)  १०७९०९ ि१७-०४-२०१८)    श्री बाळासाहेब मुरिुटे िनेवासा) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ननिासा (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील योयो गक विकासात भर ्ाकणाऱ् या पाींढरीप ल 
एमेयनीसीमययन ्थाातनक तरुणाींना रकलाधान्य दनयात यािन, िा्तीत िा्त मोिन उोयोग 
उभारािनत, बाबनाि् रजि्रननन कन लनल्या ि्मनी ताब्यात घ्याव्यात, अनी मागणी मा.मखु्यमींत्री 
याींच्याकनन अणखल भारतीय ननतकरी मरािा महासींणाच्या ितीनन लनखी तनिनदनान्ियन तदनाींक ५ 
िाननिारी, २०१८ रोिी िा ययासमुारास कन ली असल्याचन तनदन नास ेलन ेहन, हन खरन ेहन 
काय, 
(२) असल्यास, या मागणीनुसार नासनानन कोणती काय िाही कन ली िा करयात यनत ेहन, 
(३) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  
श्री  सुभाष देसाई ि२७-११-२०१८) : (१) ि (२) अययक्ष, अणखल भारतीय ननतकरी मरािा 
महासींण, महाराषर राज्य, याींनी मा.मींत्री (उोयोग), मींत्रालय, मुींबाबई याींना तदनाींक ०९.०१.२०१८ 
रोिीच्या पत्रान्ियन तनिनदन तदलनलन ेहन. 

महाराषर योयो गक विकास महामींनेानन ननिासा तालुक्यातील ्नींगिन-तुकाई, 
लोहगाींि यनथान २५४.४१ हन. ेर क्षनत्रािर ननिासा योयो गक क्षनत्र विकसीत कन लन अस न सदर 
सींपातदत क्षनत्रािर ३४४ भ खींनाचन ेरनखण करयात ेलन. ययापैकी १६८ भुखींन िा्प झालन 
अस न १७६ भखुींन ररक्त ेहनत. सदर योयो गक क्षनत्र न रकलभागात अस न या तिकाणी 
ऑनलाईन सरे पयदतीनन भुखींन िा्प करयात यनतन. 

्थाातनक तरूणाींना ययाींचन पात्रतननुसार नोकरीमययन रकलाधान्य दनयाबाबाबाबत महाराषर 
योयो गक विकास महामींनेानन भुखींन धारकासोबाबत कन लनल्या रकलाथा्मक करारनाम्यातील कलम 
३ (o) (ii) नसुार तरत द कन ली ेहन. ननिासा योयो गक क्षनत्रामधील ि्मनीच्या सींदभा त 
रकलश्नात नम द कन लनल्या क थात बाबनाि् रजि्रननन रकलकरणी महामींनेाकनन ननमकी तिार रकलाप्त 
झाल्यानींतर ययासींदभा त महामींनेाकन न चौकनी करयात यनईल.          

उोयोग, ऊिा  ि कामगार विभाग, नासन तनण य िमाींक ्थाालोरो-२००८/रकल.ि.९३/ 
उोयोग-६, तदनाींक १७ नोव्हेंबाबर, २००८ अन्ियन योयो गक विकासात न राज्यातील ्थाातनक 
लोकाींना िा्तीत िा्त रोिगार ्मेािा या दृष्ीकोनात न राज्यातील सि  योयो गक  
ण्कामययन/उपिमामययन पय िनक्षकीय श्रनणीत क्रकमान ५० ्क्कन  ि पय िनक्षकीय सहीत इतर 
श्रनणीत क्रकमान ८० ्क्कन  ्थाातनक लोकाींना नोकऱ्यामययन रकलाधान्यानन णनयाबाबाबाबत, तसनच नोकर 
भरती करणारा अ धकारी मरािी िाणणारा असािा अना धोरणाच्या अींमलबाबिािणीबाबाबाबत 
काय पयदती तनग ् मत करयात ेलनली ेहन. 

जिल्हा उोयोग कें द्रामार् त नव्यानन ्थाावपत होणाऱ्या/वि्तारीकरण उोयोग ण्काींना 
सामुतहक रकलोयसाहन योिनन अींतग त विविध रकलोयसाहनन मींि र करताना ्थाालोरो-१ या वितहत 
नमुन्यात तदनाींक ३० ि न पयांत वििरणपत्र सादर करणन बाबींधनकारक कन लन ेहन.        
(३) रकलश्न उोभ ााित नाही. 
  

___________ 
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ि षी उपन्न बा ार सलमती िता धामणगाव रेव,े .  अमरावती)  
येथील अगनयलमततेबाबत 

  

(३३)  १०८९३६ ि१९-०४-२०१८)    प्रा ववरेंद्र  गताप िधामणगाव रेवे) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कृषी उयपन्न बाबािार स्मती (ता.धामणगाि रनल्िन, जि.अमरािती) यनथाील अन धकृत 
रकलिासभत्ता ि दैतनकभत्ता तसनच अतनय्मतता ि मया दनपनक्षा िा्त अखनर ्नल्लक 
बाबाेगयाबाबाबाबत तिारीसींबाबींधी काय िाही कर याबाबाबाबत ्थाातनक लोकरकलतततनधी याींनी जिल्हा 
उपतनबाबींधक, अमरािती याींना तदनाींक १ िाननिारी, २०१८ रोिी िा ययासुमारास केविलन ेहन हन 
खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, सदर रकलकरणी नासनानन चौकनी कन ली ेहन काय, चौकनीत काय ेढ  ेन ेलन 
ि ययानुषींगानन नासनानन कोणती कारिाई कन ली िा करयात यनत ेहन, 
(३) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  
श्री  सुभाष देशमखु ि२८-११-२०१८) : (१) होय. 
(२) याबाबाबाबत चौकनी करयात ेली ेहन. मािी सभापती, कृषी उयपन्न बाबािार स्मती, 
धामणगाि रनल्िन याींनी उचल कन लनला रकलिासभत्ता ि दैतनक भययाची रक्कम िस ल करयाची 
काय िाही करयाबाबाबाबत तद.२६.४.२०१८ च्या ेदननान्ियन तनदेन तदलनलन  ेहनत. तसनच महाराषर 
कृषी उयपन्न पणन (विकास ि वितनयमन) अ धतनयम १९६३ चन कलम ४०ई अन्ियन मया दनपनक्षा 
िा्त अखनर ्नल्लक कधीपास न ि कोणयया तदनाींकापास न याबाबाबाबतचा तहनोबाब करून सदर 
रकमाींिर व्याि ेकारणी करून व्यािाच्या रकमनची िस ली सभापती,स चि ि लनखापाल 
याींचनकन न करून णनऊन बाबािार स्मतीचन झालनलन े था क नकुसान भरपाई करयाबाबाबाबत तसनच 
झालनल्या े था क व्यिहारातील अतनय्मततनबाबाबाबत सींबाबींधीताींिर काय िाही करयाबाबाबाबत 
तद.२६.४.२०१८ अन्ियन तनदेन तदलन ेहनत. 
(३) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  
डोंबबवली एमआयडडसीतील ११९ िारखान्याांिड ेबाांधिाम पूतगतेचा दाखला िसीसी) नसयाबाबत 
  

