अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३३८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवे शन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

िोळगाव (ता.िरमाळा, जि.सोलापूर ) धरण पररसरातील शेतीपांपाच्या
तनयमबाह्य वीि दे यिाबाबत

(१)

३९६३ (१५-०१-२०१५).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) करमाळा (जि. सोलापूर )तालुक् यातील कोळगाींव धरण लाभक्षेत्र पररसरातील शेतीपींप वीि
ग्राहक शेतकऱयाींकडू न सन २०१२-१३ व सन २०१३-१४ या कालावधीत वीि पुर वठा खींड ीत केले
असताना वीि बील आकारणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींबींधीत वीि ग्राहकाींना वीि बबलाचे पैसे परत दे ण्यासाठी कोणती काययवाही
करण्यात आली आहे ,

(३) असल्यास, प्रत्यक्ष वीिेचा वापर व वीि बील आकारणी यातील तफावत दरू करण्यासाठी
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (११-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे .

(२) महाराषर राज्य ववद्युत ववतरण कीं पनीस, सींबींधधत वीि ग्राहकाींना ददले ली वीि दे यके
सध
ु ाररत करुन दे ण्याबाबतच्या सूचना दे ण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ब्रम्हपूर ी येीील दिदवासी मुलाांच् या वसतीगह ामारतीचे बाांधिाम िरयाबाबत
श्री.वविय वडे ट्टीवार (ब्रम्हपूर ी), अॅड .यशोमती ठािूर (ततवसा),
श्रीमती तनमाला गाववत (ागतपूर ी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुर ी), श्री.नसीम खान (चाांिदवली),
(२)

५४५४ (१०-०४-२०१५).

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :
करतील काय :-

सन्माननीय दिदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

वव.स. ३३८ (2)
(१) काययकारी अभभयींता, सावयिननक बाींधकाम ववभाग रोहयो, चींद्रपूर याींनी ब्रम्हपूर ी येीील

आददवासी मुलाींच् या वसतीगह ामारतीचे बाींधकाम करण्यासाठी नकाशा, अींदािपत्रकासह प्रस्ताव
तयार करुन प्रकल्प अधधकारी ककाजत्मक आददवासी ववकास ववभाग चींद्रपूर याींच् या माफय त
अींनतम मींिूर ीसाठी आयुक् त कायायलय आददवासी ववकास ववभाग नाशीक याींच् याकडे पाठववले ला

असताींना ही सदर प्रस्तावास अधापही मींिुर ी भमळाले ली नसल्यामुळे लोकप्रनतननधी याींनी मा.
आददवासी ववकास मींत्री, प्रधान सधचव आददवासी ववकास, आयुक् त आददवासी ववकास ववभाग
नाभशक याींना ददनाींक ५ िानेवारी २०१५ रोिी ननवेदन ददले आहे हे खरे आहे काय ?

(२) असल्यास, सदर प्रस्तावास मींिूर ी भमळण्यासाठी लोकप्रनतननधी याींनी आयुक् त आददवासी
ववकास ववभाग नाभशक याींच् या सोबत वारींवार दर
ु वनीवरुन सींपकय केला होता, हे ही खरे आहे
काय,

(३) सदर प्रस्तावास ननधीसहीत मींिूर ी भमळण्यासाठी राज् य शासनाने कोणती काययवाही केली
आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्ण ु सवरा (१९-०७-२०१७) : (१) होय.

(२), (३) व (४) चींद्रपूर जिल््यातील ब्रम्हपूर ी येीे आददवासी मुलाींचे शासकीय वसनतगह

बाींधकामाबाबतचे अींदािपत्रक व आराखडयाींची सावयिननक बाींधकाम ववभागामाफय त छाननीही
झाली आहे .

तीावप,

आददवासी

ववकास

ववभागाींतगयत

बाींधकाम

व्यवस्ीापन

कक्ष

स्ीापन

झाल्यावर ब्रम्हपूर ी येीील वसनतगहाचे अींदािपत्रक िन्
ु या दरसूचीच्या आधारे तयार केल्याचे

ननदशय नास आल्याने चालु दरसूचीच्या आधारे अींदािपत्रक तयार करण्यासाठी पुनश्च क्षेत्रीय
कायायलयाकडे पाठववण्यात आले आहे .

