अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २१० वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

िर्जत (जर्.रायगड) तालुक्यातील आददवासी वविास ववभागातील
शासिीय योर्नेचा लाभ ममळत नसल्याबाबत

(१)

८०४६ (१०-०४-२०१५).

आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :
करतील काय :(१)

कर्जत

(जर्.रायगड)

श्री.सुरेश लाड (िर्जत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जर्तेंद्र

सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
तालुक्यातील

आदिवासी

ववकास

ववभागातील ४३

ववद्यार्थयाांना

शासकीय योर्नेचा लाभ ममळत नसल्याने तयाींनी माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा तया िरम्यान
आमरण उपोषण केले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तिनुसार ववद्यार्थयाांना शासकीय योर्नेचा
लाभ ममळण्यासाठी शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०३-०२-२०१६) :(१) रायगड जर्ल््यातील पेण प्रकल्पाींतगजत आदिवासी

मल
ु ा-मल
ु ीींच्या शासकीय वसतीगह
ृ ातील ववद्यार्थयाांनी तयाींच्या ववववध मागण्याींकरीता पनवेल,

जर्.रायगड येथील मुलाींच्या शासकीय वसतीगह
ृ ात दि.१९.१२.२०१४ रोर्ी सायींकाळपासून उपोषण
सुरु केले होते, ही बाब खरी आहे.

(२) सह आयुक्त, आदिवासी ववकास, नामशक याींनी दिनाींक २०.१२.२०१४ रोर्ी व आयुक्त,
आदिवासी ववकास, नामशक याींनी दि.२२.१२.२०१४ रोर्ी पनवेल येथे सामुहीक उपोषणास
बसलेल्या ववद्यार्थयाांची भे् घेऊन तयाींच्या मागण्याींसींबींधी चचाज केल्यानींतर ववद्यार्थयाांनी
उपोषण मागे घेतले.
(३) ववभागाच्या दि.११.११.२०११ च्या शासन ननणजय व दि.१०.०४.२०१३ रोर्ीच्या शासन
शुजध्िपत्रकानुसार व उपलब्ध र्ागेनुसार वसतीगह
ू सोयी-सुववधा
ृ ातील ववद्यार्थयाांना मुलभत
परु ववल्या र्ात आहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. २१० (2)
िल्याण-मशळफाटा हा रस्ता राष्ट्रीय महामागज

.३ व ४ ला

र्ोडणारा असून या मागाजवर उन्नत मागज बाांधण्याबाबत
(२)

९८६७ (१०-०४-२०१५).

श्री.रुपेश म्हात्रे (मभवांडी पूव)ज :

सन्माननीय सावजर्ननि

बाांधिाम (सावजर्ननि उप म) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कल्याण-मशळफा्ा हा रस्ता राषरीय महामागज

.३ व ४ ला र्ोडणारा असून तयाींची मतामता

सींपल्याने सिर मागाजवर उन्नत मागज बाींधण्याचा प्रस्ताव राषरीय महामागज प्राणधकरणाला
पाठववण्याच्या ववचाराधीन बाबीींवर ननणजय घेण्यात आला आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त ननणजयाचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे ,
(३) सिर रस्तयाींच्या बाींधकामास तकती खचज अपेषितमतात आहे व तयासाठी तकती ननधीची
आवश्यकता आहे ?
श्री. एिनाथ मशांदे (१९-०७-२०१६) : (१) व (२) सिरहु रस्ता भारतीय राषरीय रार्मागज
प्राणधकरणाच्या अखतयारितरतील नाही. कल्याण-मशळफा्ा रस्तयावर उन्नत मागज बाींधणे या
प्रकल्पासाठी महाराषर रायय रस्ते ववकास महामींडळास अींमलबर्ावणी यींत्रणा म्हणन
ू घोवषत

करण्याच्या प्रस्तावास मींत्रीमींडळ पायाभूत सुववधा सममतीने मींर्ुरी दिली आहे . महाराषर रायय
रस्ते ववकास महामींडळाकडून सववस्तर प्रस्ताव प्रात होताच पुढील कायजवाही करण्यात ये.ल.

(३) महामींडळाचे ढोबळ अींिार्ानस
ु ार सिर रस्तयाचे बाींधकामाची अींिाजर्त तकीं मत रु. २७६०
को्ी अपेषितमतात आहे .

___________
मुांबई-पुणे द्रत
ु गतीमागाजवर वाहतूि सुरमळत िरण्यासा
मोठ्या

(३)

१२४१४ (१०-०४-२०१५).

े नची आवश्यिता असल्याबाबत

श्री.रुपेश म्हात्रे (मभवांडी पव
ू )ज :

सन्माननीय सावजर्ननि

बाांधिाम (सावजर्ननि उप म) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींब
ु .- पण
ु े द्रत
ु गती मागाजवर अवर्ड वाहनाींचे वारीं वार होणारे अपघात लमताात घेता अवर्ड
वाहने बार्ूला करुन वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी मोयाया

े नची आवश्यकता असल्याचे

महामागज पोमलसाींनी अनेकवेळा आयआरबीला साींगूनही तयाकडे िल
ज
केल्यामुळे दिनाींक ७
ु मता
र्ानेवारी, २०१५ रोर्ी झालेल्या अपघातातील अवर्ड वाहने बार्ूला करण्यात आल्याने
महामागाजवरील वाहतूक तब्बल सात तास खोळीं बण्यात आली हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले,
(३) तयानुसार मोयाया
करण्यात येत आहे

े न उपलब्ध करुन िे ण्याच्या सींिभाजत कोणती कायजवाही केली आहे वा

?

श्री. एिनाथ मशांदे (१९-०७-२०१६) : (१) नाही.
(२) दिनाींक ०७.०१.२०१५ रोर्ीच्या अपघातात मुींब. कडे र्ाताना सकाळी राींटझ् ममक्सर

अज्ञात वाहनास मागच्या बार्ूने धडकला आटण मध्य माणगजकेवर बींि पडला. सिर अपघात

वव.स. २१० (3)
घा् भागात झाल्याने तेथे मयाजदित र्ागा उपलब्ध होती, तयामुळे अपघातरस्स्त वाहनाला
बार्ूला करण्यासाठी

े न कायाजजन्वत करण्यास व मितकायज पोहचववण्यास वेळ लागला.

(३) मुींब. पूणे ित
ु गती मागाजवर िे खभाल व िरु
ु स्ती कींत्रा्िार MIPL माफजत खालील चार
दठकाणी

े न उपलब्ध करुन दिलेल्या आहे त.

(१) खालापूर ्ोल लाझा येथे १४ मे.्न

े न.

(२) िस्तुरी पोलीस स््े शन येथे १४ मे.्न

े न.

(३) कुसगाव (लोणावळा) येथे ५० मे.्न पुलर (मोळी
(४) उसे ्ोल लाझा १४ मे.्न

े न)

े न.

___________
राज्यातील सवजच पुलाांचे बाांधिाम दयमु यम दर्ाजचे िाम लाल्याबाबत
(४)

१९२१७ (३१-०७-२०१५).

श्री.अननल िदम (ननफाड) :

सन्माननीय सावजर्ननि

बाांधिाम (सावजर्ननि उप म) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राययातील सवजच पुलाींचे बाींधकाम करताना रस्ते ववकास महामींडळाने यया ठे केिाराला
पुलाचे काम दिले, तयाने पुलाचे कामामध्ये ियमु यम िर्ाजचे व स्वस्त तकीं मतीत म्हणर्े ४०
्क्के कमी िराने ममळणारे िाबननयींत्रक वापरल्याने पल
ु ाींची सरु षितमतातता धोक्यात आल्याचे,

महामींडळाने केलेल्या तपासणीमध्ये उघडकीस आल्याने सिरचे िाब ननयींत्रक बिलण्याच्या
सुचना महामींडळाने िे वून ही तयाची अींमलबर्ावणी ठे केिाराने केली नसल्याचे माहे ऑगस््,
२०१३ च्या सम
ु ारास आढळून आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने अणधक चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तयानुसार िाबननयींत्रक बिलण्याच्या ष्ष्ीने
शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच सींबींणधत ठे केिारावर शासनाने
कोणती कारवा. केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (१९-०७-२०१६) : (१) नाही.
(२) व (३) नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
अमळनेर (जर्.र्ळगाांव) येथील आददवासी

ािूर र्मातीला

अनुसूधचत र्मातीचे र्ात प्रमाणपत्र ममळण्याबाबत
(५)

१९९८७ (३१-०७-२०१५).

(पाचोरा) :

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

सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमळनेर (जर्.र्ळगाींव) येथील आदिवासी ठाकूर र्मातीला अनु.र्मातीचे र्ात प्रमाणपत्र

वव.स. २१० (4)
ममळण्यासाठी आदिवासी ठाकूर र्मातीतफे प्राींताणधकारी कायाजलयासमोर बेमुित उपोषण
करण्यात आले असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशजनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास, र्ळगाींव

जर्ल््यात

ठाकुराींना

र्ातप्रमाणपत्राचे

ननयमानस
ु ार

वा्प

होत

असताींना अमळनेरात र्ातप्रमाणपत्र प्रलींबबत ठे वण्यामागची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले, व
तिनुसार शासन स्तरावर काय कायजवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१९-०७-२०१६) : (१) होय.

(२) व (३) महाराषर अनुसूणचत र्मातीचे प्रमाणपत्र (िे ण्याचे व तयाच्या पडताळणीचे ववननयम)

ननयम, २००३ मधील ननयमानस
ु ार अर्जिाराींच्या र्ात प्रमाणपत्राच्या अर्ाजसोबत आवश्यक
असलेले र्ात पुरावयाींचे कागिपत्र अपूणज असल्याने र्ातीचे प्रमाणपत्र अपूणज असल्याने र्ातीचे

प्रमाणपत्र िे ण्यात आली नवहती. सींबींणधत अर्जिार याींनी आवश्यक कागिपत्रे सािर केल्यानींतर
तयाींना र्ात प्रमाणपत्र िे ण्यात आली आहेत.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
र्लांब (ता.शेगाव) येथील मांर्रू लालेल्या रे ल्वे

िमसगवर

रोड ओव्हर ्रा र्चे िाम सुरु िरण्याबाबत

(६)

२१६८० (३०-११-०००२).

अॅड.आिाश फुांडिर (खामगाांव) :

सन्माननीय सावजर्ननि

बाांधिाम (सावजर्ननि उप म वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौर्े र्लींब (ता.शेगाींव) कडे र्ाणा-या रस्तयावर रे ल्वे ळाळावर र्ाणारा पल
ु मींर्ूर झाला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर काम सुरु न होण्याची कारणे काय आहेत तसेच याबाबत शासनाने
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-११-०००२) : (१) होय.
(२) व (३) प्रश्नाींतकत पूलाचे सववस्तर सवेमताण करुन माींडणी नकाशा तयार करण्यात आला
आहे . या माींडणी नकाशास मींर्ूरी प्रिान करण्यात आली आहे . या नकाशावर आधारीत

प्रकल्पाचे सववस्तर अींिार्पत्रक तयार करण्याचे काम प्रगतीत आहे . सिर काम माहे ऑक््ोबर,
२०१६ अखेर सुरु करण्याचे ननयोर्न आहे .
___________

वव.स. २१० (5)
पुण्यातील आयजभू ण प्रेसची र्ागा ‘वविास िामाांसा ’ वापरण्याबाबत
(७)

२४१०३ (१३-०८-२०१५).

श्री.योगेश दटळे िर (हडपसर) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण्
ु यातील आयजभष
ू ण प्रेसची र्ागा ‘ववकास कामाींसाठी’ वापरण्यासींिभाजत महाराषर सहकारी

मुद्रणालयाने केलेल्या वयवहाराींसि
ीं भाजत चौकशी करण्याचे आिे श राययाच्या अपर ननबींधकाींनी
दिले असल्याचे माहे मे, २०१५ च्या नतस-या आठवड्यात ननिशजनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) महाराषर सहकारी मुद्रणालयाने र्ळगाव येथील

का उद्योर्काशी करार केला असून

तयाअींतगजत उद्योर्क साडेचार को्ीींची गुींतवणूक करणार असून, तयाबिल्यात तयाला प्रेसच्या
आवारातील पींधरा हर्ार स्क्वेअर फू् र्ागा दिली र्ाणार आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, तयाबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभा
(२) होय.

दे शमख
ु (१२-०७-२०१६) :(१) होय.

(३) सिर सींस्थेच्या तपासणीअींती महाराषर रायय सहकारी सींस्था अणधननयम १९६० च्या कलम
७९ (अ) नुसार सिर करार रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव सहकार आयुक्त कायाजलयाने सािर
केला आहे . तयावर पुढील कायजवाही करण्यात येत आहे.
(४) लागू नाही.

___________
बँिेिडे सोने तारण

े वून िर्ज घेतलेल्या शेतिऱयाांना

िर्ज माफीतून डावलण्यात आल्याबाबत
(८)

२८४२३ (२२-१२-२०१५).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी), श्री.सुननल मशांदे (वरळी),

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पव
ू )ज :
करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) शेतकऱयाींची सावकारी कर्ाजतून सु्का करण्याचा शासनाने ननणजय घेवूनही शेतकरी
कर्ाजतन
ू मक्
ु त झाला नसल्याची बाब, माहे ऑगस््, २०१५ च्या सम
ु ारास ननिशजनास आली हे
खरे आहे काय.