(३४)  १०९२५३ ि२०-०४-२०१८)    श्री अलमत साटम िअांधेरी प.श्चम) :  सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नोंबबाबिली एमेयनीसीतील ११९ कारखान्याींकनन बाबाींधकाम प त तनचा दाखला (सीसी) नसल्याचन 
माहन िाननिारी, २०१८ मययन िा ययादरम्यान तनदन नास ेलन, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, सदर एमेयनीसीमययन माहन मन, २०१६ मययन िा ययादरम्यान बाबॉयलरचा ्र्ो् 
होि न १२ िणाींना िीि गमिािा लागला तर अननक रतहिानाींचन िैयजक्तक नुकसान झालन होतन, 
हन ही खरन ेहन काय, 
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(३) असल्यास, सन २०१२ पास न एमेयनीसीनन अननक कारखान्याींना सुरक्षनसींबाबींधीच्या तनयमाींचन 
उल्लींणन कन ल्यारकलकरणी नो्ीसी बाबिािल्या अस न काही कारखान्याींनी बाबॉयलर खुल्या िागनत 
बाबाींधलन ेहनत तर काही कारखान्याींनी बाबनकायदननीररीयया िाढीि बाबाींधकाम कन लन असल्यानन 
अजग्ननमन विभागाकन न उक्त बाबाींधकामास परिानगी तदलनली नाही नाही, हन ही खरन ेहन काय, 
(४) असल्यास, बाबॉयलरच्या ्र्ो्ानींतर राज्य सरकारनन िाणन जिल्हा धकाऱ्याींना सदर रकलकरणाची 
चौकनी करून अहिाल सादर करयाचा ेदनन तदला अस न जिल्हा धकाऱ्याींनी अोयापही 
अहिाल सादर कन ला नाही, हनही खरन ेहन काय, 
(५) असल्यास, सदर रकलकरणी नासनानन चौकनी कन ली ेहन काय, असल्यास, ययानुषींगानन उक्त 
कारखान्याींिर तसनच सींबाबींधीत अ धकारी ि कम चारी याींच्यािर कोणती कारिाई कन ली िा 
करयात यनत ेहन, नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
 
श्री  सुभाष देसाई ि११-१२-२०१८) : (१) हन अनींत: खरन ेहन. 
(२) हन खरन ेहन. 
(३) हन खरन ेहन. 

काही कारखान्याींनी सामा्सक अींतरात तसनच मींिुरी व्यतीररक्त बाबाींधकाम कन लन अस न 
अना कारखान्याींना महामींनेामार् त नो्ीस बाबिािल्या ेहनत. नोंबबाबिली योयो गक  क्षनत्रातील 
कारखानन हन सन २००८ पुिीपास न ेहनत. महाराषर नासनानन महाराषर ेग रकलततबाबींधक ि िीि 
सींरक्षक अ धतनयम २००६ हा कायदा तदनाींक ०६ डनसेंबाबर २००८ पास न लाग  कन ला ेहन. हा 
कायदा पुिीच्या बाबाींधकामाींना लाग  करता यनत नाही. ययामु ने या कायदयाची अींमलबाबिािणी 
पुिीच्या बाबाींधकामामययन करता ेलनली नाही. तथाावप, िन कारखानन बाबाींधकामामययन बाबदल/ 
सुधारणा उयपादनामययन बाबदल करताना क्रकीं िा नव्यानन बाबाींधकाम करतात अना कारखान्याींचन 
रकल्ताि ना-हरकत रकलमाणपत्रासािी महामींनेाच्या अजग्ननमन विभागाकनन यनतात. ययािनेी या 
कायदयारकलमाणन सदर उोयोिकाींना बाबाींधकामाबाबाबाबत बाबदल करयाचन माग दन न कन लन िातन ि 
ेगरकलततबाबींध ि िीि सींरक्षक उपाययोिना अ धतनयम, २००६ या कायदयाची अींमलबाबिािणी 
करयाबाबाबाबत स चविलन िातन. याबाबाबाबतची खातरिमा कन ल्यानींतरच सदर उोयोिकाींना अजग्ननमन 
अींततम ना-हरकत रकलमाणपत्र रकलदान कन लन िातन.  
(४) हन खरन नाही. 

जिल्हा धकारी, िाणन याींचा अहिाल नासनास रकलाप्त झालनला ेहन. सदर अहिालामययन 
MIDC Fire MPCB DISH ्थाातनक रकला धकारण, ्र्ो्क विभाग, पोलीस (गहृ विभाग) 
इययादी सींदभा तील ्नर्ारनीिर अ्भरकलाय सादर करयाबाबाबाबत स  चत करयात ेलनलन ेहन. 
सदर अहिालातील ्नर्ारनीचा अींतभा ि राज्याच्या रकल्तावित राज्याच्या कामाच्या तिकाणी 
सुरक्षा, ेरोग्य ि िातािरण या धोरणामययन करुन सधुाररत धोरणाचा मसुदा नासनास सादर 
करयाबाबाबाबत सींचालक, योयो गक सुरक्षा ि ेरोग्य सींचालनालय, मुींबाबई याींना केवियात 
ेलन ेहन.  
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(५) योयो गक  सुरक्षा ि ेरोग्य सींचालनालय, कल्याण याींचनकन न मन. रकलोबाबनस एीं्ररकलाईझनस या 
कारखान्याचन भोगि्दाराविरुयद कारखानन अ धतनयम १९४८ ि महाराषर कारखानन तनयम १९६३ 
अींतगांत ४ र्ौिदारी ख्लन मा.मखु्य न्यायदींना धकारी िाणन याींचन न्यायालयात दाखल करयात 
ेलन ेहनत. तसनच पोलीस विभागाकन न सदर ण्ननच्या अनुषींगानन मानपाना पोलीस िायात 
गु.रीं.न. २७९/२०१६ अन्ियन भारतीय दींन सींतहताचन कलम ३०४ (२), ३३७,३३८ ि ४२७ रकलमाणन 
मालकाविरयद गुन्हा नोंदवियात यनऊन तदनाींक २७/०७/२०१८ रोिी िररष ि पोलीस तनरीक्षक, 
मानपाना पोलीस ् न्नन याींनी सदर रकलकरणी अींततम अहिालामययन ॲबाबन न्न समरी ननऱ्यासह 
रकलकरण पुढील काय िाहीसािी सहायक पोलीस ेयुक्त, याींचनकनन पािवियात ेलन ेहन.  

___________ 
  

सोलापूर . ्यातील ववववध िायगिारी सांस्थाना तोट्यातून बाहेर िाढयाबाबत 
  

(३५)  ११००६७ ि२०-०४-२०१८)    श्री भारत भालिे िपांढरपूर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलाप र जिल््यातील सुमारन १ हिार २८० विविध काय कारी सीं्थाा अस न ययापैकी सुमारन 
८०४ सीं्थाा तो्यात असल्याची मातहती जिल्हा उपतनबाबधींक, सोलाप र याींनी माहन िाननिारी, 
२०१८ मययन िा ययादरम्यान तनद ननास ेली ेहन, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, सोलाप र जिल््यातील समुारन ८०४ सीं्थाा तो्यात असल्यामुे न ययाींनी या 
सीं्थााचन उयपन्न िाढीसािी ्ित:चा व्यिसाय सुरु करयाचन  तनदेन  सींबाब धत विभागाकन न 
ययाींना दनयात ेल्याचन तनद ननास ेलन ेहन, हन ही खरन ेहन काय, 
(३) असल्यास, उक्त रकलकरणी नासनानन चौकनी कन ली ेहन काय, असल्यास सदर विविध 
काय कारी सोसाय्याींना नफ्यात ेणयासािी नासनानन कोणती काय िाही कन ली िा करयात 
यनत ेहन, 
(४) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  
श्री  सुभाष देशमखु ि२०-११-२०१८) : (१) होय. 
(२) ि (३) सोलाप र जिल््यात एक ण १२७९ रकलाथा्मक विविध काय कारी सनिा सीं्थाा अस न 
ययापैकी समुारन ८०४ विविध काय कारी सनिा सीं्थाा तो्यात ेहनत. तालुक्यातील तो्यात 
असलनल्या सीं्थााींचन उयपन्न िाढीसािी अ्ल महापणन अ्भयानाींतग त जिल््यातील एक ण १५० 
सीं्थााींची निीन व्यिसायासािी तनिन कन ली ेहन. ययापकैी ४२ रकलाथा्मक विविध काय कारी सनिा 
सीं्थााींनी निीन व्यिसाय सुरू कन लनलन अस न यया सि  सीं्थााींना ययाींच्या राखीि तनधीत न 
व्यिसायासािी लागणारन भाींनिल रू. ७५,५४,११६/- रकमनस सहकार ेयुक्त ि तनबाबींधक याींच्या 
्तरािरून मींि री तदली अस न तनिढ्या रकमनची सीं्थाननन व्यिसायात गुींतिण क कन लनली ेहन. 
सींबाबीं धत सीं्थााींची रू.५६.५९ लाख इतकी उलाढाल होऊन रू. १९.३४ लाख एिढन उयपन्न ्मेालन 
ि रू.८.०१ लाख एिढा नर्ा झालनला ेहन. तो्यातील अन्य सीं्थााींना अ्ल महापणन योिनन 
अींतग त निीन व्यिसाय सुरू करणनबाबाबाबत जिल्हा उपतनबाबींधक, सोलाप र याींच्याकन न तनदेन 
दनयात ेलन ेहनत. 
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(४) रकलश्न उोभ ााित नाही. 
___________ 