या दरम्यान उच्च स्तरीय सधचव सभमतीच् या बैठ कीत मा.मुख्य सधचव महोदयाींनी

अल्पसींख्याींक

ववभाग,

सामाजिक

न्याय

ववभाग

व

आददवासी

ववकास

ववभागातील

वसनतगहाींसाठी कक समान नववन ्ाईप प्लॅन तयार करण्याबाबत ननदे भशत केले आहे . सदर
ननदे शानुसार नववन ्ाईप प्लॅन तयार झाल्यानींतरच यावर पुढील काययवाही करणे शक्य आहे .
___________
खामगाांव (जि.बुलढाणा) येीील म.रा.औ.वव.महामांड ळ (एम.दय.डी.सी.) च् या वाढीव
िागेच् या प्रतावाला मांिुर ी ममळणे बाबत

(३)

८४८९ (०९-०४-२०१५).

अॅड .दिाश फुांडिर (खामगाांव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय उद्योग मांत्री

खामगाींव (जि.बल
ु ढाणा) येीील म.रा.औ.वव.महामींड ळ (कम.आय.डी.सी.) च् या वाढीव
े
िागच् या प्रस्तावाला मींिुर ी भमळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे , हे खरे आहे
काय, तसेच त्याची सद्यःजस्ीती काय आहे ,

वव.स. ३३८ (3)
(२) असल्यास, उक्त प्रस्ताव बाबीत शासनाने काय काययवाही केली वा करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई (२७-०७-२०१७) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे . अनतररक् त खामगाींव
औद्योधगक क्षेत्रासाठी मौिे. सु्ाळा, ता.खामगाव, जि.बुलढाणा येीील २५४.४६ हे .आर. क्षेत्र

अधधसूधचत करण्यासींबधीच् या प्रस्तावास शासनाने मींिूर ी ददली आहे . तीावप, केंद्र शासनाचा

नववन भूसींपादन कायदा, २०१३ नुसार भूसींपादन करण्यास ताींबत्रक अडचणी येत असल्यामुळे
सदर कायद्यातून सू् दे ण्यासींबींधी केंद्र शासनास ववनींती करण्यात आले ली आहे .
(३) प्रश् न उद््ावत नाही.

___________
िहमायत बाग (जि.औरांगाबाद) येीे फलोत्पादन प्रमशषण ण िद्द्र व
फळरोपवािटिा ीापन िरणे बाबत

(४)

१०९७९ (०४-०४-२०१५).

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पणन मांत्री पुढील

(१) तळे गाव दाभाडे येीे असले ल्या फलोत्पादन प्रभशक्षण केंद्राींच् या (कच.्ी.सी.) च् या धरतीवर
दहमायत

बाग जि.औरींगाबाद

करण्याबाबत

येीे फलोत्पादन प्रभशक्षण

केंद्र व फळरोपवाद्का स्ीापन

मा.मींत्री क ी व पणन व प्रधान सधचव, क ी व पणन याींना स्ीाननक

लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक २३ ऑगस््, २०१३ ला पत्र ददले , व सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग
ववभागाने

क.प.म.-०९१३/प्र.क्र.१५०/२१-स.

ददनाींक

१९

सप््ें बर,

२०१३

काययकारी सींचालक,

महाराषर राज् य, क ी पणन मींड ळ पुणे याींना अभभप्राय दे णे बाबत पत्र ददले , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हे प्रभशक्षण केंद्र व फळ रोपवाद्का केव्हा मींिूर हो न सरू
ु होणार आहे वा
कसे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमुख (३०-०६-२०१७) :(१) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागास पत्र ददले हे
खरे आहे .