(२) असल्यास सावकाराकडे सोने गहाण ठे वून कर्ज घेतले असेल, अशा शेतकऱयाींचे सावकारी

कर्ज माफ करण्याचा शासनाने ननणजय घेतला असला तरी, अनेक शेतकऱयाींनी आपल्या
परितरसरातील राषरीयकृत, सहकारी बँकाकडे आपले सोने तारण ठे वन
ू , शेतीकरीता कर्ज घेतलेल्या

शेतकऱयाींच्या, कर्जमाफीचा ननणजय शासनाने घेतला नसल्यामुळे अशा शेतकऱयाींवर अन्याय
झाला आहे हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास,याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीअींती बँकाींचेही
कर्ज माफ करण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने कोणती कायजवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २१० (6)
श्री. सुभा
माफी

दे शमख
ु (२६-०७-२०१६) : (१) नाही.

वविभज व मराठवाडयातील परवानाधारक सावकाराकडून शेतक-याींनी घेतलेल्या कर्ाजस
िे ण्याबाबत

शासनाने

दिनाींक

१०.४.२०१५

अन्वये

ननणजय

घेतलेला

आहे .

शासन

ननणजयातील लाभाथीच्या पात्रतेच्या ननकषानस
ु ार पात्र कर्जिार शेतक-याींना कर्जमाफी िे ण्यात
आली आहे .

(२) दिनाींक १०.४.२०१५ चा शासन ननणजय फक्त वविभज सावकाराींकडून शेतक-याींनी घेतलेल्या

कर्ाजस माफी िे ण्याबाबतचा आहे . केंद्र शासनाने सन २००८ मध्ये व रायय शासनाने २००९
मध्ये शेतक-याींनी बँकेकडून घेतलेल्या कर्ाजस कर्जमाफीचा लाभ दिलेला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मांगळवेढा (जर्.सोलापरू ) तालक्
ु यातील शेतिऱयाांना आधथजि नि
ु सान भरपाई ममळण्याबाबत
(९)

२९३२६ (१५-०१-२०१६).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पणन मांत्री पुढील

(१) मींगळवेढा (जर्.सोलापूर) तालुक्यातील शेतकऱयाींनी प्रनतकूल परितरजस्थती असतानासुध्िा
तींत्रज्ञानाचा वापर करीत शेडने्मध्ये ढब्बू ममरचीची लागवड केली, मात्र बार्ारपेठ आवक

वाढल्याने ढब्बू ममरचीच्या िरात घ् ननमाजण झाली असल्याने येथील शेतकरी णचींतारस्स्त झाला
असल्याचे माहे स्ें बर, २०१५ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशजनास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने शेतकऱयाना आणथजक नक
ु सान भरपा. ममळण्याबाबत
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ा

दे शमख
ु (२७-०७-२०१६) :(१) नाही.

मींगळवेढा बार्ार सममतीमध्ये ढब्बू ममरचीची आवक नाही. सोलापूर जर्ल््यातील बाशी,

पींढरपूर व सोलापूर या प्रमुख बार्ार सममतयामध्ये ढब्बू ममरचीची आवक व िर पुढीलप्रमाणे
आहे .

ऑगस्ट, २०१५

सप्टे बर, २०१५

आवि (जक्वां)

दर रु.

ऑक्टोबर, २०१५

आवि (जक्वां)

दर रु.

आवि (जक्वां)

दर रु.

बाशी

१३५

१२००

९९

१२००

१०२

१०००

पांढरपूर

३२५

१६५०

३८४

११५०

२२८

१०००

सोलापूर

६८४

१२००

८३८

९००

४९६

१०००

(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. २१० (7)
राज्यातील सहिारी बँिाचे अजस्तत्व दटिववण्याबाबत
(१०)

२९९२० (२२-१२-२०१५).

श्री.मधि
ु रराव चव्हाण (तळ
ु र्ापूर), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर

ग्रामीण), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), अॅड.वारीस प ाण (भायखळा) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गाींधी अहवालाच्या मशफारशीनस
ु ार राययातील सहकारी बँकावर र्ाचक अ्ी लावन
ू सहकार
चळवळ सींपववण्याचा प्रयतन रितरझजवह बँकेकडून केला र्ात आहे. या सममतीच्या अहवालाला दि

महाराषर अबजन को- ऑपरे ्ीवह फेडरे शनने ववरोध केला असून १८ स्ें बर, २०१५ ला सवज
नागरी सहकारी बँकाकडून ननषेध दिन पाळला र्ाणार असल्याचे माहे स्ें बर, २०१५ मध्ये वा
िरम्यान ननिशजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सावकारीला पयाजय म्हणन
शेतकरी आटण छोट्या उद्योर्काींसाठी ननमाजण
ू
झालेल्या सहकारी बँकानी आणथजक

ाींती केल्याचे योगिान ववचारात घेऊन सरसक् सवजच

सहकारी बँकाचे वयापारी बँकात रुपाींतर करणे सहकाराला नख लावल्यासारखे असल्याने या
प्रकरणी

शसनामाफजत

िरू गामी

धोरण

तसेच

सहकारी

बँकाींचे

अजस्ततव

द्कवण्यासाठी

शासनामाफजत उपाययोर्ना करण्याचे प्रस्ताववत आहे , हे खरे आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. सुभा

दे शमख
ु (०२-०८-२०१६) : (१) होय.

रितरझवहज बँकेचे डेयु्ी गवहनजर याींनी सािर केलेल्या अहवालातील काही मशफारशीींच्या

ववरोधात काही नागरी सहकारी बँका व तयाींच्या सींघीय सींस्था याींचेकडून दिनाींक १८.९.२०१५
रोर्ी ननषेध दिन पाळला गेला.

(२) सिर अहवालामधील मशफारशी जस्वकृत करुन तयानुषींगाने अींमलबर्ावणी करण्याची बाब
रितरझवहज बँकेच्या स्तरावरील आहे. या सींिभाजत बँकाींच्या सींघीय सींस्थाींकडून ननवेिन प्रात
झाल्यास रितरझवहज बँकेच्या स्तरावर सिर बाब शासनाकडून माींडली र्ा.ल.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मांगळवेढा (ता.जर्.सोलापूर) येथील २० परवानाधारि साविार असून त्यापैिी एिाही

साविाराच्या दहशोब वहीत शेतीसा
(११)

३०९८७ (२२-१२-२०१५).

ददलेल्या िर्ाजची नोंद आढळून आली नसल्याबाबत

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींगळवेढा ता.जर्.सोलापरू २० परवानाधारक सावकार असन
ू तयापैकी

काही सावकाराच्या

दहशोब वहीत शेतीसाठी दिलेल्या कर्ाजची नोंि आढळून आली नाही तसेच तालुक्याती ४५ हर्ार
३१४ शेतकरी असून यापैकी
नसल्याने

शासनाच्या

सावकारी

काही शेतकऱयाला सावकारी कृषी कर्ाजचा लाभ ममळाला
कर्जमाफीच्या

घोषणा

फक्त

नावालाच

असल्याचे

ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा तया िरम्यान ननिशजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

माहे

वव.स. २१० (8)
(२) असल्यास, सहकारी ववभागाच्या पथकाने मींगळवेढा शहरातील ९ व तालुक्यातील ११ अशा
२० परवानाधारक सावकाराींच्या िफ्तराींमध्ये शेतीसाठी कर्ज दिले नसल्यासची नोंि सापडत
नसल्याने सावकारी कर्जमाफी घेाषणेचा मींगळवेढा तालुक्यात

काही शेतकऱयाला लाभ ममळाला

नाही, हे खरे आहेकाय

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ा

दे शमख
(२६-०७-२०१६) :(१) परवानाधारक सावकाराींकडून शेतक-याींनी घेतलेल्या
ु

कर्ाजस माफी िे ण्याबाबत शासनाने दिनाींक १०.४.२०१५

अन्वये घेतलेला ननणजय फक्त वविभज

व मराठवाड्यातील शेतक-याींसाठी र्ाहीर करण्यात आलेला आहे .
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
शासनाने र्ाहीर िेलेल्या एिरिमी िर्ज परतफेड योर्नेबाबत
(१२)

३१३५१ (२२-१२-२०१५).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील

(१) राययात भवू वकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतक-याींना तयाींच्या सातबाऱयावरील कर्ाजचा बोर्ा
कमी करण्यासाठी शासनाने

करकमी कर्ज परतफेड योर्ना र्ाहीर केली यामुळे राययातील ३५

हर्ार शेतक-याींना तब्बल ७१३ को्ीींचा दिलासा ममळणार असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये
वा तया िरम्यान ननिशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर योर्ना यशस्वी करण्यासाठी सिर बॅंकाींकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱयाींना
प्रोतसादहत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. सुभा

दे शमख
ु (२९-०७-२०१६) :(१) अींशतः खरे आहे

शेतक-याींनी भवू वकास बँकेकडून घेतलेल्या कर्ाजच्या वसल
ू ीच्या अनष
ु ींगाने शासनाने दिनाींक
२४.०७.२०१५ रोर्ी शासन ननणजय ननगजममत केला आहे . सिर

करकमी कर्ज परतफेड योर्नेस

दिनाींक ३१.३.२०१७ पयजत मुितवाढ िे ण्यात आली असून तयानूसार कायजवाही सुरु आहे. या
योर्नेचा फायिा ३७,७६६ कर्जिार शेतक-याींना होणार आहे.

(२) सिर योर्नेचा लाभ घेणेबाबत सवज शेतक-याींना र्ाहीर आवाहन करणेबाबत सवज ववभागीय
सहननबींधक व जर्ल्हा उपननबींधक याींना कळववण्यात आले असन
ू या योर्नेअींतगजत तकती
मुद्दल

व

वयार्

भरावे

लागेल

याची

वैयजक्तक

मादहती

प्रतयेक

कर्जिार

शेतक-याींला

पाठववण्याबाबत सवज जर्ल्हा उपननबधींक तथा अवसायक याींना कळववण्यात आले आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. २१० (9)
लोिशाहीर अण्णाभाऊ सा े महामांडळातील गैरव्यवहार लाल्याबाबत
(१३)

३२५१३

(१८-०१-२०१६).

श्री.वविास

िांु भारे

(नागपूर

मध्य),

श्री.योगेश

सागर

(चारिोप), श्री.डड मल्लीिार्न
ूज रे ड्डी (रामटे ि), श्री.मशरी दादा चौधरी (अमळनेर), श्री.अननल
िदम (ननफाड), श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु (नागपरू पजश्चम) :

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामींडळातील ३८५ को्ी रुपयाींच्या गैरवयवहार प्रकरणी

सी.आय.डी. तफे आरोपपत्र िाखल करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी तकती आरोपीींवर आरोपपत्र िाखल करण्यात आले आहे ,
(३) असल्यास, उक्त भ्रष्ाचार प्रकरणी ७४ अणधका-याींना कारणे िाखवा नो्ीस सामाजर्क
न्याय ववभागाींनी बर्ावल्याची मादहती माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या िस
ु -या आठवड्यात
ननिशजनास आले, हे खरे आहे काय,

(४) तसेच उक्त अणधका-याींना कारणे िाखवा नो्ीसला िोन दिवसाची मुित उततर िे ण्यासाठी
दिली असन
ू तयानींतर समाधानकारक खल
ु ासा न आल्यास या अणधका-याींना शासन ननलींबबत
करणार काय,

(५) असल्यास, उक्त कारवा.चे स्वरुप काय आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले (२१-०७-२०१६) :(१) होय.

(२) सादहतयरतन लोहशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामींडळातील भ्रष्ाचार प्रकरणी सी.आय.डी.ने
आतापयांत तपासाअींतगजत ततकालीन अध्यमता श्री.रमेश किम तसेच महामींडळाच्या
अणधकारी/कमजचा-याींवर आरोपपत्र िाखल केले आहे .

कूण ५

(३) सादहतयरतन लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामींडळामध्ये सन २०१२-१३ ते २०१४-१५ या
कालावधीत ननयमबा्य भरती केलेल्या ७४ कमजचा-याींना महामींडळामाफजत कारणे िाखवा नो्ीस
बर्ावण्यात आली आहे .

(४) महामींडळातील ननयमबा्य भरती प्रकरणी अींनतम नो्ीसी ववरोधात उच्च न्यायालयात १०,
कामगार न्यायालयात ३० व औद्योणगक न्यायालयात २० असे

कूण ६० कमजचारी ववववध

न्यायालयात गेले असून प्रकरण न्याय प्रववष् आहे . तयापैकी मा.न्यायालयाने स्थणगती
उठववल्याने आतापयांत २० कमजचाऱयाींना ननलींबबत केले आहे. उवजरितरत कमजचा-याींवर कायजवाही
करणे प्रस्ताववत आहे .
(५) प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .
___________
िर्जत, खालापूर तालुक्यातील (जर्.रायगड) नदीवरील पुलाचे सांरक्षण ि डे नसल्याबाबत
(१४)

३३५३८ (२२-१२-२०१५).

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(शहापूर),

श्री.सुरेश लाड (िर्जत), श्री.जर्तेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.किसन

िथोरे

(मुरबाड),

श्री.हसन

मुश्रीफ

(िागल) :

सन्माननीय सावजर्ननि बाांधिाम (सावजर्ननि उप म वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) कर्जत, खालापरू तालक्
ु यातील (जर्.रायगड) निीवरील पल
ु ाचे सींरमताण कठडे नसल्याने

वव.स. २१० (10)
तसेच पावसाळ्यामध्ये सतत पाणी पुलावरुन र्ात असल्याने पल
ु कमकुवत झाले असल्याची

बाब तेथील रस्ामस्थ व लोकप्रनतननधी याींनी सावजर्ननक बाींधकाम ववभाग,अमलबाग याींच्याकडे
वारीं वार मागणी करुन सुध्िा अद्यापपयांत कोणतीही कायजवाही केली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच पल
ु ाच्या मर्बत
ू ीकरण तसेच सींरमताण कठडे बाींधण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०७-२०१६) :(१) ननवेिन प्रात झाल्याचे आढळून येत नाही.