  
श्री छत्रपती लशवा ी मािेट याडागत पसरलेया दगुांधीमळेु आझण घाणीच्या  

साम्राज्यामळेु नागररिाांची गैरसोय होत असयाबाबत 
  

(३६)  ११०१२५ ि१९-०४-२०१८)    श्रीमती माधुरी लमसाळ िपवगती) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री.छत्रपती ्निािी माके् याना त पसरलनल्या दगुांधीमु ने ेणण णाणीचन साम्राज्यामु ने 
नागररकाींची गैरसोय होत अस न ेरोग्याचन रकलश् न तनमा ण झालन असल्याची बाबाबाब माहन िाननिारी 
२०१८ मययन िा ययादरम्यान तनदन नास ेली, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, उक्त रकलकरणी नासनानन चौकनी कन ली ेहन काय, 
(३) असल्यास, चौकनीत काय ेढ  ेन ेलन ययानसुार कोणती काय िाही कन ली िा करयात 
यनत ेहन, 
(४) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  
श्री  सुभाष देशमखु ि११-१२-२०१८) : (१) ि (२) हन अींनत: खरन ेहन. 

सदर कृषी उयपन्न बाबािार स्मतीच्या सींरक्षक ्भींतीलगत झोपनप््ी अस न सदर 
झोपनप््ीतील नागरीक तसनच यातिकाणची मोका् िनािरन हन अ्िच्छता पसरित ेहनत. 
यािरील उपाययोिना म्हण न सदर तिकाणी स्मतीच्या ेरोग्य विभागामार् त सार्सर्ाई 
करयात यनत अस न, या तिकाणी सुरक्षकाींची ननमण क करयात ेली ेहन. भविषयात बाबािार 
स्मतीच्या ेिारात दगुांधी ि णाणीच्या साम्राज्यामु ने नागरीकाींची गैरसोय होऊन ेरोग्याचन 
रकलश्न तनमा ण होऊ नयन म्हण न जिल्हा उपतनबाबींधक, सहकारी सीं्थाा, पुणन (ग्रसामीण) या 
काया लयाकन न बाबािार स्मतीला स चना दनयात ेलनल्या ेहनत. बाबािार ेिारात अ्िच्छता 
होणार नाही  याची बाबािार स्मती रकलनासनाकन न दक्षता णनयात यनत ेहन.  
(३) ि (४) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  

इगतपुरी ि.  नालशि) तालुक्यातील औद्योधगि वसाहतीत स्थागनिाांना  
नोिरीत सामावून घेत नसयाबाबत 

  

(३७)  ११०९९९ ि२३-०४-२०१८)    श्री रा ाभाा िपराग) वा  े िलसन्नर) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) इगतपुरी (जि.ना्नक) तालुक्यातील योयो गक िसाहतीत नासन तनण य तसनच ्थाातनक 
ग्रसामपींचायतीचा िराि असतानाही ्थाातनक सु्नक्षक्षत बाबनरोिगाराींना नोकरीत सामाि न णनत 
नसल्याची बाबाबाब माहन डनसेंबाबर, २०१७ मययन िा ययादरम्यान तनदन नास ेली, हन खरन ेहन काय, 
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(२) असल्यास, मुींननगाि (ता.इगतपुरी, जि.ना्नक) यनथाील मन.जिींदाल कीं पनीत ्थाातनक 
बाबनरोिगार तरुणाींना नोकरीत सामाि न णनयाच्या मागणीसािी ्थाातनक बाबनरोिगार तरुणाींनी 
जिल्हा धकारी, ना्नक याींना माहन डनसेंबाबर, २०१७ मययन िा ययादरम्यान लनखी तनिनदनाोिारन 
विनींती कन ली ेहन, हन ही खरन ेहन काय, 
(३) असल्यास, उक्त रकलकरणी नासनानन चौकनी कन ली ेहन काय, चौकनीत काय ेढ  ेन ेलन 
ि ययानुषींगानन कोणती काय िाही कन ली िा करयात यनत ेहन, 
(४) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहन ? 
 
श्री  सभुाष देसाई ि२७-११-२०१८) : (१), (२) ि (३) इगतपुरी, जिल्हा-ना्नक यनथान महाराषर 
योयो गक विकास महामींनेाची योयो गक िसाहत नाही. 

उोयोग, ऊिा  ि कामगार विभाग, नासन तनण य िमाींक ्थाालोरो-२००८/रकल.ि.९३/ 
उोयोग-६, तदनाींक १७ नोव्हेंबाबर, २००८ अन्ियन योयो गक विकासात न राज्यातील ्थाातनक 
लोकाींना िा्तीत िा्त रोिगार ्मेािा या दृष्ीकोनात न राज्यातील सि  योयो गक 
ण्कामययन/उपिमामययन पय िनक्षकीय श्रनणीत क्रकमान ५० ्क्कन  ि पय िनक्षकीय सहीत इतर 
श्रनणीत क्रकमान ८० ्क्कन  ्थाातनक लोकाींना नोकऱ्यामययन रकलाधान्यानन णनयाबाबाबाबत, तसनच नोकर 
भरती करणारा अ धकारी मरािी िाणणारा असािा अना धोरणाच्या अींमलबाबिािणीबाबाबाबत 
काय पयदती तनग ् मत करयात ेलनली ेहन. 