(२) महाराषर कव
राज्य कव
नसल्याचे

उत्पन्न पणन (ववकास व ववननयम) अधधननयम, १९६३ नुसार महाराषर

पणन मींड ळास, कोणतेह ी बोडय ककींवा सोसाय्ी स्ीापन करण्याचे अधधकार

ववधी व न्याय ववभागाने

अन्य कका प्रकरणी अभभप्राय ददल्यामुळे तळे गाींव

दाभाडे च् या येीे असले ल्या फलोत्पादन प्रभशक्षण केंद्राच्या धतीवर अन्य कोणतेह ी प्रभशक्षण केंद्र
महाराषर राज्य कव

पणन मींड ळास ककींवा पणन ववभागास स्ीापन करता येत नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३३८ (4)
राज् यातील अयायरस्त िमातीांना सवलती व सांरषण ण दे याबाबत
(५)

२१४४९ (०६-०८-२०१५).

श्री.रवव राणा (बडनेरा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय दिदवासी वविास मांत्री

(१) राज् यातील ३३ अन्यायग्रस्त िमाती उदा महादे व कोळी, हलबा, कोष्ी, साळी दे शकर,
दे वाग, काचेबींधे, गोवारी, माना, मत्रेवार, रािपुत, भाम्ा, ठाकुर, सुययवींशी, छत्री, धोबी, राि,
ओतारी ात्यादी िमातीींना सवलती व सींरक्षणासींदभायत लोकप्रनतननधीीं नी उपजस्ीत केले ल्या
मुद्याबाबत मा.मुख्यमींत्री याींनी त्याींचे पत्र क्र.मुमींस १४/७९९९७९ ददनाींक २८ िानेवारी, २०१५
च् या अन्वये सधचव सामाजिक न्याय, प्रधान सधचव आददवासी ववकास व प्रधान सधचव
सामान्य प्रशासन ववभाग याींना या वव यी शासन मान्यतेने
केले आहे , हे खरे आहे काय,

काययवाही करण्याबाबत सधु चत

(२) असल्यास, उक्त बाबतीत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्ण ु

सवरा (१९-०७-२०१७) : (१) व (२) मा.लोकप्रनतननधी याींच् या दद.०७.१२.२०१४

रोिीच्या ननवेदनात नमुद केले ल्या िातीींपैकी Halba, Halbi, KoliMahadev, Dhoba,
GondGowari, Mana, Mannewar, Thakur, Raj, Mannervarlu, chattri या िमातीींचा
केंद्र शासनाने महाराषर राज्यासाठी घोव त केले ल्या अनुसूधचत िमातीच्या यादीमये समावेश
असून

त्याींना

अनुसूधचत

िमातीचे

फायदे

अनुज्ञ ेय आहे त. ननवेदनातील

उवयररत

िाती

महाराषराच्या ातर ववववध प्रवगायत समाववष् असून सदर िाती िमातीींना महाराषर राज्यातील

त्या-त्या प्रवगायचे लाभ अनज्ञ
ु ेय आहे त. शासनाने मा.राषरपती महोदयाींच् या मींिूर ीने महाराषर
अनस
ु ू धचत िाती, अनस
ु ू धचत िमाती,ववमक्
ु त िाती,ातर मागास वगय व ववशे

मागास प्रवगय

िातीचे प्रमाणपत्र (दे ण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे ववननयमन)अधधननयम २००० व त्याअींतगयत
महाराषर अनुसूधचत िमातीचे प्रमाणपत्र (दे ण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे ववननयमन) ननयम
२००३ लागू केले ले आहे त.उक्त अधधननयम २००० व ननयम २००३ मधील तरतूदीनूसार
अनस
ु ू धचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी सभमत्या पडताळणीचे काम करतात.

अनुसूधचत िमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे अनुसूधचत िमातीच्या राखीव पदावर ननयुक् त
झाले ल्या ज्या कमयचा-याींचे िात प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहे ककींवा ज्या कमयचा-याींनी िात
वैधता प्रमाणपत्र अद्यापयंत सादर केले ले नाही, अशा कमयचा-याींना शासन सेवेतून ननलींबबत
करण्यात ये