(२) कर्जत व खालापूर तालुक्यातील सा.बाीं. ववभागाच्या अखतयारीतील रस्तयावर २१ पूल
आहे त. या पूलाींपक
ै ी

का पुलाचे मतानतरस्स्त झालेले सींरमताक कठडे िरु
ु स्त करण्यात आले आहे त.

सध्या सवज पल
ू कठड्यासहीत/रे लीींग सदहत सुजस्थतीत आहे त व या पूलाींवरुन वाहतूक सुरळीत
सुरु आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
अण्णाभाऊ सा े आधथजि वविास महामांडळाचे राज्यातील पूणज व्यवहार
(१५)

बांद असल्याने दब
ज घटिाांची गैरसोय होत असल्याबाबत
ु ल

३४६४५ (१८-०१-२०१६).

श्री.डड मल्लीिार्न
रे ड्डी (रामटे ि), श्री.योगेश सागर
ूज

(चारिोप), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पुढील

(१) अण्णाभाऊ साठे आणथजक ववकास महामींडळाचे नागपूर आटण राययातील पूणज वयवहार ठप

असल्याने कर्ाजची शेकडो प्रकरणे प्रलींबबत असून उच्च मशमताणासाठी मशषयवतृ ती प्रत या बींि
झाल्यामुळे िब
ज घ्काींची मोठी गैरसोय होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या पदहल्या
ु ल
आठवड्यात ननिशजनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त महामींडळात मागील तीन वषाांपासून कर्ज प्रत या बींि झाल्यामुळे समार्
घ्काींतील गरर्ू लाभ धारकाींवर अन्याय होत आहे हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महामींडळाचे सवज वयवहार समतामपणे चालू करण्यासाठी शासनाने काही
उपाययोर्ना केल्या वा करण्यात येत आहे काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची सवजसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले (२१-०७-२०१६) :(१) नाही.
(२) नाही.

सन २०१३-१४ ते २०१५-१६ या वषाजत शैमताटणक कर्ज योर्नेअींतगजत राबववण्यात आलेल्या
योर्नाींचा तपमशल खालीलप्रमाणे आहे :-

वव.स. २१० (11)
१) ववशेष केंद्रीय अथजसहायमय योर्ना:
अ. .

(रु. लाखात)
सन

कर्ज ववतरणाचा तपमशल
लाभाथी सींख्या

खचज रक्कम रु.

१

२०१३-१४

१८७०

८९२.१०

२

२०१४-१५

६०३

२४४४.१८

३

२०१५-१६

२९२५

३२०.२०

५३९८

३६५६.४८

कूण
२) बीर्भाींडवल योर्ना :

(रु. लाखात)

अ. .

सन

कर्ज ववतरणचा तपमशल
लाभाथी सींख्या

खचज रक्कम रु.

१.

२०१३-१४

७५१

८३२.२६

२.

२०१४-१५

३८५

४९३.७०

३.

२०१५-१६

२७८

४६०.५४

१४१४

१७८६.५०

कूण
३) थे् कर्ज योर्ना :
अ. .

(रु. लाखात)
सन

कर्ज ववतरणाचा तपमशल
लाभाथी सींख्या

खचज रक्कम रु.

१.

२०१३-१४

--

--

२.

२०१४-१५

८११२

१६५२.३०

३.

२०१५-१६

--

--

८११२

१६५२.३०

कूण
४)

न स फडीसी मुित कर्ज योर्ना :

अ. .

(रु. लाखात)

सन

कर्ज ववतरणचा तपमशल
लाभाथी सींख्या

खचज रक्कम रु

१.

२०१३-१४

८४१

६३३.०५

२.

२०१४-१५

११०२

२१४७.१९

३.

२०१५-१६

५

३.१५

१९४८

२७८४.१९

कूण

वव.स. २१० (12)
५) मदहला समध्
ृ िी योर्ना :
अ. .

(रु. लाखात)

सन

कर्ज ववतरणाचा तपमशल
लाभाथी सींख्या

खचज रक्कम रु.

१.

२०१३-१४

५४०६

२१७७.८४

२.

२०१४-१५

१३१७९

३२६४.५०

३.

२०१५-१६

०

०.००

कूण

१८५८५

५४४२.३४

६) लघुऋण ववतत योर्ना :

(रु.लाखात)

अ. .

सन

कर्ज ववतरणाचा तपमशल
लाभाथी सींख्या

२०१३-१४

५३

१२.६०

२.

२०१४-१५

१११

९.७७

३.

२०१५-१६

०

०.००

१६४

२२.३७

कूण
७) शैमताटणक कर्ज योर्ना :

(रु.लाखात)

अ. .

सन

कर्ज ववतरणाचा तपमशल
लाभाथी सींख्या

खचज रक्कम रु.

१.

२०१३-१४

२०३

२०१७.७४

२.

२०१४-१५

१२

३३.८९

३.

२०१५-१६

१

१३.८५

२१६

२५४.८८

कूण

(३) सन

खचज रक्कम रु

१.

२०१५-१६ मध्ये महामींडळाच्या कारभारबाबत सीआयडी

कारभारावर काहीसा परितरणाम झाला आहे .

माफजत चौकशी सुरु असून

तथावप, महामींडळाचे कामकार् आणखी समतामपणे

चालू करण्यासाठी महामींडळामाफजत आवश्यक तया उपाययोर्ना करण्यात येत आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २१० (13)
राज्यातील किरिोळ व्यापाऱयाांना अत्यावश्यि सेवा िायद्याच्या िक्षेत आणण्याच्या
प्रस्तावाबाबत व अत्यावश्यि वस्तू अधधननयमाच्या अांमलबर्ावणीबाबत
(१६)

३५३२५ (२१-१२-२०१५).

श्री.सदा सरवणिर (मादहम), श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासतकय ननयमाींवर बो् ठे वून वयापाऱयाींना होणा-या त्रासापासून सींरमताण ममळावे आटण

उतपािक ते रस्ाहक या साखळीतील उपेमताा िरू वहावी व तकरकोळ वयापा-याींवर सींप, मोचे बींि
तकीं वा अन्य परितरजस्थती िक
ु ाने बींि ठे वून थे् तकीं वा अप्रतयमतापणे सरकार ववरोधी आींिोलनाींना
पाठीींबा िे णा-या तकरकोळ वयापा-याींवर कारवा. करण्याचा तसेच रायय भरातील तकरकोळ
वयापारी अतयावश्यक सेवा कायद्याच्या कमताेत आणण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर प्रस्तावाचा मसूिा काय आहे व तयावर शासनाने ननणजय घेतला आहे
काय,

(३) तसेच राययात र्ीवनावश्यक वस्तुींच्या तकीं मतीवर ननयींत्रण ममळववण्यासाठी शासनाने
अतयावश्यक वस्तू अणधननयम १९५५ ची अींमलबर्ावणी करण्याबाबत कोणती कायजवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मधील ननणजय घेतला असल्यास अींमलबर्ावणीची सद्य:जस्थती
काय आहे वा तयासाठी तकती कालावधी अपेषितमतात आहे ,
(५)
श्री.

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
सुभा

दे साई

(१९-०७-२०१६)

:

(१)

व

(२)

शासन

ननणजय

.

तकववधो-

२०१५/प्र. .११३/उद्योग-२, दिनाींक १०/०२/२०१६ अन्वये “राययाचे तकरकोळ वयापर धोरण-२०१६”
र्ाहीर करण्यात आले आहे .

सिर धोरणानस
ु ार “खाद्य व तकराणा वयवसायातील फक्त नाशवींत मालाचा समावेश

अतयावश्यक सेवेमध्ये अींतभाजव करण्यात ये.ल”, अशी तरतूि आहे .

(३) र्ीवनावश्यक वस्तू अणधननयम, १९५५ हा कायिा अन्न व नागरी पुरवठा ववभागाच्या

अखतयारीतील असन
ू सिर कायद्याअींतगजत सावजर्ननक ववतरण प्रणालीतील फक्त रास्तभाव व
केरोसीन परवानधारकाींवर कायजवाही करण्यात येत.े सामान्य प्रशासन ववभागाकडून “महाराषर
अतयावश्यक सेवा परितरमताण अणधननयम (MESMA)

कायिा दिनाींक ०३/०८/२०१२ पासून

राययात ५ वषाजच्या कालावधीकरितरता लागू करण्यात आला आहे. सिर कायद्याखाली यया सेवा
अतयावश्यक सेवा म्हणून घोवषत करण्यात आल्या आहे त तया सेवा कलम
(सहा) येथे नमूि करण्यात आल्या आहे त.

. २ (क) ( क) ते

(४) दिनाींक १०/०२/२०१६ च्या शासन ननणजयाच्या अनष
ु ींगाने सिर धोरणाची अींमलबर्ावणी
करण्याच्या सूचना सींबींणधत ववभागाींना िे ण्यात आलेल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २१० (14)
मरा वाड्यातील िैिाडी समार्ाला आांध्रप्रदे श राज्याप्रमाणे अनुसूधचत
र्मातीच्या (एस.टी.) सवलती व दर्ाज दे ण्याबाबत

(१७)

३६५७६ (२२-१२-२०१५).
डि.राहूल पाटील (परभणी) :
मांत्री पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
काय :ु
ु

सन्माननीय आददवासी वविास

(१) मराठवाड्यातील कैकाडी समार्ाला आींध्रप्रिे श राययाप्रमाणे अनस
ु ूणचत र्मातीच्या ( स.्ी.)

सवलती व िर्ाज िे ण्यात यावयात अशी मागणी दि.१४ ऑक््ोबर, २०१५ रोर्ी मा.आदिवासी
ववकास मींत्री याींचक
े डे तसेच दिनाींक ०४ नोवहें बर, २०१५ रोर्ी मा.मुख्यमींत्री याींचक
े डे
लोकप्रनतननधीींनी केली आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींिभाजत शासनाने पढ
ु े कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच
याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ,

(३) अद्याप कायजवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१९-०७-२०१६) :(१) होय.

(२) व (३) कैकाडी समार् केंद्र शासनाने ववदहत केलेले अनस
ु ूणचत र्मातीचे ननकष पूणज करत

नसल्याने तयाींचा समावेश महाराषर राययाच्या अनस
ु णू चत र्मातीच्या यािीमध्ये करण्यात
आलेला नाही.

___________
चांद्रपूर जर्ल््यातील माणणिगड व अांबुर्ा (मरा ा) मसमेंट उद्योगाांमध्ये
स्थाननि बेरोर्गार उमेदवाराना नोिरीत सामावन
ू घेण्याबाबत

(१८)

३६६६७ (२२-१२-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

अॅड.सांर्य धोटे (रार्ूरा) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील

(१) चींद्रपूर जर्ल््यातील कोरपाना व रार्ुरा तालक्
ु यालगत माटणकगड व अींबुर्ा (मराठा)
मसमें् उद्योगामध्ये स्थाननक सुमशषितमतात व आय.्ी.आय. प्रमशषितमतात बेरोर्गार उमेिवाराींना
डावलले र्ात असल्याने अनेक आींिोलने व वतृ तपत्रातून ननिशजनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्थाननक उद्योगाींमध्ये स्थाननक बेरोर्गार उमेिवाराना नोकरी सामावून
घेण्यासाठी शासनाकडून करार करण्यात आलेला होता, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उद्योगाींकडून स्थाननक बेरोर्गार उमेिवाराींना डावलल्याने तयाींच्यावर अन्याय
केला र्ात आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यावर शासन कोणती उपाययोर्ना करत आहे वा करणार आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ा

दे साई (२८-०७-२०१६) :(१) यासींिभाजत उद्योग सींचालनालय वा जर्ल्हा उद्योग केंद्र,

चींद्रपूर याींच्याकडे कोणतीही त ार प्रात झाली नाही.
(२) होय.

(३) हे खरे नाही

वव.स. २१० (15)
माटणकगड व अींबुर्ा (मराठा) मसमें् उद्योगामध्ये स्थाननक लोकाचे प्रमाण

दि. १७.११.२००८ च्या शासन ननणजयानुसार २०१५ अखेर अनु मे ८३.८४% व ८४% आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सामाजर्ि न्याय ववभागाच्या नाांदेड येथील वसतीगह
ृ ात भोर्न व्यवस्थेवरील
े िेदार ननिृष्ट्

(१९)

३७८८६ (२३-१२-२०१५).

दर्ाजचे भोर्न दे त असल्याबाबत

डि.तु ार रा ोड (मख
ु ेड) :

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सामाजर्क न्याय ववभागाच्या नाींिेड येथील वसतीगह
ृ ात भोर्न वयवस्थेवरील ठे केिार
ननकृषठ िर्ाजचे भोर्न िे त आहे अशी तेथील ववद्यार्थयाजनी त ार केल्याने भोर्न वयवस्थेवरील
ठे केिाराींने गुींडामाफजत वसतीगह
ृ ातील ववद्यार्थयाांवर हल्ला घडवून आणल्याचा गींभीर प्रकार दि.
२६ ऑक््ोंबर, २०१५ रोर्ी वा तयासुमारास ननिशजनास आला, हे खरे आहे काय,

(२) असे प्रकार कींत्रा्ी कामगार व कींत्रा्िार नेमल्यामळ
ु े होत असल्याने शासनाच्या
वसतीगह
ृ ावर शासन ननयुक्त कमजचारी नेमणे याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा
करण्यात येत आहे

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले (१४-१०-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२) शासकीय वसनतगह
ृ ाींत भोर्न वयवस्थेसाठी शासन ननयुक्त कमजचारी नेमण्याची बाब
शासनाच्या ववचाराधीन नाही.