जिल्हा उोयोग कें द्रामार् त नव्यानन ्थाावपत होणाऱ्या/वि्तारीकरण उोयोग ण्काींना 
सामुतहक रकलोयसाहन योिननअींतग त विविध रकलोयसाहनन मींि र करताना ्थाालोरो-१ या वितहत 
नमुन्यात तदनाींक ३० ि न पयांत वििरणपत्र सादर करणन बाबींधनकारक कन लन ेहन.        
(४) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  

. हा बँिेच्या गनवडणुिीची रचना बदलयाबाबत 
  

(३८)  १११०१५ ि१८-०४-२०१८)    श्री राहूल िुल िदौंड), श्री सांग्राम थोपटे िभोर) :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृषी उयपन्न बाबािार स्मतीची तनिनण क रचना बाबदलल्या नींतर विकास सोसाय्ीचन 
कामकाि सधुारयासािी जिल्हा बाबँकन च्या तनिनणुकीची रचना बाबदल्याचन ेदनन मा.सहकार मींत्री 
याींनी स चि, सहकार विभाग याींना तदल्याची मातहती तदनाींक २९ डनसेंबाबर, २०१७ मययन िा 
ययादरम्यान तनदन नास ेली ेहन, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, जिल्हा बाबँकन च्या तनिनणुकीची रचना बाबदलयाबाबाबाबत ि ननतकऱ्याींना यामययन 
मतदानाचा अ धकार दनयाबाबाबाबत नासनानन कोणती काय िाही कन ली िा करयात यनत ेहन, 
(३) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ?  
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श्री  सुभाष देशमखु ि२२-११-२०१८) : (१) रकलाथा्मक कृवष पतपुरििा सीं्थााींच्या सभासद 
ननतकऱ्याींना जिल्हा मययिती सहकारी बाबकँन च्या तनिनण कीत थान् मतदानाचा अ धकार दनयाच्या 
दृष्ीनन महाराषर सहकारी सीं्थाा अ धतनयम १९६० मययन ेिश्यक सुधारणा करयासािी 
नासनास ्नर्ारस करयाकररता तद.०२/२/२०१७ रोिीच्या नासनतनण यान्ियन स्मती ्थाापन 
करयात ेली. 
(२) स्मतीचा अहिाल नासनास रकलाप्त झाला अस न सदर अहिालात नम द कन लन ेहन की, 
रकलाथा्मक कृवष पतपुरििा करणाऱ्या सभासद ननतकऱ्याींना तनिनण कीत थान् मतदानाचा अ धकार 
तदल्यास बाबँकन च्या इतर सहकारी सीं्थााींच्या सि च सभासदाींना मतदानाचा अ धकार ोयािा 
लागनल पररणामी बाबकँन च्या एक ण मतदाराींची सींख्या अींदािन १० तन ११ लाखापयांत िाईल. यामुे न 
तनिनण क खचा त मोठ्या रकलमाणात िाढ होईल तसनच िने ोिनेी घ्याव्या लागणाऱ्या 
पना्तनिनणुकीसािी दनखील तततकाच खच  यनईल. ययाचरकलमाणन एक ननतकरी एकाच िनेी अननक 
सीं्थााींचा सभासद अस  नकतो. जितक्या सीं्थााींचा सभासद तततकन  मतदानाचन मतदानाचन 
अ धकार िापरता यनईल. एका व्यक्तीस एका सीं्थानत एकापनक्षा अ धक मतदानाचा अ धकार 
तदल्यास मोठ्या रकलमाणात न्यायालयीन रकलकरणन दाखल होयाची नक्यता ेहन. ही ि्तुज्थाती 
विचारात णनऊन नासनामार् त तनण य णनयात ेला नाही. 
(३) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  

सोलापूर शहरातील १५० ग हगनमागण सांस्था व सहिारी सांस्था गनवडणूि प्राधधिरणाला  
प्रगतसाद देत नसयान ेबरखास्त िरयात येणार असयाबाबत 

  

(३९)  १११५०५ ि१८-०४-२०१८)    िुमारी प्रझणती लशांदे िसोलापूर शहर मय) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सोलाप र नहरातील १५० गहृतनमा ण सीं्थाा ि सहकारी सीं्थाा तनिनण क रकला धकरणाला 
रकलततसाद दनत नसल् यानन बाबरखा्त करयात यनणार असल्याचन तदनाींक १९ िाननिारी, २०१८ रोिी 
िा ययासुमारास तनदन नास ेलन ेहन, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, ज्या सीं्थााच्या सींचालक मींनेाची मुदत सींपली ेहन अना सीं्थााींना 
रकला धकरणामार् त तनिनण क णनयास मुदतिाढ दनयाबाबाबाबत नासनानन कोणती काय िाही कन ली 
ेहन िा करयात यनत ेहन, 
(३) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  
श्री  सुभाष देशमखु ि०६-१२-२०१८) : (१) अींनत: खरन ेहन. 
(२) सोलाप र नहरातील ज्या सहकारी सीं्थााींच्या सींचालक मींनेाची मुदत सींपली ेहन अना 
सीं्थााींच्या तनिनण का णनयास मुदतिाढ दनयात ेलनली नाही. तथाावप तनिनण का णनयास 
्ाेा्ाे करीत असलनल्या ११८ गहृतनमा ण सहकारी सीं्थाापकैी ३६ सीं्थााींच्या स्मयया 
तनषरकलभावित करुन महाराषर सहकारी सीं्थाा अ धतनयम १९६० चन कलम ७३अ अन्ियन 
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तनिनण क णनयासािी रकला धकृत अ धकाऱ्याींची तनयुक्ती कन ली ेहन. तर उि ररत ८२ गहृतनमा ण 
सहकारी सीं्थााींना कलम १०२ अन्ियन अिसायानात का णनयात यनि  नयन अना ेनयाच्या 
नोत्सा दनयात ेलनल्या ेहनत. 
(३) लाग  नाही. 

___________ 
  
आांबा पीि ि ागवरील तीन महहन्याांच्या व्या मार्ीचे प्रस्ताव बिेँन ेमां ूर िरुनही बहुताांश 

बागायतदार यापासून वांधचत असयाबाबत 
  

(४०)  ११३६५३ ि२३-०४-२०१८)    श्री रा न साळवी िरा ापूर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दोन िषाांपुिी मींि र कन लनल्या ेींबाबा पीक किा िरील तीन मतहन्याींच्या व्यािमार्ीचन रकल्ताि 
बाबँकन नन मींि र करुनही बाबहुताींन बाबागायतदार ययापास न िीं चत असल्याचन माहन िाननिारी, २०१८ 
मययन िा ययादरम्यान तनदन नास ेलन ेहन हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, सदर रकलकरणी व्यािमार्ीच्या रकल्तािाच्या बाबागायतदाराींची यादी तयार करुन  
सींबाबीं धताकनन पािवियात ेली ेहन, हन ही खरन ेहन काय, 
(३) असल्यास, याबाबाबाबत नासनानन चौकनी कन ली ेहन काय, ययात काय ेढ  ेन ेलन ि 
ययानुषींगानन सदर रकलकरणात सींबाबीं धताींिर नासनानन कोणती कारिाई कन ली िा करयात यनत ेहन, 
तसनच बाबागायतदार याींना व्यािमार्ी ्मेणनबाबाबाबत नासनानन कोणती काय िाही कन ली िा 
करयात यनत ेहन, 
(४) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  
श्री  सुभाष देशमखु ि२०-१२-२०१८) : (१) नाही. 
(२), (३) ि (४) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  

गनर्ाड ि.  नालशि) तालूक्यातील गनर्ाड साखर िारखान्याच्या यांत्र सामुग्रीसह स्थावर 
मालमत्तेची  प्ती िरयात आयाबाबत 

  

(४१)  ११५३०१ ि१९-०४-२०१८)    श्री अगनल िदम िगनर्ाड) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तनर्ान (जि.ना्नक) ताल क्यातील तनर्ान साखर कारखान्याच्या यींत्र सामुग्रसीसह ्थाािर 
मालमत्तनची िप्ती करयात ेली असताना उक्त कारखाना चालवियासािी दोनदा तनविदा 
काढयात ेल्या, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, उक्त साखर कारखाना भानन तयिािर चालवियास कोणतीही सहकारी सीं्थाा 
इच्छ क नसल्यानन सदर कारखान्याच्या िागनिर ड्रायपो  ् रकलकल्प उभारयाचा रकल्ताि कें द्र 
नासनाच्या विचारा धन ेहन, हन खरन ेहन काय, 



वि.स. ५१५ (30) 

(३) असल्यास, सदर रकल्तािास कें द्र नासनानन मींि री तदली ेहन काय, 
(४) असल्यास, जिल्हा बाबँकन च्या थाक्रकत किा ची िस ली करयाच्या अनुषींगानन नासनानन कोणती 
काय िाही कन ली िा करयात यनत ेहन, 
(५) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  
श्री  सुभाष देशमखु ि१९-१२-२०१८) : (१) होय.  