तथावप, सिर प्रकरणास र्बाबिार असलेल्या भोर्न ठे केिारावर पोमलसात गुन्हा िाखल

करण्यात आला असून तयाचा भोर्न ठे का रद्द करण्याची कायजवाही करण्यात येत आहे . तसेच,
असे प्रकार घडू नयेत म्हणन
ू खबरिारी घेण्यात येत आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िाटोल व नरखेड (जर्.नागपूर) तालुक्यातील शेतिऱयाांना बांधनिारि अटीांमळ
ु े
अपात्र

(२०)

रवून साविारी िर्ज मुक्तीचा लाभ ममळत नसल्याबाबत

३८७२३ (२२-१२-२०१५).

डि.आमश

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

दे शमख
(िाटोल) :
ु

सन्माननीय सहिार मांत्री

(१) का्ोल व नरखेड (जर्.नागपरू ) तालक्
ु यातील शेतकरी तालक
ु ा कायजमताेत्राची अ्, ७/१२
धारकाींच्या रे शन काडजवर कर्जिाराचे नाव नसणे, ७/१२ धारक वयक्तीींच्या कु्ुींबातील

काच

वयक्तीला कर्ज ममळणार, या बींधनकारक अ्ीींमळ
ु े अपात्र ठरवून सावकारी कर्ज मुक्तीचा लाभ
ममळत नाही हे खरे आहे काय,

वव.स. २१० (16)
(२) असल्यास, तालक
ु ा कायजमताेत्राची अ् रद्द करुन जर्ल्हा कायजमताेत्र करणे, ७/१२ धारक
वयक्तीच्या रे शन काडाजवर कर्जिाराचे नाव असणे बींधनकारक नसणे, या अ्ी रद्द करण्याची
मागणी र्नप्रनतननधी व कर्जिाराींकडून होत आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या शेतकऱयाींच्या मागणीबाबत शासन परीपत्रकात आवश्यक सध
ु ारणा करुन
शेतकऱयाींना सावकारी कर्ाजतन
ू मक्
ु त करण्यासाठी काही कायजवाही केली वा

करण्यात येणार

आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभा

दे शमख
ु (२५-०७-२०१६) :(१) होय.

शासन ननणजय

माींक

म ल - १०१५/- प्र. . २५/७-स, दि.१०

वप्रल, २०१५ मधील

लाभार्थयाजच्या पात्रतेच्या ननकषानस
ु ार अपात्र शेतक-याींना सावकारी कर्जमुक्तीची लाभ ममळत
नाही.

(२) कर्जिाराकडून व मा. र्नप्रनतननधीकडून लेखी स्वरुपात कोणतयाही प्रकारचे प्रतयमता ननवेिन
जर्ल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, नागपूर याच्याकडे प्रात झालेले नाही.

(३) याबाबत ववधी व न्याय ववभाग तसेच ववतत ववभागाचा सल्ला घेण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
चुिीच्या नोटीकफिेशनमुळे एसटी महामांडळाच्या
बसला टोल भरावा लागत असल्याबाबत

(२१)

३९२५९ (२०-०१-२०१६).

श्री.दहतेंद्र

ािूर (वसई) :

सन्माननीय सावजर्ननि बाांधिाम

(सावजर्ननि उप म वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शासनाने दिनाींक १३ ऑगस््, २००४ रोर्ी काढलेल्या चक
ु ीच्या परितरपत्रकामळ
ु े

स्ी

महामींडळाच्या बसला गेली ११ वषे ्ोल भरावा लागत आहे, ही वस्तजु स्थती सर्ग नागरितरक
मींचाच्याद्वारे शासनाच्या ननिशजनास आणुन दिली हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने काढलेल्या परितरपत्रकामध्ये बस या शब्िामुळे घोळ होऊन मुींब. पुणे
क्सप्रेस वे वरील ्ोल वसुलीत

परीं तु परितरपत्रका मध्ये
खरे आहे काय,

स्ी बसेसच्या भाडयाींना सवलतीचा िर ननजश्चत केला होता

स्ी महामींडळास आतापयांत नाहक २० को्ी रुपयाींचा भुिांड पडला हे

(३) असल्यास, परितरपत्रकाच्या चक
ु ीची र्बाबिारी शासनाने चौकशीअींती कोणावर ननजश्चत केली
आहे ,

(४) असल्यास, २० को्ीचा फायिा आयआरबी कींपनीला ममळाला असल्यास तयाचीही चौकशी
करुन तयाबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २१० (17)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
शासनाने ननगजममत केलेल्या अणधसूचनेत बस प्रवगाजचा समावेश असून या प्रवगाजअींतगजत

स.्ी

बसेसचा समावेश आहे . सिरहू अणधसच
ू नेत नमि
ु केलेल्या पथकर वसल
ु ीच्या िरानस
ु ार मींब
ु .
पुणे क्सप्रेस वे वरील र्ाणा-या वाहनाींची पथकर वसूली केली र्ाते. तयामुळे मुींब. पुणे
क्सप्रेस वे वर

स.्ी. महामींडळाच्या बसेसला पथकरातून सू् नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िोल्हापूर येथील रवी सहिारी बँिेच्या चौिशीतील अननयममतता
(२२)

४००३२ (२८-०४-२०१६).

श्री.सरु े श हाळवणिर (इचलिरां र्ी) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापरू येथील रवव सहकारी बँकेची सहकार कायिा कलम ८८ नस
ु ार चौकशी
करण्यासाठी

नेमलेल्या

ववभागीय

सहननबींधक

या

चौकशी

अणधकाऱयाने

रद्द

केलेल्या

अहवालाच्या आधारे चौकशी केल्याची बाब माहे र्ानेवारी २०१६ च्या पदहल्या आठवडयात वा
तया िरम्यान ननिशजनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर बँकेच्या चौकशीस सन २००६ मध्ये सुळावात झाल्यानींतर आतापयांत
ववववध ९ चौकशी अणधकाऱयाींनी चौकशी केली असून तयामध्ये बँकेचे व शासनाचे लाखो ळापये
खची पडले आहे त, हे सुध्िा खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर चौकशी िरम्यान अवसायक मींडळीींनी लाखो ळापये खचाजचे महागडे
मोबा.ल खरे िी केल्याचे सुध्िा उघकीस आले असल्याने अवसायक मींडळाच्या कारभाराची
चौकशी करण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे , हे सध्
ु िा खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर मागणीबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली आहे वा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती, तसेच याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ?
श्री. सभ
ु ा

दे शमख
ु (२९-०७-२०१६) :(१) होय.

(२) अींशतः खरे आहे .

सिर चौकशीसाठी शासनाचे
(३) होय.

कूण रु. ५५ हर्ार खची पडलेले आहे त.

अवसायक मींडळाच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी श्री. चींद्रकाींत खोंद्रे अध्यमता
लोकशक्ती सामाजर्क सींघ्ना, कोल्हापूर याींनी ववभागीय सहननबींधक, सहकारी
कोल्हापूर याींच्या कायाजलयाकडे केली आहे.

सींस्था,
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(४) श्री. सुननल मशरापूरकर, तातकामलन जर्ल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, कोल्हापूर

याींच्याववरुध्ि ववभागीय चौकशीचे आिे श सहकार आयुक्त व ननबींधक, सहकारी सींस्था,
महाराषर रायय, पुणे याींनी दिले आहे त. तया अनुषींगाने ववभागीय चौकशीचें कामकार् हे

प्रािे मशक ववभागीय चौकशी अणधकारी (महसल
ू ) अधीन ववभागीय आयक्
ु त कायाजलय, पण
ु े
याींच्याकडे सुरु आहे

(२३)

___________

गह
ु ागर-ववर्ापरू आणण मनमाड-बेळगाव महामागज वविासाबाबत

४०१८१ (२९-०४-२०१६).

श्री.भास्िर र्ाधव (गुहागर) :

सन्माननीय सावजर्ननि

बाांधिाम (सावजर्ननि उप म वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) गुहागर-ववर्ापूर आटण मनमाड-बेळगाव या िोन राषरीय महामागाांच्या प्रस्तावाींना केंद्रीय
रस्ते व िळणवळण मींत्रालयाने मींर्ुरी दिली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हे िोन्ही महामागज होण्याच्या ष्ष्ीने शासन कोणती कायजवाही करीत आहे वा
करणार आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) गह
ु ागर ववर्ापरू रस्तयाचे तपमशलवार प्रकल्प अहवाल तयार करणेची कायजवाही मख्
ु य
अमभयींता (राषरीय महामागज) कोकण भवन, नवी मुींब. याींचया कायाजलयाकडून करण्यात येत
आहे .

मनमाड-बेळगाव रस्तयाचे तपमशलवार प्रकल्प अहवाल करणेची कायजवाही महाराषर
रायय रस्ते ववकास महामींडळ याींच्यामाफजत तयार करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

(२४)

ववदभाजतील धानाची िवडीमोल भावाने वव ी होत असल्याबाबत

४०२९३ (२८-०४-२०१६).

डि.मममलांद माने (नागपरू उत्तर) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वविभाजतील धान उतपािक शेतकऱयाींना मागील वषाजपेमतााच्या तुलनेत ३०० ते ४०० ळा.

प्रनत.जक्वीं्ल धानाची खरे िी होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, धानाला भाव ममळत नसल्याने बार्ार सममतयात धानाची आवक घ्ली
असल्याने याचा फायिा खार्गी वयापारी गावोगावी र्ाउन कमी भावात धान खरे िी करीत आहे
हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या वषी अपुरा पाउस, िषु काळ परितरजस्थती, धान वपकाींवर ववववध रोगाींची लागण,
सतत नापीकीमुळे धान उतपािक शेतकरी पुणत
ज : खचला आहे हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या धान उतपािक शेतकऱयाींना शासनाने वाढीव भावाने धान खरे िी करण्यासाठी
बार्ार सममतयास ननिे शीत केले आहे हे खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, वविभाजतील धान उतपािकाींना आणथजक मित िे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभा

दे शमख
ु (२७-०७-२०१६) :(१) नाही.

वविभाजतील बार्ार सममतया व (MSP) तकमान आधारभत
ू तकीं मत योर्नेंतगजत खरे िी

केलेल्या धानाची तकीं मत पुढीलप्रमाणे –

२०१४-१५

२०१५-१६

बार्ार सममतयामधील िर

१९७८

१६११

तकमान आधारभूत तकीं मत

१३६०

१४१०

योर्नेंतगजत खरे िी िर
(२) नाही.

वविभज बार्ार सममतयाींमधील आवक व तकमान आधारभूत योर्नेतगजत झालेली खरे िी

पढ
ु ीलप्रमाणे आहे .

२०१४-१५

२०१५-१६

बार्ार सममतयामधील आवक १२०९३८ जक्व.

१५०६६६ जक्व.

तकमान आधारभूत तकीं मत

१४,०१,६९८ जक्व.

९,७२,१८७ जक्व.

योर्नेतींगत
ज खरे िी िर
(३) नाही.
(४) नाही

(५) वविभाजतील धान उतपािक जर्ल््यामध्ये तकमान आधारभूत योर्नाींतगजत रु. १४१०/हमीभावाने धान खरे िी करण्यात आला आहे .
(६) प्रश्न उ्भभभवत नाही
___________
िोल्हापूर- रत्नाधगरी मागाजवर मशवार्ी पुलास पयाजयी
पुलाचे बाांधिाम अपूणाजवस्थेत असल्याबाबत

(२५)

४१००८ (२९-०४-२०१६).

श्री.रार्ेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर), श्री.हसन मुश्रीफ

(िागल), श्री.जर्तेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा) :

सन्माननीय सावजर्ननि बाांधिाम (सावजर्ननि

उप म वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हापरू - रतनाणगरी मागाजवर बि्ीशकालीन बाींधल्या गेलेल्या पल
ु ास १३५ वषाांचा
कालावधी उल्ून गेला असून या पुलावळान वाहतूक सुरु आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या पुलास पयाजयी पल
ु बाींधण्यास मींर्ुरी ममळून नवीन पुल बाींधकामास प्रारीं भ

होऊन ७० ्क्के काम पूणज झाले आहे , परीं तु ववववध परवानगयाींमुळे सिर पुलाचे बाींधकाम
अपूणाजवस्थेत आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राषरीय महामागज प्राणधकरण ववभाग आपली र्बाबिारी ्ाळत असन
ू ववववध
आवश्यक परवानगया आर्तागायत घेतल्या नसल्याने नवीन पुलाचे काम अपूणाजवस्थेत रादहले
आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर नवीन पल
ु ाचे काम लवकरात लवकर पण
ु ज वहावे यासाठी कोणतया
उपाययोर्ना केल्या र्ात आहे त,

(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०७-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.
(३) नाही.
राषरीय महामागज प्राणधकरण ववभाग र्बाबिारी ्ाळत नसून, प्रश्नाणधन पुलाच्या

कोल्हापूर बार्ूकडील र्ोडमागाजसाठी पुराततव खातयाची परवानगी अियाप अप्रात असल्याने
काम अपूणज अवस्थेत आहे .