कारखान्याची मालमत्ता सरर्न नी कायोयाींतग त ना्नक जिल्हा बाबकँन नन िप्त कन लनली 
अस न जिल्हा बाबँकन नन तदनाींक २८.८.२०१७ रोिी कारखाना वििी ि भाननतयिािर दनणन बाबाबाबत 
तनविदा मागविल्या होयया.  
(२) सदरची बाबाबाब ही कें द्र नासनानी सींबाबींधीत अस न ययाबाबाबाबतची मातहती या काया लयाकनन 
उपलब्ध नाही.   
(३) नाही.  
(४) ि (५) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  
सोलापूर . ्यामये राज्य शासनाने  ाहीर िेलेया छत्रपती लशवा ी महारा  ि षी सन्मान 

ि गमार्ी यो नेची घोषणा होानही पात्र शेतिऱ्याांना ि गमार्ी लमळाली नसयाबाबत 
  

(४२)  ११६७४० ि०२-०८-२०१८)    श्री अबू आ मी िमानखूदग लशवा ीनगर), श्री राधाि ष्ट् ण ववख-े
पाटील िलशडी), श्री वव य वडटे्टीवार िब्रम्हपूरी), श्री नसीम खान िचाांहदवली), श्री अलमत 
ववलासराव देशमुख िलातूर शहर), श्री अलमन पटेल िमुांबादेवी), श्री त्र्यांबिराव लभसे िलातूर 
ग्रामीण), प्रा वषाग गायिवाड िधारावी), श्री अस्लम शेख िमालाड प.श्चम), श्री हषगवधगन सपिाळ 
िबुलढाणा), डॉ सांतोष टाररे् ििळमनुरी), श्री अब दलु सत्तार िलसलोड), श्री राहुल बोंदे्र िधचखली), 
श्री सभुाष उर्ग  पांडडतशेठ पाटील िअललबाग), श्री धैयगशील पाटील िपणे) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नासनानन िातहर कन लनल्या छत्रपती ्निािी महाराि कृषी सन्मान कि मार्ी योिननच्या 
णोषणनला ९ मतहनन होऊनही सोलाप र जिल््यातील पात्र ननतकऱ्याींना कि मार्ी ्मेाली नसताींना 
सुमारन ३५ हिार ननतकऱ्याींची नािन यादीत नसल्याचन माहन मन, २०१८ मययन तनदन नास ेलन, हन 
खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, सोलाप र जिल््यातील ३५ हिार ननतकऱ्याींच्या यादीत त्र ्ी ेढेल्यानन यया 
दरुु्तीसािी जिल्हा बाबकँन नन सदर यादी नासनाकनन परत पािविली असता, सदर यादी पुन्हा 
पो  ्लिर न तदल्यामु ने जिल््यातील ३५ हिार ननतकरी कि मार्ीपास न िीं चत रातहलन ेहनत, हन 
ही खरन ेहन काय, 
(३) असल्यास, कि दाराींसािी एकरकमी परतर्न न कि  योिना, अथाा त ओ्ीएस योिननची 
णोषणा कन ली असता, सोलाप र जिल््यातील १६००० ननतकरी पात्र िरलन असता, ज्या 
ननतकऱ्याींनी िन नेत पैसन भरलन अना ६०० ननतकऱ्याींचन १२ को्ी रुपयन रकललींबबाबत ेहनत, हन ही खरन 
ेहन काय, 
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(४) असल्यास, यारकलकरणी नासनानन अ धक चौकनी कन ली ेहन काय, 
(५) असल्यास, चौकनीत काय ेढ  ेन ेलन ि ययानसुार अोयापही सोलाप र जिल््यातील 
कि मार्ी न झालनल्या ननतकऱ्याींना लाभ दनयाबाबाबाबत तसनच ओ्ीएस योिननतील ६०० 
ननतकऱ्याींचन १२ को्ी रक्कम अदा करयाच्या दृष्ीनन नासनानन कोणती काय िाही कन ली ेहन िा 
करयात यनत ेहन, 
(६) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  
श्री  सुभाष देशमखु ि१९-१२-२०१८) : (१) ि (२) नाही. 

छत्रपती ्निािी महाराि ननतकरी सन्मान योिननअींतग त सोलाप र जिल््यातील 
३०,४९२ खातनदाराींच्या मातहतीमययन काही त्रु्ी असल्यामुे न बाबकँन नन सोयाची मातहती दरुु्त करुन 
पो  ्लिर र्न र अपलोन कन ली ेहन. ययापैकी १३,७६६ खातनदाराींची नािन विविध ग्रसीन ्ल्् मययन 
ेली अस न उि रीत खातनदाराींची छाननी करयात यनत ेहन. 
(३) नाही, 
(४), (५) ि (६) रकलश्न उोभ ााित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात सामूहहि प्रोसाहन यो नेचा लाभ घेतलेले ह ारो उद्योग बांद पडयाबाबत 
  

(४३)  ११७४७० ि०२-०८-२०१८)    श्री छगन भु बळ ियेवला) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साम तहक रकलोयसाहन योिननचा लाभ णनतलनलन हिारो उोयोग बाबींद पनल्यानन नासनाला मोिा 
तो्ा सहन करािा लागत असल्याबाबाबाबत लोकरकलतततनधीींनी तदनाींक २१ ऑग््, २०१७ रोिी िा 
ययासुमारास मा.उोयोग मींत्री याींचनकनन तिार कन ली ेहन, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, सदर तिारीच्या अनुषींगानन नासनानन चौकनी कन लनली ेहन काय, 
(३) असल्यास, चौकनीत काय ेढ  ेन ेलन ि ययानुसार िषा नुिषे बाबींद असलनलन उोयोग 
नासनाकनन ह्ताींतररत करून णनयाबाबाबाबत नासनानन कोणती काय िाही कन ली िा करयात यनत 
ेहन, 
(४) नसल्यास विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  
श्री  सुभाष देसाई ि२६-११-२०१८) : (१) होय.  
(२) ि (३) राज्यात उोयोगाींची िाढ होयाच्या दृष्ीकोनात न नासन सन १९६४ पास न 
सामुतहक रकलोयसाहन योिना राबाबवित ेहन. राज्याच्या निीन योयो गक धोरण २०१३ नुसार 
सामुतहक रकलोयसाहन योिना २०१३ काया जन्ित करयात ेली अस न, तीचा कालािधी १ एवरकलल, 
२०१३ तन ३० सप् े्ंबाबर, २०१८ क्रकीं िा निीन योयो गक धोरण अींमलात यनईपयांत असा ेहन.  
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सामुतहक रकलोयसाहन योिननच्या काय तनयमािली नुसार पात्र ण्काींचा काय कालािधी 
तदनाींक २१ मन, २००८ च्या तनण यान्ियन पुनतन जश्चत करयात ेला ेहन. प िीच्या तनयमानसुार 
सदर कालािधी हा ण्काच्या उयपादनाच्या तदनाींकापास न २० िष ेइतका होता. ययामययन बाबदल 
करुन हा कालािधी रकलोयसाहनाींच्या अींततम तदनाींकापास न सुक्ष्म ि लण ु ण्काींकरीता ५ िष,े 
मययम ि मोिया ण्काींकरीता ७ िषे ि विनाल रकलकल्पाींकरीता १० िषे कन ला ेहन. तसनच 
नासनानन िाहीर कन लनलन इलनक्रॉतनक्स धोरण तदनाींक ११ एवरकलल, २०१६ ि अिकान ि सींरक्षण 
क्षनत्र उयपादन धोरण तदनाींक १४ र्न ब्र िारी, २०१८ या योिननतील ण्काींना काय कालािधी 
असणार नाही असन िाहीर कन लन. िनणनकरुन सामुतहक रकलोयसाहन योिननअींतगांत लाभ णनतलनला 
ण्क सारकलोयोच्या काय कालािधीमध न लिकरात लिकर बाबाहनर पन  नकन ल. 