(४) व (५) केंद्रीय पुराततव खातयाच्या अींतगजत राषरीय स्मारक सममती नवी दिल्ली याींचे नाहरकत प्रमाणपत्र ममळण्यासाठी रायय व केंद्रीय स्तरावर प्रयतन सरु
ु आहे त.
___________

महाराष्ट्र शासन िृ ी िर्जमाफी व िर्ज परतफेड सवलत

योर्ना २००९ अांतगजत उपसा र्लमसांचन योर्नाांच्या िर्जमाफीबाबत
(२६)

४१२२१ (२७-०४-२०१६).

श्री.शांभरू ार् दे साई (पाटण) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर शासनाने दि.०६-०१-२००९ रोर्ीच्या शासन ननणजयानस
ु ार महाराषर शासन कृषी
कर्जमाफी व कर्ज परतफेड सवलत योर्ना र्ादहर केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पा्ण जर्.सातारा तालुक्यातील पाच उपसा र्लमसींचन योर्नाींना सिरची
कर्जमाफी लागू केली असून या पाच योर्नाींनी कर्जमाफीच्या रक्कमा कर्जखातयावर र्मा
केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, काही शेतक-याींनी या सींिभाजत त ारी केल्याने सहकार आयुक्त व ननबींधक

सहकारी सींस्था, पुणे याींनी अपर लेखापरितरमताक अधीन मा.जर्ल्हा ववशेष लेखापरितरमताक वगज- १
सहकारी सींस्था साींगली याींना कर्जमाफीच्या परत फेर तपासणीचे आिे श दिले आहे त, हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, फेरतपासणीनींतर सिरच्या योर्ना या कर्जमाफीमध्ये बसत नसलेबाबत
कोणतेही पत्र न िे ता जर्ल्हा ववशेष लेखापरितरमताक वगज-१ याींनी सिरच्या सींस्थाींना तोंडी कळववले
आहे . िरम्यान सिरच्या कर्जमाफीच्या रक्कमा या सींबींधीत सींस्था व शेतक-याींच्या खातयावर

वव.स. २१० (21)
र्मा केल्या असून तया शेतक-याींकडून परत घेणे शक्य नाही तयामुळे लोकनेते बाळासाहे ब

िे सा. सहकारी साखर कारखान्याकडे न भरता कर्जमाफीची ४१ लमता ७४ हर्ार रुपयाची रक्कम
कारखान्याने भरण्यास लावण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, रायय शासनाने शासन ननणजयाप्रमाणे उपसा र्लमसींचन योर्नाींना कर्जमाफी
िे णेबाबत कोणता ननणजय घेतला आहे , ननणजय घेतला नसल्यास ववलींबाची

सवजसाधारण कारणे

काय आहे त ?
श्री. सुभा

दे शमख
ु (१४-१०-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२) पा्ण तालक्
ु यातील ६ उपसा र्लमसींचन योर्नाींना शासनाकडून मींर्रू होऊन आलेल्या
कर्जमाफीच्या रकमा सींबींणधत सींस्थाींच्या खाती बँकेने वगज केलेल्या आहे त.
(३) होय, हे खरे आहे .
(४) नाही. सिर ६ उपसा र्लमसींचन सींस्थाींना ममळालेली कर्जमाफीची रक्कम अपात्र ठरली
असन
ू तयानस
ु ार दि सातारा जर्ल्हा मध्यवती सहकारी बँकेमाफजत सींबींणधत सींस्थाींना कर्जमाफी
योर्ना २००९ अींतगजत अपात्र ठरलेली रक्कम शासनाकडे र्मा करण्याबाबत कळववले आहे .

अपात्र कर्जमाफीची रक्कम भरणा करुन घेण्यासींिभाजत कायजवाही सुरु असून सिर प्रकरणी
मा.उच्च न्यायालयाने स्थणगती दिली आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सहायि ननबांधि (दग्ु ध) नाांदेड व सहिार अधधिारी

श्रेणी-१ सहिारी सांस्था (दग्ु ध) नाांदेड याांच्या अननयममत िायजपध्दतीबाबत
(२७)

४१६३४ (२७-०४-२०१६).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) श्री.गलाींडे सहायक ननबींधक (िगु ध) नाींिेड व श्री पवार सहकार अणधकारी श्रेणी -१ सहकारी
सींस्था

(िगु ध)

नाींिेड

याींच्या

अननयममत

कायजपध्ितीबाबत

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी

दि.२१/१२/२०१५ रोर्ी वा तया सुमारास मा.सहकार मींत्री.राययमींत्री याींना पत्रवयवहार केला आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) सल्यास, सिर पत्राच्या अनुषग
ीं ाने मा.राययमींत्री महोियाींनी उध्वमनार मजच्छमार सहकारी

सींस्था मयाज, डोंगरगाींव जर्.नाींिेड यासींस्थेची ननवडणक
प्रत येस ववलींब करणा-या र्बाबिार
ु
अणधकारी श्री.गलाींडे याींचेवर कारवा. करण्याबाबत िोन वेळेस दि.२२ डडसेंबर,२०१५ व दि.
३०/७/२०१५ रोर्ी सहकार आयुक्त व ननबींधक सहकारी सींस्था, महाराषर रायय, पुणे याींना
पत्राद्वारे कळवन
ू ही अद्यापी श्री गलाींडे याींचेवर कारवा. करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २१० (22)
श्री. सुभा

दे शमख
ु (०३-०८-२०१६) :(१) व (२) होय.

(३) श्री. गलाींडे सहायक ननबींधक (िगु ध) याींच्याववरुध्ि मा.मींत्री (सहकार) याींना अरस्ेवषत
केलेल्या त ार अर्ाजच्या अनुषींगाने आयुक्त, (िगु ध)

मुींब., याींनी चौकशी पूणज करुन चौकशी

अहवाल सहननबींधक, सहकारी सींस्था (िगु ध) मींब
ु . याींच्या अमभप्रायासह सहकार आयक्
ु त व
ननबींधक, सहकारी सींस्था याींना सािर केला. तयाींना अहवालाच्या छाननीअीं ती ननिशजनास
आलेल्या त्रु्ीचा खुलासा ववभागीय उपननबींधक, सहकारी सींस्था (िगु ध) औरीं गाबाि याींच्याकडून

मागववण्यात आला असता, तयाींनी दि. ९.६.२०१६ रोर्ीच्या पत्रान्वये सिर खुलासा सहकार
आयक्
ु त व ननबींधक, सहकारी सींस्था याींना सािर केला. सिर अहवालावरुन श्री.गलाींडे याींनी

उध्वज मनार मच्छीमार सहकारी सींस्था मयाज. डोंगरगाव ता.लोहा जर्.नाींिेड या सींस्थेची
ननवडणूक घेण्याबाबत आवश्यक ती कायजवाही केली नसल्याने सकृतिशजनी ननिशजनास येत
असून, प्रात अहवालाची छाननी सुरु असन
ू , तयानुसार मशस्तभींगववषयक कारवा. प्रस्ताववत
करण्यात येत आहे.

___________
राज्य शासनाने सम
ु ारे ६ हर्ार कि.मी. लाांबीच्या रस्त्याांना
राष्ट्रीय महामागाजचा दर्ाज दे ण्याबाबत

(२८)

४२१४६ (२९-०४-२०१६).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), श्री.ववर्य वडेट्टीवार (रा म्हपूरी),

श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी), डि.सांतो
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

टारफे (िळमनरु ी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),

सन्माननीय सावजर्ननि बाांधिाम (सावजर्ननि उप म वगळून)

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायय शासनाने सुमारे ६ हर्ार तक.मी. लाींबीच्या रस्तयाींना राषरीय महामागाजचा िर्ाज

िे ण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठववलेला होता व तयापैकी केंद्र शासनाने २४०५ तक.मी.
लाींबीच्या ११ रस्तयाचे राषरीय महामागाजत रुपाींतर करण्यास माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा तया
िरम्यान तततवत: मान्यता दिली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उवजरितरत रस्तयाींना मान्यता न ममळण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, या प्रकरणी पुढे कोणती कायजवाही करण्यात आली वा येत आहे , नसल्यास,
ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
केंद्र शासनाने आर्पयांत महाराषर राययातील

कूण १०८५१ तक.मी. लाींबीच्या ९९

रस्तयाींचे राषरीय महामागाजत रुपाींतर करण्यास ततवत: मान्यता दिली आहे .
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. २१० (23)
पुणे येथील रुपी बँिेतील िपात िेलेल्या िमजचाऱयाांना त्याांचा योग्य मोबदला दे ण्याबाबत
(२९)

४२३३० (२७-०४-२०१६).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.र्यिुमार गोरे (माण), श्री.अममन

पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमजला गाववत (इगतपूरी) :
सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे येथील रुपी बँक वाचवायची असेल तर कमजचाऱयाींची कपात तसेच मशल्लक
कमजचाऱयाींच्या रर्ा, वेतन यासींबधी नवयाने काही ननयम केल्यामशवाय गतयींतर नसल्याचे
बँकेच्या प्रशासकीय मींडळाने ठरववले असल्याचे माहे र्ानेवारी, २०१६ मध्ये वा तया िरम्यान
ननिशजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने हस्तमताेप करुन या बँकेतील कपात केलेल्या कमजचाऱयाींना तयाचा योगय
मोबिला िे ण्याबाबत कोणती कायजवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभा

दे शमख
ु (२९-०७-२०१६) : (१) होय.

(२) रुपी.को.ऑप. बँकेच्या प्रशासक मींडळाने दि. ५.३.२०१६ रोर्ीच्या पत्रान्वये मान्यतेसाठी
सािर केलेल्या
कायाजलयाने

बँकेच्या सेवकाींसाठीच्या स्वेच्छा सेवाननवतृ ती योर्नेस सहकार आयुक्त

दि.२७.५.२०१६

रोर्ीच्या

पत्रान्वये

मान्यता

दिलेली

आहे.

सिर

योर्नेची

अींमलबर्ावणी करण्यात येत आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
दक्षक्षण मुांबईतील इलािा (प्रमसडेन्सी) ववभागातील सावजर्ननि बाांधिाम खात्याांच्या सरिारी
इमारतीांमध्ये ववववध िामे िरण्याच्या नावाखाली बोगस ्बले तयार िेल्याबाबत

(३०)

श्री.सांतो
डि.सांतो

४३२४१ (२९-०४-२०१६).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली), श्री.सरदार तारामसांह (मुलुांड),

दानवे (भोिरदन), श्री.सांर्य साविारे (भुसावळ), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य),

टारफे (िळमनरु ी), श्री.शरददादा सोनावणे (र्न्
ु नर), श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा),

डि.सुजर्त ममणचेिर (हातिणांगले) :

सन्माननीय सावजर्ननि बाांधिाम (सावजर्ननि उप म

वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सरकारी इमारतीींमध्ये सन २००९ ते सन २०१३ या कालावधीत ववववध कामे करण्याच्या
नावाखाली बोगस बबले तयार करुन १३० को्ी रुपयाींचा ननधी हडप करण्याचा ख्ा्ोप
सींबींणधत अणधकारी व कींत्रा्िार (मर्ूर सींस्था) याींच्या रॅके्ने केला होता, मात्र वरितरषठ

अणधकाऱयाींच्या िमतातेमळ
ु े रॅके्चा हा प्रयतन फसला असून ही सगळी कामे बोगस असल्याचे
लमताात आल्याने ती तातकाळ रद्द करण्यात आली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सावजर्ननक

बाींधकाम

खातयाींच्या

िषितमताण

मुींब.तील

इलाका

ववभागातील या रद्द केल्याची यािीही प्रमसध्ि केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(प्रमसडेन्सी)

वव.स. २१० (24)
(३) असल्यास, न झालेल्या कामासाठी कींत्रा्िाराींना १३० को्ी रुपये द्यावे लागले असते परीं तु
वरितरषठ अणधकाऱयाींनी या कामाींची बारका.ने चौकशी केल्यामळ
ु े हा प्रयतन फसला असल्याने
याप्रकरणी सींबींणधत िोषी अणधकाऱयाींवर र्बाबिारी ननजश्चत करुन तसेच कींत्रा्िाराींववरोधात
शासनाने कोणती ठोस कारवा. केली आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०७-२०१६) :(१) नाही.
(२) नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
भाईचांद दहराचांद रायसोनी मल्टीस्टे ट सहिारी पतसांस्था अवसायनात िाढण्यात आल्याबाबत
(३१)

४३४९१ (२७-०४-२०१६).

श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर), डि.शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड

रार्ा), डि.सांर्य रायमुलिर (मेहिर) :
करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) भा.चींि दहराचींि रायसोनी मल््ीस््े ् सहकारी पतसींस्था ही सोळाशे को्ी रुपयाींचे बेनामी
वयवहार केल्याने आटण आणथजक अननयममततेमळ
ु े अडचणीत आल्याची बाब दिनाींक २८
फेिुवारी, २०१५ रोर्ी वा तया सुमारास अवसायनात काढण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तयामुळे २८ हर्ार ठे वविाराींचे तेराशे को्ी रुपये बुडण्याची शक्यता ननमाजण
झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रायसोनी पतसींस्थेत अनेक वयक्तीींच्या नावाने म्हणर्े बेनामी ठे वी ठे वण्यात
आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासन स्तरावरुन कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभा

दे शमुख (२६-०७-२०१६) :(१) होय. केंद्रीय ननबींधक, सहकारी सींस्था, केंद्र शासन,

नवी दिल्ली याींचे आिे श दि २७.१०.२०१५ अन्वये सिर सींस्था अवसायनात काढण्यात आली
असन
ू अवसायकाची ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे .
(२) अींशत: खरे आहे.