सारकलोयो अींतगांत लाभ णनतलनलन बाबींद पनलनलन उोयोग ३३५८ अस न, ययाींची अचल 
भाींनिली मालमत्ता रु.४२५९८७.२५ लक्ष होती. ययात एक ण ६३,११० कामगार काय रत होतन. सदर 
उोयोग ण्काींकन न परतर्न न कराियाची मुोदल रु.१६१६९४.६९ लक्ष ि ययािरील व्याि 
रु.१८७२०.२८ लक्ष होतन. ययापैकी ३३४ उोयोग ण्काींकन न मुोदल रु.४४७४.८६ लक्ष ि व्याि 
रु.१७५.७२ लक्ष नासनानन िस ल कन लन.           

सामुतहक रकलोयसाहन योिननच्या (सारकलोयो) अींतगांत लाभ, तनयमािलीमययन णनतलनला 
उोयोग बाबींद पनल्यास खालील पयदतीनन ण्क दातययिाची परतर्न न करुन ह्ताींतरण/ 
पुन ्थाावपत होऊ नकतो. 
   १) बाबींद पनलनल्या उोयोगाकन न उोयोग बाबींद असलनला कालािधी ि एक ण रकलोयसाहनाचा 
कालािधी याच्या रकलमाणात रकलोयसाहन परत करता यनतन क्रकीं िा . 
   २) बाबींद पनलनला उोयोग ण्क एखादा निीन उोयोिक ण्क णनऊन उयपादन सुरु करीत 
असनल ि अगोदरच्या उोयोगाचन सारकलोयो अींतगांत दातययि ज्िकारयास तयार असनल तर अना 
बाबींद उोयोगाच्या ह्ताींतरणास परिानगी दनयात यनतन.  

या व्यततररक्त राज्यातील ेिारी ि बाबींद उदयोग ण्काींसािी खालीलरकलमाणन 
उपाययोिना करयात ेली ेहन.  

ेिारी मोिया उोयोगाींचन पुनि सन करयासािी ेिारी योयो गक कीं पन्या (विननष 
तरत दी) अ धतनयम, १९९५ च्या तरत दीनुसार कें द्र नासनानन योयो गक ि वित्तीय पुनर चना 
मींने (बाबीेयएर्ेर) ची ्थाापना कन ली ेहन. तो्यात गनलनल्या ण्काींनी या मींनेाकनन सींपक  
साधल्यास, ययाच्या अिा च्या छाननी नुसार, ययाला ेिारी उोयोग णोवषत करुन पुनि सन 
योिना तयार करयासािी रकलतततनधीक सीं्थानची ननमण क करयात यनतन. 

नासनानन मोिया उोयोगाींसािी नासन तनण य िमाींक :- एसेयसी-२००७/(१/७)/ 
उोयोग-१०, तदनाींक ३० माच , २००७ अन्ियन खालील उपाययोिना कन ल्या ेहनत.  
     (१) ेिारी उोयोगाींना तसनच महाराषर सहकारी सीं्थाा अ धतनयम अींतगांत ेयुक्त 
(सहकार) याींच्याकनन नोंदणीकृत असलनल्या उोयोगाींना सुश्र षा काय िम अींमलात यनयाच्या 
तदनाींकातदिनी थाकीत असलनली राज्य नासनाची सि  दनणी सिलतीच्या दरानन (द.सा.द.नन. ७%) 
६० मा्सक हप्ययामययन भरयाची सिलत. 
     (२) ण्कास अखींडनत ि सरुेीत िीिपुरििा. 
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     (३) बाबॉम्बाबन रर्लर् अींनर न्कीींग अ धतनयम, १९५८ (बाबीेरय ) अींतगांत सहायक उपिम 
म्हण न णोवषत करणन. 
     (४) कामगाराींनी चचा  करताना ेिारी उोयोगाला नासकीय यींत्रणनमार् त सहाय्य. 
     (५) जिल्हा ्तरािर सुक्ष्म, लण  ि मययम ेिारी उोयोगाींसािी स्मती गिीत 
करयात ेली अस न, या स्मतीमार् त ेिारी उोयोगाींचन वित्तीय सीं्थााींच्या समन्ियानन 
पुनि सन करयात यनतन.  

अना ररतीनन नासनानन ेिारी ि बाबींद पनलनल्या उोयोग ण्काींकरीता तसनच 
ह्ताींतरणासींदभा त िने ोिनेी िरील रकलमाणन उपाययोिना कन ल्या ेहनत. 
(४) लाग  नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील लालबाग येथील डॉ आांबडेिर रोडवरील  ामा बबडीांग-१  
मधील  ुन्या दिुानदाराांना न्याय लमळयाबाबत 

  

(४४)  ११७५८० ि०२-०८-२०१८)    श्री अ य चौधरी िलशवडी) :   सन्माननीय वस् त्रोद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबाबईतील लालबाबाग यनथाील नॉ.ेींबाबननकर रोनिरील िामा बबाबल्नीींग-१ मधील सुमारन ७० तन ८० 
िष  िुन्या असलनल्या दकुानदाराींना अन धकृत िरि न दकुानन खाली करयासािी राषरीय 
ि्त्रोोयोग महामींनेानन (एन्ीसी) माहन माच , २०१८ मययन िा ययादरम्यान पजब्लक वरकलमायसनस 
अ ॅक्् िबाबरद्तीनन लािला ेहन, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, उक्त दकुानदाराींनी दरमहा भानन अ धक सनिाकर ेणण सन २०१२ पास नची 
थाकबाबाकी भरुनही ययाींना तदनाींक ३१ माच , २०१८ पयांत दकुानन खाली करयाचन ेदनन तदलन 
ेहनत, हन ही खरन ेहन काय, 
(३) असल्यास, माहन एवरकलल, २०१८ मययन िा ययासुमारास एन्ीसीच्या विरोधात दकुानदाराींनी 
ेींदोलन कन लन, हन ही खरन ेहन काय, 
(४) असल्यास, सदर रकलकरणी नासनानन चौकनी कन ली ेहन काय, चौकनीत काय ेढ  ेन ेलन 
ि य यानुषींगानन गत ७० तन ८० िषा पास न िुन्या दकुानदाराींना न्याय दनयाबाबाबाबत नासनानन 
कोणती काय िाही कन ली ेहन िा करयात यनत ेहन, 
(५) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  
श्री  सुभाष देशमखु ि०५-१२-२०१८) : (१) हन खरन नाही. 

दकुानदाराींनी भानन ि लाग  असलनलन कर दनयास नकार तदला ययामुे न सींपदा 
अ धकारी (Estate Officer) याींनी ेिश्यक स चना दनि न लोक पररसर अ धतनयम (Public 
Premises Act) १९७१ अींतग त सुनािया णनि न ेदनन पाररत कन लन. सदर सुनाियाींमययन 
दकुानदाराींनी ि ययाींच्या िक्रकलाींनी भाग णनतला.  
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(२) सदर दकुानदाराींनी ययाींच्या दकुानाचन तद.१.९.२०१२ तन तद.३१.३.२०१८ ्या कालािधीचन भानन 
अ धक सनिाकर अ धम थाकबाबाकी एन.्ी.सी.कनन भरली सिोच्च न्यायालयाच्या तद.७.७.२०१७ 
च्या ेदननानुसार िामा ्मल मधील दकुानदाराींना ययाींच्या दकुानाचा ताबाबा एन.्ी.सी.ला तद.३१ 
माच , २०१८ पयांत दनयाचा ेदनन तदला होता. ययानुसार एन.्ी.सी.नन सदर दकुानदाराींना दकुानन 
खाली करयाच्या नो्ीसा तदल्या. 
(३) सींबाबीं धत दकुानदार क्रकीं िा ययाींच्यानी सींबाबीं धत कोणययाही सीं्थाननन एन.्ी.सी.च्या विरोधात 
कोणययाही रकलकारचन ेदोलन कोिनही करणार असल्याची स चना एन.्ी.सी.ला तदलनली नव्हती. 
तथाावप सदर दकुानदाराींनी एवरकलल, २०१८ च्या पतहल्या ेििनयामययन दकुानासमोर ेपला 
विरोध रकलक् कन ला.  
(४) ि (५) िामा ्मल ही राषरीय ि्त्रोोयोग महामींनेाच्या (एन.्ी.सी.) अ धन्त अस न 
सदर महामींने हन कें द्र नासनाच्या अखययारीतील ेहन. ययामु ने सदर रकलकरणाची चौकनी ही 
कें द्र नासनाच्या अ धकारातील बाबाबाब ेहन.  

___________ 
  

नालशि . ्यातील चाांदवड ि षी उपन्न बा ार सलमतीतील िाांदा  
लललाव बेमुदत बांद िरयाचा घेतलेला गनणगय 

  

(४५)  ११९०४३ ि२५-०७-२०१८)    श्रीमती हदवपिा चव्हाण िबागलाण) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ना्नक जिल््यातील चाींदिन कृषी उयपन्न बाबािार स्मतीतील काींदा ्ललाि बाबनमुदत बाबींद 
करयाचा तनण य रकलनासनानन तदनाींक १ एवरकलल, २०१८ रोिी िा यया समुारास णनतला होता, हन 
खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, ययामु ने ननतकऱ्याींना बाबािार स्मतीमध न पुन्हा काींदा णरी न्यािा लागल्यानन 
डनझनलचा नाहक भुदांन ययाींच्यािर बाबसला असल्यानन ननतकऱ्याींनी कृषी उयपन्न बाबािार 
स्मतीच्या रकलनासनाकनन लनखी तिार कन ली होती, हन ही खरन ेहन काय, 
(३) असल्यास, याबाबाबाबत नासनानन चौकनी कन ली ेहन काय, चौकनीच्या अनुषींगानन नासनानन 
कोणती काय िाही कन ली िा करयात यनत ेहन, 
(४) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  
श्री  सुभाष देशमखु ि११-१२-२०१८) : (१) होय. 

चाींदिन कृषी उयपन्न बाबािार स्मतीच्या परिानाधारक  खरनदीदार व्यापारी िगा च्या 
असहकारामु ने ि ेनमुिन धोरणामु ने ्ललाि रकलिीयनत अनथाेा तनमा ण झाल्यानन, बाबािार 
स्मती रकलनासनानन तद.४.४.२०१८ पास न काींदा ननतीमालाचन ्ललाि पुढील तनण य होईपयांत बाबींद 
िनियाचा तनण य णनतला. 
(२) हन खरन नाही. 
(३) ि (४) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
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बुलढाणा . हयातील शेतिऱ् याांना ि गमार्ीचा तसेच वपि ि ागचा लाभ लमळयाबाबत 
  

(४६)  ११९७५५ ि२३-०७-२०१८)    डॉ सां य रायमुलिर िमेहिर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाबुलढाणा जिल्हयातील १,३८,४७४ ननतकऱ् याींना कि मार्ीचा तसनच वपक किा चाही लाभ 
्मेाला नसल्यानन खािगी सािकाराींकनन किा कररता िािन लागत असल्याचन माहन मन, २०१८ 
मययन िा ययादरम्यान तनदन नास ेलन, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, उक्त रकलकरणी नासनानन चौकनी कन ली ेहन काय,  
(३) असल्यास, चौकनीच्या अनुषींगानन या ननतकऱ् याींना वपक किा चा लाभ तातनीनन दनयाबाबाबाबत 
नासनानन कोणती काय िाही कन ली िा करयात यनत ेहन 
(४) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  

श्री  सुभाष देशमखु ि१९-१२-२०१८) : (१) ि (२) नाही. 
अनी बाबाबाब तनदन नास ेलनली नाही. 
छत्रपती ्निािी महाराि ननतकरी सन्मान योिना २०१७ अींतग त बाबुलढाणा 

जिल््यात कि मार्ीची रकलिीया सरुू अस न व्यापारी, ग्रसामीण ि जि.म.स बाबकँाींनी ्म  ेन १.५२ 
लाख खातनदाराींकनील ८२४.५८ को्ी एिढी रक्कम मार् करयात ेलनली ेहन, तसनच ३०१६ 
खातनदाराींना एकरकमी परतर्न न योिननअींतग त रु. १९.१६ को्ीचा लाभ दनयात ेला ि ४६५८ 
खातनदार रु. ८.०४ को्ी रकमनच्या रकलोयसाहनपर लाभास पात्र िरलन. अना रकलकारन जिल््यातील 
एकुण १.६० लाख खातनदाराींना रु. ८५१.७९ को्ीचा लाभ दनयात ेला.   
(३) ि (४) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  

पांढरपुर व मांगळवेढ़ा ि.  सोलापुर) तालुक्यातील शेतिऱ्याांच्या अ ग द्या व ि ग घ्या या 
यो नेंतगगत ि ग उपलबध िरुन देयाबाबत 

(४७)  १२२५६२ ि०२-०८-२०१८)    श्री भारत भालिे िपांढरपूर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपुर ि मींगेिनढ़ा (जि. सोलापुर) तालुक्यातील ननतकऱ् याींसािी नासनानन ‘अि  दया ि 
कि  घ्या’ या योिननत न अि  कन लनल्या ननतकऱ् याींना राषरीयीकृत बाबनकानी समुारन २ िषाांपास न 
कि  उपलब्ध करुन तदलन नसल्याचन तनदन नास ेलन ेहन, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त योिननमययन मींगेिनढ़ा तालुक्यातील एकुण सुमारन ८२० ननतकऱ् याींनी 
अि  कन लन होतन, हन ही खरन ेहन काय, 
(३) असल्यास, सदर योिननतींग त क्रकती ननतकऱ्याींना कि  दनयात ेलन ेहनत िा दनयात 
यनणार ेहनत, 
(४) असल्यास, सदर योिननतींग त ननतकऱ्याींना तातनीनन कि  योिना लाग  होयाकरीता 
नासनानन राषरीयकृत बाबँकाींना स चना दनयाबाबाबाबत कोणती काय िाही कन ली िा करयात यनत ेहन, 
(५) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
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 श्री  सभुाष देशमुख ि२०-१२-२०१८) : (१) नाही 
पींढरप र ि मींगेिनढा तालुक्यामययन अि  ोया कि  घ्या या सुलभ पीक कि  