अवसायक, भा.चींद्र दहराचींच रायसोनी मल््ीस््े ् को-ऑपरे ्ीवह
र्ळगाव याींच्या अहवालानस
ु ार दि.३१.३.२०१४ अखरे सींस्थेकडे
कर्ज

होती.

े डी् सोसाय्ी मल.

कूण ठे वी रु.११२०.४१ को्ी,

कूण रु.८८६.२४ को्ी, गुींतवणुक रु.१८४.१६ को्ी व अचल मालमतता रु.४५.९४ को्ीची

(३) सिर सींस्थेच्या घोले रोड, पुणे शाखेच्या तपासणी अहवालामध्ये नमूि केल्यानस
ु ार बचत

खाते, चालू खाते, ठे व खाते आटण कर्ज खाते यामध्ये बेदहशोबी व सींशयास्पि बेनामी वयवहार
आढळून आले आहे त.

वव.स. २१० (25)
(४) सिर सींस्था बहुराययीय सहकारी सींस्था असन
ू सिर सींस्थेचे कामकार् व ननयींत्रण हे
बहुराययीय सहकारी सींस्था अणधननयम, २००२ यातील तरतुिीनुसार केंद्रीय ननबींधक, सहकारी

सींस्था, नवी दिल्ली याींचे कडून केले र्ाते. रायय ननबींधकास बहुराययीय सहकारी सींस्था
अणधननयम, २००२ चे कलम १०८ च्या तरति
ु ीनस
ु ार बहुराययीय सहकारी सींस्थाींचे तपासणी
करण्याचा अणधकार आहे . तयानस
ु ार तपासणी अहवाल सहकार आयुक्त व ननबींधक सहकारी
सींस्था, म.रा. पुणे याींचे पत्र दि.३०

वप्रल, २०१४ अन्वये केंद्रीय ननबींधक, सहकारी सींस्था, नवी

दिल्ली याींना पुढील कायजवाहीस्तव सािर केला आहे.
(५) लागू नाही.

___________

धुळे जर्ल्हा मध्यवती सहिारी ग्राहि भाांडार या सांस्थेचे चेअरमन व इतर सांचालिाांववरुध्द
र्बाबदारी ननजश्चत िरुन फौर्दारी गुन्हे दाखल िरण्याबाबत

(३२)

४४५५३ (२७-०४-२०१६).

श्री.अननल (अण्णा) गोटे (धुळे शहर) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) धुळे जर्ल्हा मध्यवती सहकारी रस्ाहक भाींडार या सींस्थेचे चेअरमन व इतर सींचालकाींववरुध्ि

र्बाबिारी ननजश्चत करुन फौर्िारी गन्
ु हे िाखल करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी
दिनाींक १४ र्ून, २०१५ रोर्ी वा तिनींतर अनेक वेळा मा.सहकार मींत्री याींच्याकडे पत्रवयवहार
करुनही अद्यापी कोणतीच कायजवाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय,
(२) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ा

दे शमख
ु (२७-०७-२०१६) :(१) नाही.

धुळे मध्यवती (घाऊक व तकरकोळ) सहकारी रस्ाहक भाींडार मल. धुळे या सींस्थेच्या ववशेष

लेखापरितरमताण अहवालाच्या आधारे कलम ८३ अन्वये चौकशी करुन, तया चौकशीच्या आधारे

सींस्थेच्या आणथजक नुकसानीची र्बाबिारी ननजश्चत करण्यासाठी कलम ८८ नुसार चौकशी
करण्यासाठी तालक
ु ा उपननबींधक सहकारी सींस्था, धळ
ु े याींची ननयक्
ु ती केली होती. या

ननयुक्तीववरुध्ि अर्जिारानी केलेले अपील ववभागीय सहननबींधक, सहकारी सींस्था, नामशक
ववभाग, नामशक याींनी फे्ाळल्यानींतर मा.राययमींत्री (सहकार व पणन) याींचेकडे िाखल केलेल्या

पुनननजरितरमताण अर्ाजवर आिे श पारितरत करुन ववभागीय उपननबींधक, सहकारी सींस्था, नामशक व
जर्ल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, धुळे याींचे आिे श रद्द करण्यात आले आहे त.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.

__________
(३३)

दापोली (जर्.रत्नाधगरी) तालुक्यातील िेळशी खाडीवरील पुलाची ददशा बदलण्याबाबत
४५१८५ (२९-०४-२०१६).

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.रार्न साळवी

(रार्ापरू ) :

सन्माननीय सावजर्ननि बाांधिाम (सावजर्ननि उप म वगळून) मांत्री पढ
ु ील

(१)

(जर्.रतनाणगरी)

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :िापोली

तालक्
ु यातील

केळशीमध्ये

सागरी

महामागाजवरील

केळशी

खाडीपूलाच्या र्वळ असलेली वाळूची ्े कडी दिवसेंदिवस ढासळत चालल्याने सिर ्े कडीला

वव.स. २१० (26)
पुराततव ववभागाने सरीं मताण द्यावे अशी मागणी व याणचका इनतहास सींशोधकाींनी न्यायालयात
िाखल केल्यानींतर न्यायालयाने सिर वाळूच्या ्े कडीला पुराततव ववभागाने सींरषितमतात करावे असे
आिे श दिले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर आिे शाच्या अनष
ु ींगाने वाळूची ्े कडी सरु षितमतात करण्याबाबतच्या कामाची
सद्य:जस्थती काय आहे व केळशी खाडीवरील पल
ु ाची दिशा बिलण्याचे आिे श

सावजर्ननक

बाींधकाम ववभागास न्यायालयाने दिले आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, केळशी खाडीवरील पुलाची दिशा बिलण्याच्या कामाची सद्य:जस्थती काय आहे
व सिर पल
ू तकती कालावधीत पण
ू ज करण्यात येणार आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०७-२०१६) :(१), (२) व (३) प्रणवतीथज ममशन, पुणे या सींस्थेने मुींब.
उच्च

न्यायालयात

िाखल

केलेल्या

र्नदहत

याणचका

.१५७/२००६

च्या

अनुषींगाने

दि.११/४/२००७ च्या न्यायालयीन आिे शान्वये केळशी खाडीवरील पल
ु ाचे काम र्ैसे थे जस्थतीत
बींि ठे वण्याचे आिे श दिले आहे त.

प्रश्नाींतकत पल
आखणी वाळूच्या ्े कडीवरुन र्ात असल्याने सावजर्ननक
ु ाची मळ
ू

बाींधकाम ववभागाने मळ
ू आखणीत बिल करण्याववषयीचे शपथपत्र दि.२१/८/२००७ रोर्ी उच्च
न्यायालयात सािर केले आहे .

मा.न्यायालयाने या सींिभाजत दिलेल्या ननिे शाप्रमाणे पल
ू ाच्या परितरसराचे व नवीन

प्रस्ताववत परितरमताण राषरीय समह
ू ववज्ञान सींस्था, गोवा याींच्यामाफजत करण्यात आले आहे. या

सींस्थेने दिलेल्या सच
ू नाींप्रामणे काींिळवनाची लागवड ही सा.बा.ववभागामाफजत करण्यात आली

आहे व प्रस्ताव MCZMA याींच्याकडे पाठववण्यात आला आहे . पूलाचा सध
ु ारीत माींडणी नकाशा
तयार करण्यात आली असून मींर्ूरीची प्र ीया प्रगतीत आहे . या प्रत येचा ववचार करुन या
न्यायालयास

या

प्रकरणी

सन
ु ावणी

लवकर

घेवून

स्थणगती

आिे श

उठवण्याबाबत

का.अ.,सा.बाीं.वव., णचपळून याींनी दि.२७/११/२०१५ रोर्ीच्या पत्रान्वये ववनींती केली आहे .

मा.उच्च न्यायालय, मुींब. याींची स्थणगती उठल्यानींतर सुधारीत माींडणी आराखड्यानुसार

पुलाचे काम सुरु करण्याचे ननयोर्न आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िोल्हापूर जर्ल््यात सहिारी सांस्थाांच्या सवेक्षणाचे िाम सांथगतीने सुरु असल्याबाबत
(३४)

४५३१६ (२७-०४-२०१६).

डि.सुजर्त ममणचेिर (हातिणांगले) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायय शासनाच्या आिे शानुसार राययातील सहकारी सींस्थाींच्या सवेमताणाचे काम सुरु असून
कोल्हापूर जर्ल््यात मात्र हे काम अतयींत सींथगतीने सुरु असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५मध्ये
वा तया िरम्यान ननिशजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या जर्ल््यातील सहकारी सींस्थाचे सवेमताणाचे काम माहे नोवहें बर, २०१५ च्या
अखेरपयांत तकती झाले आहे,

वव.स. २१० (27)
(३) असल्यास, सवेमताणाचा अहवाल शासनास सािर केला आहे काय,
(४) असल्यास, तया अहवालानुसार शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभा

दे शमख
ु (२०-०७-२०१६) : (१) नाही, हे खरे नाही.

(२) माहे नोवहें बर २०१५ अखेर १०० % सवेमताण कामकार् पूणज झाले आहे .

(३) व (४) होय. सवेमताण अहवालावर सहकार आयुक्त कायाजलयाकडून कायजवाही करण्यात येत
आहे . सवेमताणात आढळून आलेल्या बींि/कायजस्थणगत/ठावदठकाणा नाही अशा सींस्थाींबाबत
अवसायनाची कायजवाही सुरु आहे .
(५) लागू नाही.

___________
महाराष्ट्र राज्यातून उद्योग स्थलाांततरत होत असल्याबाबत

(३५)

४६१७८ (२७-०४-२०१६).

अॅड.यशोमती

ािूर (नतवसा) :

काय :-

श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) महाराषर राययातन
अनेक उद्योग शेर्ारील राययात स्थलाींतरितरत होत असल्याचे
ू
ननिशजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, इतर काही शेर्ारील राययात उद्योगासाठी लागणाऱया ववर्ेचे िर कमी
असल्याचे ननिशजनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, राययातील उद्योर्काींच्या अडचणी लमताात घेऊन राययशासन औद्योणगक
ववर्ेचे िर कमी करण्याच्या ष्ष्ीने लवकरच सकारातमक ननणजय घेणार असल्याचे मा.
उद्योगमींत्री याींनी माहे र्ानेवारी, २०१६ िरम्यान ननिशजनास आले आहे , हे खरे आहे काय
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणता ननणजय घेतला आहे , अथवा घेण्यात येणार आहे ,
याबाबत शासनाची काय भूममका आहे ?
श्री. सुभा

दे साई (२०-०७-२०१६) :(१) अशा प्रकारचे कोणतेही ननवेिन/अर्ज शासनास प्रात

(२)

राययाींच्या

झाले नाहीत.
इतर

तल
ु नेत

महाववतरणाच्या

वीर्िराींचा

काींगी

ववचार

केल्यामळ
ु े

महाववतरणचे वीर्िर सकृत िशजनी र्ास्त दिसत असले तरी ववर्ेच्या िराींवर परितरणाम

करणाऱया घ्काींचा पण ववचार करणे आवश्यक आहे . महाराषरात उच्चिाब औद्योणगक
रस्ाहकाींना मोयाया प्रमाणात सवलती उपलब्ध आहे त. र्से रात्रीच्या कालावधीतील वीर् वापरावर
प्रनत यनु न् १.५० रु. सवलत, लोड फॅक््र इींन्सेद्वह (१५% पयांत), पॉवर फॅक््र इींन्सेद्वह

(७% पयांत) अनतउच्च िाब औद्योणगक रस्ाहकाींसाठी ३% सवलत, ववदहत मुितीच्या आत बबल
भरल्यास १% सवलत अशा
कबत्रत

ववचार

केल्यास

कूण २६% पयांत सवलती उपलब्ध आहे त. वरील सवज सवलतीींचा

आटण

रस्ाहकाने

वीर्

वापराचे

सुननयोर्न

केल्यास

उच्चिाब

वव.स. २१० (28)
औद्योणगक रस्ाहकाींचे सरासरी वीर् िे यक ननजश्चतच मोयाया प्रमाणात कमी होऊ शकते.
महाराषर ववद्युत ननयामक आयोगाच्या आिे शानस
ु ार उपलब्ध सवलती ववचारात घेतल्यास
उद्योगाींचे िर मोयाया प्रमाणात कमी होऊ शकतात. तसेच राययातील पात्र नवीन उद्योगाींना

ग् “क”, “ड”, “ड+” ना-उद्योग जर्ल्हे व नमताल प्रभाववत मताेत्रात १५ वषज व ग् “अ” व “ब”
मताेत्रात ७ वषज ववद्युत शुल्क माफी करण्यात आली आहे .