अ्भयानाींतग त जिल्हा उपतनबाबींधक, सहकारी सीं्थाा, सोलाप र  काया लयानन सन २०१६-१७ ि 
२०१७-१८ या कालािधीत एक ण ४६ तिकाणी पीक कि  मने ािन णनतलन असुन रु. ५७.८० को्ी चन 
कि  िा्प करयात ेलन. 
(२) होय. 
(३) मींगेिनढा तालुक्यातील एकुण ११ राषरीयकृत बाबँकन च्या नाखाींनी सन २०१६-१७ सालामययन 
एकुण १३४९ ननतकऱ्याींचन पीक कि  नुतनीकरण करून ययाींना एकुण रक्कम रु. १९.०८ को्ी ि 
एकुण ५३७ ननतकऱ्याींना निीन पीक कि  रक्कम रु. १०.७३ को्ी एिढन िा्प कन लनलन ेहन. 
तसनच सन २०१७-१८ साली मींगेिनढा तालुक्यामययन एकुण ९ तिकाणी पीक कि  मने ािन 
णनयात ेलनलन होतन. सदर पीक कि  मने ाव्यामययन रकलययक्ष ि अरकलययक्षरीयया ननतकऱ्याींनी पीक 
कि  मागणी अि  बाबँकन स सादर कन लन होतन. मींगेिनढा तालुक्यातील एकुण ११ राषरीयकृत 
बाबँकन च्या नाखाींनी सन २०१७-१८ सालामययन एकुण १०५० ननतकऱ्याींचन पीक कि  नतुनीकरण 
करून ययाींना एकुण रक्कम रु. १५.१५ को्ी ि एकुण ४२२ ननतकऱ्याींना निीन पीक कि  
रक्कम रु. ७.५५ को्ी एिढन िा्प कन लनलन ेहन. पींढरप र तालुक्यात २९ मने ािन णनिुन ४८१ 
ननतकऱ्याींना राषरीयकृत बाबकँाींनी रु. ५.२९ को्ी कि  िा्प कन लन ेहन. 
(४) ि (५) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  

पुणे ि षी उपन्न बा ार सलमतीच्या मािेट याडग आवारात  
सीसीटीव्ही यांत्रणा िायाग.न्वत िरयाबाबत 

  

(४८)  १२३३६६ ि२५-०७-२०१८)    श्री योगेश हटळेिर िहडपसर), श्री वव य िाळे 
िलशवा ीनगर) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणन कृषी उयपन्न बाबािार स्मतीच्या माके् यान  ेिारात सुरक्षनसािी लािलनलन ९४ 
सीसी्ीव्ही कॅमनरन गत दोन िषाांपास न बाबींद असल्याची बाबाबाब माहन एवरकलल, २०१८ मययन िा 
ययादरम्यान तनदन नास ेली ेहन, खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास सीसी्ीव्ही दरुू्तीची परिानगी तनविदा रकलक्रियनमययन अनकली असल्यानन माके् 
यान च्या सुरक्षक्षततनचा रकलश्न तनमा ण झाला ेहन, हन ही खरन ेहन काय, 
(३) असल्यास, याबाबाबाबत नासनानन चौकनी कन ली ेहन काय, चौकनीच्या अनुषींगानन माके् यान  
ेिारात सीसी्ीव्ही यींत्रणा काया जन्ित करयाबाबाबाबत नासनानन कोणती काय िाही कन ली िा 
करयात यनत ेहन, 
(४) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
  
श्री  सुभाष देशमखु ि२८-११-२०१८) : (१) होय. 
(२) एक ण २४८ कॅमनऱ्याींपैकी १४५ कॅमनरन चाल  असल्यानन सुरक्षक्षततनचा रकलश्न तनमा ण झालनला 
नाही. 
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(३) बाबींद असलनल्या १०३ कॅमनऱ्याींच्या दरुू्तीची काय िाही सुरू ेहन. 
(४) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  

राज्यात िडधान्य व त णधान्य साठवणूिीसाठी गोदामे गनमागण िरयाबाबत 
  

(४९)  १२५४५६ ि२७-११-२०१८)    श्री डी एस अहहरे िसािी), प्रा वषाग गायिवाड िधारावी), 
श्री अलमन पटेल िमुांबादेवी), श्री अस्लम शखे िमालाड प.श्चम), श्री नसीम खान िचाांहदवली), 
श्रीमती गनमगला गाववत िइगतपूरी), अॅड यशोमती ठािूर िगतवसा), श्री हषगवधगन सपिाळ 
िबुलढाणा), श्री राहुल बोंदे्र िधचखली), श्री भारत भालिे िपांढरपूर), श्री डी पी सावांत िनाांदेड 
उत्तर) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात हमी भािानन खरनदी करयात ेलनलन कनधान्य ि तणृधान्य साििण कीसािी 
विविध तिकाणी गोदामन तनमा ण करयाचा नासनानन तनण य णनतला ेहन, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, सदर गोदामन तनमा ण करयाबाबाबाबत नासनानन कोणती काय िाही कन ली िा 
करयात यनत ेहन, 
(३) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 
 
श्री  सभुाष देशमुख ि०५-१२-२०१८) : (१) ि (२) राज्यात हमी भािानन खरनदी करयात ेलनलन 
कनधान्य ि तणृधान्य साििण कीसािी राषरीय कृवष विकास योिननअींतग त २० तिकाणी एक ण 
६४१९० मन.्न साििण क क्षमता तनमा ण करयाचन काम महाराषर राज्य, िखार महामींनेानन 
हाती णनतलन ेहन.  
(३) रकलश्न उोभ ााित नाही. 

___________ 
  
िुिाणा िता नेवसा, .  अहमदनगर) येथील नारायणधगरी पतसांस्थचेी मान्यता रद्द िरणेबाबत 
  

(५०)  १२५७५३ ि२८-०७-२०१८)    श्री  यप्रिाश मुांदडा िबसमत), श्री सभुाष साबणे िदेगलूर) : 
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुकाणा (ता.ननिसा, जि.अहमदनगर) यनथाील नारायण गरी पतसीं्थाननन ननतकऱ्याींना कि  
पुरििा न करता ययाींच्या मालमत्तनची कागदपत्रन पतसीं्थानच्या नािन कन ल्यानन नैराश्यात 
सापनलनल्या ननतकऱ्याींनी माहन ि न, २०१८ मययन िा ययादरम्यान ेयमहयया कन ली असल्याचन 
तनदन नास ेलन, हन खरन ेहन काय, 
(२) असल्यास, रकल्तुत रकलकरणाची चौकनी करयात ेली ेहन काय, तो नुसार चौकनीत काय 
तनषपन्न झालन ेहन, 
(३) असल्यास, चौकनीच्या अनषुींगानन नारायण गरी पतसीं्थानची मान्यता रोद करयाबाबाबाबत 
कोणती काय िाही कन ली िा करयात यनत ेहन, 
(४) नसल्यास, विलींबाबाची कारणन काय ेहनत ? 



वि.स. ५१५ (38) 

  
श्री  सुभाष देशमखु ि२७-११-२०१८) : (१) होय. 
(२) ि (३) सदर कि  रकलकरणात झालनल्या अतनय्मततनबाबाबाबत पतसीं्थानचन अययक्ष ि उपाययक्ष 
याींचनविरुोध पोलीस ् न्नन, ननिासा यनथान तदनाींक १६.६.२०१८ रोिी गुन्हा ि. ३४३/२०१८ दाखल 
करयात ेला अस न पोलीसाींमार् त पुढील तपास सुरु ेहन. 
(४) रकलश्न उोभ ााित नाही. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   . तेंद्र भोळे 
मुांबई    सधचव ििायगभार), 

महाराष्ट्र ववधानसभा  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणप ि  सि  रकलक्रिया महाराषर विधानमींने स चिालयाच्या सींगणक यींत्रणनिर 
मुद्रण: नासकीय मययिती मुद्रणालय, मुींबाबई. 