(३) व (४) वविभज व मराठवाडा या प्रिे शातील औद्योणगक ववकासास चालना िे ण्याकरितरता या
ववभागाचा

उवजरितरत

महाराषर तसेच

शेर्ारील

राययाींच्या

औद्योणगक

व

इतर घ्काींचा

तल
ु नातमक अ्यास करुन अहवाल सािर करण्याकरितरता शासनाने ववभागीय आयक्
ु त, नागपरू
याींच्या अध्यमतातेखाली दि.२९/९/२०१५ च्या शासनननणजयान्वये सममती गठीत करण्यात आली

आहे . सिर सममतीच्या अहवालानस
ु ार वविभज, मराठवाडा, उततर महाराषर, D व D+ मताेत्रातील
औद्योणगक रस्ाहकाींना वीर्िरात सवलत िे ण्याबाबत ऊर्ाज ववभागाने दि.२९/६/२०१६ रोर्ी शासन
ननणजय ननगजममत केला.
सिर शासन ननणजयानस
ु ार खालीलप्रमाणे सवलती िे य केल्या आहे त :-

अ) इींधन समायोर्न आकार सवलत :
वविभज :- ४० पैसे प्रनत युनन्

मराठवाडा :- ३० पैसे प्रनत युनन्

उततर महाराषर :- २० पैसे प्रनत यनु न्

ब) नवीन उद्योगाींकरितरता प्रोतसाहन पर सवलत :
वविभज :- ०.७५ प्रनत युनन्
उततर महाराषर,

D व D+ Zone :- ०.५० प्रनत युनन्

क) तसेच उद्योगाींच्या कायजमतामतेवर आधारितरत सवलती िे य करण्यात आल्या आहे त.
___________

(३६)

नामशि येथे गाडगेबाबाांच्या स्मारिाला मांर्ूरी दे ण्याबाबत

४६६६० (१७-०५-२०१६).

श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (दे वळाली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) नामशक येथे गोिावरी काठावर गाडगेबाबाींनी बाींधलेल्या आश्रमशाळे च्या र्ागेत गाडगेबाबाींचा
पूणाजकृती पुतळा बसववण्याचा प्रस्ताव गत पाच वषाजपासून मींत्रालयातील वास्तु ववशारि
ववभागाकडे प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर स्मारकाींना मींर्ूरी िे ण्यासींिभाजत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत
आहे

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(२४-१०-२०१६)

:(१),

(२)

व

(३)

नामशक

महानगरपामलकेने

दिनाींक २९/१२/२०१४ रोर्ी सािर केलेल्या प्रस्तावस सावजर्ननक बाींधकाम ववभागाच्या मख्
ु य
वास्तूशास्त्रज्ञ याींनी दिनाींक १४/६/२०१६ रोर्ी मान्यता प्रिान केली आहे .

वव.स. २१० (29)
यसींिभाजत नामशकत महानगरपामलकेने जर्ल्हाणधकारी याींच्याकडे प्रस्ताव सािर केला
आहे .जर्ल्हाणधकारी ,नामशक याींनी महानगरपामलकेस आवश्यक कागिपत्राची पत
ज ा करण्याबाबत
ू त
कळववले

आहे .

सिर

कागिपत्राींच्या

पूतत
ज ेसह

व

ववदहत

कायजपितीनूसार

जर्ल्हाणधकारी

याींच्याकडून प्रस्ताव शासनास प्रात झाल्यानींतर पढ
ु ील आवश्यक ती कायजवाही करण्यात ये.ल.
___________

आांबा (ता.शाहुवाडी,जर्.िोल्हापूर) येथील शासिीय ववश्रामगह
ृ बांद असल्याबाबत
(३७)

४६८८७ (२९-०४-२०१६).
श्री.सत्यर्ीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
सन्माननीय
सावजर्ननि बाांधिाम (सावजर्ननि उप म वगळून) मांत्री पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
ु
ु
काय :-

(१) शाहुवाडी तालुक्यातील आींबा हे णगरीस्थान प्रनत महाबळे श्वर म्हणून ओळखले र्ाते, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, पयज्काींसाठी आींबा हे बाराही मदहने ननसगजरम्य हॉ्स्पॉ् बनले असून राषरीय
महामागाजच्या शेव्च्या ्ोकाला हे

कमेव ववश्रामगह
ृ आहे हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ववश्रामगह
ृ बींि असल्याने मींत्री, वरितरषठ अणधकारी, पिाणधकारी याींचा राबता
कमी झाला असून सवाांना कोल्हापूर, पन्हाळा तकीं वा कोकणचा मागज धरावा लागतो हे खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, सहा वषे बींि असलेले ववश्रामगह
ृ पयज्काींना सुसयर् कळान िे ण्यासाठी शासन
कोणती कायजवाही करणार आहे ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .
(४) अरस् म, ननकष व ननधी उपलब्धतेनस
ु ार काम पण
ु ज करणे ननयोजर्त आहे.
___________

मौर्ा दे व्हाडी (ता.तुमसर, जर्.भांडारा) येथील रे ल्वे

िसीांग ओव्हररा ीर्च्या िामासा

वापरण्यात येणा-या गौण खननर्ाची लॅ बिडून तपासणी न िरता वापरले र्ात असल्याबाबत

(३८)

४७५३० (२९-०४-२०१६).

श्री.सांर्य पुराम (आमगाव) :

श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर), श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा),

सन्माननीय सावजर्ननि बाांधिाम (सावजर्ननि उप म वगळून)

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौर्ा िे वहाडी (ता.तुमसर, जर्.भींडारा) येथील रे ल्वे

ॉसीींग ओवहरिीर्च्या कामासाठी

वापरण्यात येणा-या गौण खननर्ाची लॅ बकडून तपासणी न करता, गौण खननर् वापरले र्ात

असल्याची बाब माहे फेिुवारी, २०१६ मध्ये वा तया िरम्यान शासनाच्या ननिशजनास आणन
ू
दिले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय,

वव.स. २१० (30)
(३) असल्यास, चौकशीनुसार शासनाने कोणती कायजवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०७-२०१६) :(१) नाही.
प्रश्नातकीं त कामासाींठी वापरण्यात येणा-या गौण खननर्ाींच्या

ननकषाप्रमाणे आवश्यक

चाचण्या घेण्यात आल्या आहे त.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
साविारी िर्ाजतील शेति-याांसा
(३९)

४८०४२ (२८-०४-२०१६).

अॅड.यशोमती

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

िर्जमुक्ती अमभयान राबववण्याबाबत
ािूर (नतवसा) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

(१) अमरावती जर्ल््यातील १९ हर्ार ५१५ शेतकऱयाींना सावकारी कर्ाजतन
ू मक्
ु त करण्यासाठी
शासनाद्वारे गठीत जर्ल्हा सममतीने कर्जबार्ारी शेतकऱयाींपक
ै ी २ हर्ार ८९९ शेतकऱयाींना
कर्जमुक्ती िे ण्यात आल्याने फक्त १५ ्क्केच सावकारीमुक्ती झाल्याचे माहे र्ाने २०१६ मध्ये
वा तयािरम्यान ननिशजनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सावकारी

कर्ाजतील

शेतकऱयाींची

सींख्या

लमताात

घेता

वविभज

आटण

मराठवाड्यातील १४ जर्ल््याींसाठी कर्जमक्
ु ती अमभयान राबववण्याबाबत शासनाने कोणती
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ा

दे शमख
ु (२९-०७-२०१६) :(१) नाही.

अमरावती जर्ल््यामध्ये परवानाधारक सावकाराकडून कर्ज घेतलेल्या १२,८८३ कर्जिार

शेतक-याींना लाभाथीच्या पात्रतेच्या ननकषानुसार सावकारी कर्जमाफीचा लाभ िे ण्यात आला
आहे .

(२) शासन ननणजय

माींक

म ल

१०१५/प्र. .२५/७-स, दि. १०

वप्रल, २०१५ मधील

लाभाथीच्या पात्रतेच्या ननकषानस
ु ार कर्जबार्ारी शेतक-याींना सावकारी कर्जमक्
ु तीचा लाभ
िे ण्यात येत आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. २१० (31)
नतवसा (ता.जर्.अमरावती) येथील शासिीय ववश्रामगह
ृ ाचे अनततरक्त
(४०)

सुट बाांधिामासह सुधारणा िरण्याबाबत

४८३८६ (२९-०४-२०१६).

अॅड.यशोमती

ािूर (नतवसा), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय सावजर्ननि बाांधिाम (सावजर्ननि उप म वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) नतवसा (ता.जर्.अमरावती) येथे अनेक ववववध प्रशासकीय कायाजलये असून तसेच मोझरी

येथील राषरसींत तुकडोर्ी महारार्ाच्या समाधी स्थळाला अनतमहतवाचे वयक्ती, शासकीय
अणधकारी व हर्ारो भाववक वगज ननयममत भे् िे त असतात परीं तू येथील शासकीय ववश्रामगह
ृ

हे तालक
ू ा स्तरावर असल्याने अपुरे पडत आहे तसेच या दठकाणी सुसयर् अद्यावत हॉ्े ल
नसल्याने येणाऱया भाववक वगज, अनतमहतवाचे वयक्ती, शासकीय अणधकारी याींची गैरसोय होत
असल्याचे माहे फेिुवारी, २०१६ रोर्ी वा तया सुमारास ननिशजनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास, नतवसा

येथील

ववश्रामगह
ृ ाचे

अनतरितरक्त

स्
ु

बाींधकामासह

करण्याकरीता आवश्यक ननधी शासन मींर्ुर करणार वा करीत आहे काय,

सुधारणा

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०७-२०१६) :(१) होय.

नतवसा व मोझरी स्थळाचे महतव लमताात घेता येथील ववश्रामगह
ृ ात अनतरितरक्त सु्

बाींधकामासह

सध
ु ारणा

करण्याकरीता

ननधी

मींर्रू

करण्याबाबत

मा.ॲड.यशोमती

ठाकूर,

आमिार, नतवसा, जर्.अमरावती याींनी माहे नोवहें बर, २०१५ मध्ये शासनाकडे ववनींती केलेली
होती.

(२) िोन्ही ववश्रामगह
ृ ात

क अनतरितरक्त कमतााचे बाींधकाम करणे व इतर सुधारणा ननधीच्या

उपलब्धतेनुसार करण्यात ये.ल.
(३) ववलींब झालेला नाही.

___________
गडधचरोली जर्ल््यातील आददवासी सांस्थाांचे थिीत असलेले िममशन दे ण्याबाबत
(४१)

४८५६० (२९-०४-२०१६).

श्री.िृष्ट्णा गर्बे (आरमोरी) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गडणचरोली जर्ल््यातील आदिवासी ववववध सहकारी सींस्थाींचे कममशन मागील १०
वषाजपासन
ू महाराषर रायय सहकारी आदिवासी ववकास महामींडळाकडे थकीत आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, आदिवासी सींस्थाींचे थकीत असलेले कममशन िे ण्याबाबत महामींडळाने काय
कारवा. केली आहे ,
(३) असल्यास, थकीत कममशन कधीपयांत आदिवासी सींस्थाींना िे ण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २१० (32)

श्री. ववष्ट्णु सवरा (२०-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही.

आदिवासी ववववध कायजकारी सहकारी सींस्थेवर खरे िी झालेल्या धानाची हुींडी मधुन कुण
कममशनच्या ४०% कममशन रक्कम सींस्थाींना परस्पर ममळत असते. उवजरितरत ६०% कममशन
रक्कम धान खरे िीचे वयवहार पुणज झाल्यावर अिा करण्यात येतात.

(२) आदिवासी सींस्थाींकडून कममशन ममळणेबाबतचा प्रस्ताव प्रात झाल्यानींतर छाननी अींती
सींस्थाींना िे य रकमा अिा केल्या र्ातात.

(३) यया सींस्थाींची घ् २०% पेमताा कमी आहे त अशा सींस्थाींच्या कममशनच्या रक्कमा आणथजक
वषाजनुसार अिा केल्या र्ातात.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील सहिारी पतसांस्था तसेच सहिारी बँिा याांचेवर
एम.पी.आय.डी. िायद्याखाली िारवाई िरण्याबाबत
(४२)

४९४६१ (२७-०४-२०१६).

श्री.ओमप्रिाश ऊफज बच्चू िडू (अचलपूर), डि.अननल बोंडे

(मोशी), श्री.ववनायिराव र्ाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.महे श (दादा) लाांडगे (भोसरी) :
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राययातील लाखो गुींतवणूकिाराींना लुबाडाणाऱया सहकारी पतसींस्था तसेच सहकारी बँका
याींचेवर

म.पी.आय.डी. कायद्याखाली कारवा. करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,

म.पी.आय.डी. कायद्याखाली या सींस्थाींवर कारवा. करण्याचे मा. सवोच्च

न्यायालयाचे आिे श असतानाही या सींस्थाींवर कारवा. न करण्याची कारणे काय आहे त,
(३) रायय शासन या सींिभाजत काय कारवा. करणार आहे ?
श्री. सभ
ु ा

दे शमख
ु (२९-०७-२०१६) : (१) अींशतः खरे आहे .

महाराषर ठे वीिार अणधननयम( म.पी.आय.डी) १९९९ मधील तरतूिी सहकारी सींस्थाींना लागू होत
नसल्याने या अणधननयमानुसार कायजवाही करणे उचीत नाहीत. तथावप मा. उच्च न्यायालयाने
तयाींच्या दिनाींक २०.१२.२०१३ रोर्ीच्या आिे शान्वये दि पेण अबजन को. ऑप बँक मल. पेण या
बॅंकेबाबत उपरोक्त कायद्याखाली कायजवाही करण्याचे ननिे श दिलेले असल्याने तयानुसार
महाराषर ठे वीिार अणधननयम ( म.पी.आय.डी),१९९९ मधील तरति
ू ीनस
ु ार कायजवाही सरु
ु आहे.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
आददवासी िुटुांबाना शबरी घरिुल योर्नेिरीता सरिारी अनुदाना बाबत.
(४३)

४९५१८ (२९-०४-२०१६).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राययातील बेघर तकीं वा ययाींची घरे कुडाची असून अशा आदिवासी कु्ुींबाना सरकारी

वव.स. २१० (33)
अनुिानातून घर िे ण्याकरितरता शबरी घरकुल योर्नेकरीता सन २०१३ मध्ये तरित
ू करण्यात
आलेला ५०० को्ी रुपये ननधी पडून आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरच्या ननधीचा ववननयोग अद्यापपयांत न करण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, याींस र्बाबिार असणाऱयाींवर कोणती कारवा. केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, याबाबतची सद्य: जस्थती काय आहे ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१९-०७-२०१६) : (१) नाही, हे खरे नाही.

सन २०१२-१३ मध्ये रु.५००/- को्ी ननधी उपलब्ध नसन
ू रु.३०.००को्ी इतका ननधी

अथजसींकल्पीत करण्यात आला होता. तयापैकी रु.२३.४१ इतका प्रतयमता खचज झाला आहे .
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सुभेदारी ववश्रामगह
ृ येथील लालेले ननिृष्ट्ट िामे व
अमभयांता याांनी िेलेल्या गैरव्यवहाराबाबत

(४४)

४९५४८ (२९-०४-२०१६).

श्री.सांर्य मशरसाट (औरां गाबाद पजश्चम) :

सन्माननीय

सावजर्ननि बाांधिाम (सावजर्ननि उप म वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१)

मराठवाड्यामध्ये

भयाण िषु काळी

परितरजस्थती असताना औरीं गाबाि येथील

सभ
ु ेिारी

ववश्रामगह
ृ येथे करोडो रुपयाचे . -्े न्डरीींगचे भाग कळान ननयमबा्य कामे केली आहे त, हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

यामध्ये

अमभयींता

श्री.डी. स.काींबळे ,र्े.

व

श्री.

सुखिे व,े

कायजकारी

अमभयींता याींनी केलेला मोठया प्रमाणात गैरवयवहार झालेला आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, अनावश्यक खरे िीबाबत सींबींधीतावर कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) याबाबत शासनाने अणधक चौकशी केलेली आहे काय, कायजवाहीची सद्य:जस्थती काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०७-२०१६) :(१) अशा आशयाच्या त ारी प्रात झाल्या आहे त.

(२), (३) व (४) त ारीच्या अनष
ु ींगाने अधीमताक अमभयींता, िमताता व गुण ननयींत्रण मींडळ,
औरीं गाबाि याींचेमाफजत चौकशी करण्यात येत आहे .

___________
राज्यातील ९० हर्ार सहिारी सांस्थाांचे अजस्तत्व धोक्यात आल्याबाबत
(४५)

५०४५८ (२७-०४-२०१६).

श्री.छगन भर्
ु बळ (येवला) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायय शासनाने दिनाींक १५ र्न
ू , २०१५ रोर्ी सहकारी सींस्थाींची तपासणी घेण्याचा ननणजय

वव.स. २१० (34)
घेतल्यामुळे राययातील ९० हर्ार सहकारी सींस्थाींचे अजस्ततव धोक्यात आल्याचे माहे फेिुवारी,
२०१६ मध्ये वा तया िरम्यान ननिशजनास आले,हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अवसायकाींच्या ताब्यात दिलेल्या सींस्थाींना लेखापरीमताणासाठी मुितवाढ िे ण्याची
सहकारी सींस्था व हौमसींग सोसाय्ी बचाव सममतयाींची मागणी आहे ,

(३) असल्यास, सिर सींस्थाींना मि
ु त िे ऊन तया पुन्हा सभासिाींच्या ताब्यात िे ण्यासाठी प्रश्न
भाग (१) व (२) बाबत शासनामाफजत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची करणे काय ?

श्री. सुभा
(२) होय.

दे शमख
ु (२७-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही.

(३) यया सहकारी सींस्था दिलेल्या पतयावर अस्तीतवात नाहीत तकीं वा बींि वा कायजस्थगीत
असल्याचे सहकारी सींस्था अणधननयम १९६० चे कलम १०२ अन्वये अवसायनाींचे अींनतरम
आिे श काढले आहे त.
सहकारी गह
ृ

ननमाजण सींस्थाींच्या सींिभाजत सहकार आयुक्त कायाजलयाने दि. ३०.३.२०१६

रोर्ी परितरपत्रक ननगजममत केले आहे . तया अन्वये सहकारी गह
ृ ननमाजण सींस्थाींनी सींबींणधत
ननबींधकाींनी ननजश्चत केलेल्या कालावधीत त्रु्ीची पूतत
ज ा केल्यास तया तया गह
ृ ननमाजण सींस्थाींचे
अवसायकाचे अींतरितरम आिे श मागज घेण्यात येतील
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
(४६)

ज्या शेतिऱयाांनी साविारािडून िर्ज घेतले आहे त्याांच्या िर्जमाफीबाबत

५०८२३ (२७-०४-२०१६).

श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर शासनाने वविभज व मराठवाड्यातील शेतकऱयाींना सावकारी कर्ाजपासन
ू मुक्त
करण्यासाठी सन २०१४ -१५ या आणथजक वषाजत यया शेतकऱयाींनी सावकाराकडून कर्ज घेतले
आहे तयाींच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती व अद्यापही अनेक शेतकऱयाींना या कर्जमाफीचा
लाभ ममळालेला नसल्याचे दिनाींक १५/०२/२०१६ रोर्ी वा तयासुमारास ननिशजनास आले आहे ,हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सावकाराकडून कर्ज घेणाऱया शेतकऱयाींची

कूण सींख्या तकती आहे व तयापैकी

तकती शेतकऱयाींना कर्ज माफी िे ण्यात आली आहे व तकती शेतकरी कर्जमाफीपासून वींणचत
आहे त,

(३) असल्यास, शासनाने यासाठी तकती ननधीची तरतूि केली असून आतापयांत तकती ननधी
ववतरीत करण्यात आला आहे व सिर सवज कर्जिार शेतकऱयाींना या माफीचा लाभ ममळण्यास
ववलींबाची सवजसाधारण कारणे कोणती आहे त,
(४) असल्यास, सिर ववलींबास र्बाबिार असणाऱयावर शासन स्तरावळान कोणती कायजवाही
करण्यात येत आहे वा आली आहे ?
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २१० (35)
श्री. सुभा

दे शमख
ु (२६-०७-२०१६) :(१) अींशतः खरे आहे.

(२) परवानाधारक सावकाराींकडून कर्ज घेणा-या शेतक-याींची सींख्या ३,१०,८२० असुन तयापैकी
४६,८०९ शेतक-याींना कर्जमाफी िे ण्यात आली. र्े कर्जिार शेतकरी हे कर्जमाफीबाबतच्या शासन

ननणजयातील लाभाथीच्या पात्रतेच्या ननकषाींची पत
ज ा करीत नाहीत तयाींना जर्ल्हास्तरीय
ु त
सममतीने अपात्र ठरववलेले आहे . शासन ननणजयानुसार पात्र शेतकरी कर्जमाफीपासून वींणचत नाही.

(३) वविभज व मराठवाड्यातील परवानाधारक सावकाराींकडून शेतक-याींनी घेतलेल्या कर्ाजस माफी
िे ण्यास शासनाने रु.१७१.३० को्ी रकेची तरतुि केली होती व तयानुसार शासनाने रु.६५.००
को्ी

वढा ननधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील बांद असलेल्या सहिारी सांस्थाना आधथजि
मदत दे ऊन त्या सरु
ु िरण्याबाबत
(४७)

५१२१२ (२७-०४-२०१६).

श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राययातील बींि असलेल्या
करण्याची

घोषणा

मा.सहकार

४९३०४ सहकारी सींस्थाना आणथजक मित िे ऊन तया पुनश्च सुरु
मींत्री

महोियाींनी दिनाींक

१९

र्ानेवारी,

२०१५

रोर्ी

वा

तयासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर बींि सहकारी सींस्था सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली
आहे वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, सिर सींस्था सुरु करण्यास तकती ननधीची आवशकता असन
ू शासनाने तकती
ननधीची तरतूि केली आहे वा करणार आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभा

दे शमख
ु (२०-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही.

शासनाने अशी कोणतीही योर्ना र्ाहीर केलेली नाही.

(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
चाळीसगाांव (जर्.र्ळगाांव) तालुक्यातील भडगाव रस्त्यावरील
खरर्ई नाक्यावर गतीरोधि बसववण्याबाबत

(४८)

५१८५४ (२९-०४-२०१६).

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :

सन्माननीय सावजर्ननि

बाांधिाम (सावजर्ननि उप म वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चाळीसगाींव व तालुक्यातील (जर्.र्ळगाींव) धडगाव रस्तयावरील खरर्. नाक्यावर अपघात

वव.स. २१० (36)
्ोळण्यासाठी गतीरोधक बसववण्याची मागणी करुनही गतीरोधक बसववण्यात आले नाहीत, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर रस्तयावर गतीरोधक बसववण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) खरर्. नाक्याच्या िोन्ही बार्स
ू गतीरोधक बसववण्यात आले आहे त व रस्ता सरु मताा
उपाय योर्नानुसार इतर सुरमताा योर्ना उिा.झेिा पें्ीींग इ.करण्यात आले आहे .
___________

रुपी बँि गैरव्यवहारातील दो ी व्यक्तीांिडून रक्िम वसूल िरण्यासा
सहिार उपननबांधि दर्ाजच्या अधधिाऱयाची ननमणूि िरण्याबाबत

(४९)

५३२३३ (२७-०४-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

(१) रुपी बँक गैरवयवहारातील िोषी वयक्तीींकडून रक्कम वसल
ू करण्यासाठी सहकार उपननबींधक
िर्ाजच्या अणधकाऱयाची ननमणूक करण्याचा ननणजय सहकार आयुक्त याींनी दि. ३ माचज रोर्ी वा
तया िरम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रक्कम वसल
ु ी का्े कोरपणे वहावी यासाठी काय कायजवाही करण्यात आली आहे
वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ा

दे शमख
ु (२९-०७-२०१६) : (१) होय.

श्री.

म.वही.गरड, उपननबींधक, सहकारी सींस्था याींची रुपी को.ऑप.बँकेवर ववशेष कायज

अणधकारी म्हणून दि. १७..०६.२०१६ रोर्ी ननयुक्ती करण्यात आली आहे .

(२) महाराषर सहकारी सींस्र्थज्ञा अणधननयम, १९६० चे कलम - ९८ अन्वये वसुली प्रमाणपत्राची
अींमलबर्ावणी करण्याची कायजवाही चालू आहे . सिरील रक्कम सींबींधीताींने भरणा न केल्यास

र्ममन महसुलाची थकबाकी वसल
ु करण्याच्या पध्ितीप्रमाणे वसुल करण्यात यावी असे आिे श
पारितरत करण्यात आले आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
लांडन येथील डिक्टर बाबासाहे ब आांबेडिर याांचे वास्तव्य असलेला बांगला उच्च मशक्षणासा
(५०)

र्ाणाऱया दमलत समार्ाच्या ववद्यार्थयाांना हिस्टे ल म्हणून वापरण्याबाबत

५३४७४ (२८-०४-२०१६).

श्री.सदा सरवणिर (मादहम) :

सन्माननीय सामाजर्ि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) लींडन येथील डॉक््र बाबासाहे ब आींबेडकर याींचे वास्तवय असलेला बींगला रायय शासनाने
सुमारे ३२ को्ी रुपये तकमतीला ववकत घेतला, हे खरे आहे काय,

वव.स. २१० (37)
(२) असल्यास, सिर बींगल्याचा वापर आता तेथे उच्च मशमताणासाठी र्ाणाऱया िमलत
समार्ाच्या ववद्यार्थयाांना हॉस््े ल म्हणून करण्याबाबत शासनाने वेळोवेळी र्ादहर केले आहे, हे
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आता शासनाने उपरोक्त ननणजय बिलन
ू सिर बींगल्यामध्ये बाबासाहे ब आींबेडकर
स्मारक, समरस् मलखाण व वाचनालय सुरु करण्याचा ननणजय घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, बींगल्याच्या खरे िीसाठी रायय शासनाने ननधी दिला नसल्याने महातमा फुले
मागासवगीय महामींडळाच्या ननधीतून या बींगल्याची खरे िी करण्यात आली आहे काय,

(५) असल्यास, सिर बींगल्यामध्ये स्मारक व रस्ींथालयाचे उद्घा्न करण्यासाठी सींबींणधत
ववभागाचे मींत्री लींडनमध्ये र्ाणार आहे त, हे ही खरे आहे काय ?
श्री. रार्िुमार बडोले (११-०७-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे , डॉ बाबासाहे ब आींबेडकर याींनी

वास्तवय केलेले लींडन जस्थत घराची तकीं मत ३.१ मममलयन पौंड (रु. ३१.०० को्ी) तसेच स््ॅ म्प
ड्य्
ु ी, सॉमलमस्र याींची फी, कायिे शीर खचज, ववननमय िराच्या फरकाींची रक्कम, इतर
अनुषींगीक खचज इतयािी सह घर खरे िी करण्यासाठी

कूण रु. ३५,९५,६७,०००/- इतक्या खचाजस

शासन ननणजय दिनाींक ०६.११.२०१५ अन्वये प्रशासकीय मींर्ूरी िे ण्यात आली आहे.
(२) सिरचा उपयोगासींिभाजतील बाबी शासनस्तरावर ववचाराधीन आहे त.
(३) शासन स्तरावर प्रस्ताव ववचाराधीन आहे .

(४) महातमा फुले मागासवगीय ववकास महामींडळाच्या भागभाींडवलाच्या ननधीतून तातपुरती
वयवस्था म्हणून घेतलेला ननधी रु. ४,२२,६१,७९८/करण्यात आली आहे .

वढया रकमेची प्रनतपूती महामींडळास

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डि. अनांत िळसे

नागपरू .

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