नये अीवा त्याींच् या सेवा समाप्त करण्यात ये

नये याबाबतचे सामान्य

प्रशासन ववभागाकडू न शासन पररपत्रक दद.२१.१०.२०१५ रोिी ननगयभमत करण्यात आले आहे .
सद्यजस्ीतीत सदर पररपत्रकास मा.उच्च न्यायालय, खींड पीठ नागपूर याींनी रर् याधचका
क्र.६२४७ २०१५ (श्री. रािेंद्र दादोिी मरसकोल्हे व ातर ववरुद्ध महाराषर शासन) प्रकरणी
दद.२५.०४.२०१६

रोिी

पाररत

केले ल्या

अींतररम

आदे शान्वये

सदयजस्ीतीत प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

स्ीधगती

ददली

आहे

व

वव.स. ३३८ (5)
एमदयडीसीतील भू खांड ाांच् या किांमतीत िेले ली दरवाढ
(६)

४०३८० (२७-०४-२०१६).

िडे गाव), श्री.अममन पटे ल

श्री.राधािष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी), डॉ.पतांगराव िदम (पलूस

(मुांबादे वी), श्री.वविय वडे ट्टीवार

(ब्रम्हपूर ी), श्री.अब्दल
सत्तार
ु

(मसल्लोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.गणपत
गायिवाड (िल्याण पूवा), श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली), श्री.सांिय पुर ाम (दमगाव),
श्री.राणािगिीतमसहां

पाटील

(उमानाबाद),

डॉ.सतीश

(अणासाहे ब)

श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर ), डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांगले ) :

पाटील

(एरांड ोल),

सन्माननीय उद्योग

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर औद्योधगक ववकास महामींड ळाने औद्योधगक वसाहतीतील िागेच् या दरात ३० ते
३५ ्क्के दरवाढ करण्याचा ननणयय ७ िानेवारी, २०१६ रोिी घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननणययाचे ीोडक्यात स्वरुप काय आहे व ातक्या मोठ्या प्रमाणावर
दरवाढ करण्याची कारणे काय आहे ,

(३) असल्यास, वविेचे न परवडणारे दर, वाहतूकीची असुववधा औद्योधगक क्षेत्र मींदीचा सामना
करत असून, कम आय डी सी ने भूखींड ाच्या दरात वाढ केल्याने उद्योग उभारणीचे बिे्ही
वाढणार असल्याने गुींतवणू कदाराींचे बिे् कोलमडणार असल्याने गुींतवण ुकीला फ्का बसणार
आहे , हे खरे आहे काय.

(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने

चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार िागेचे दर कमी करण्याच्या दृष्ीने
शासनाने कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे , नसल्यास ववलींबाची कारणे काय
आहे त,

(६) तसेच ग्रामीण व आददवासी नक्षलग्रस्त भागात उद्योिक तेीे ये न उद्योग सुरु
करण्यासाठी शासन कोणती उपाययोिना करीत आहे वा करणार आहे
श्री. सभ
ु ाष दे साई (११-०७-२०१७) : (१), (२), व (३) लगतच्या

?

औद्योधगक

क्षेत्रातील भूखींड

वा्पाचे दर सारखेच असणे आवश्यक असल्याने व भूखींड हस्ताींतरण, मद
ु तवाढ, पो्भाडे
ात्यादी

मधूनच

महामींड ळास

महसूल

प्राप्त

होत

कायद्यानुसार भूसींपादन करण्यात अडचणी असल्याने

असल्याने

तसेच, नवीन भूसींपादन

व महामींड ळाचे दर हे भशघ्रभसद

गणकाच्या तुलनेत कमी असल्याने महामींड ळाच्या भूखींड वा्पाचे दरात वाढ होणे आवश्यक
होते.याकररता
दर यातील

महामींड ळाचे प्रचभलत दर आणण शासनाच्या भशघ्रभसद गणकानस
ु ारचे प्रचभलत

तफावत कमी करण्याकरीता दरव ी १० ्क्के दरवाढ करण्याची तरतुद आणण

भशघ्रभसद गणकाचे दर ववचारात घे न काही औद्योधगक क्षेत्रामधील दरामये

३० ्क्के पेक्षा

िास्त वाढ करण्याचा तसेच काही औद्योधगक क्षेत्राींचे दर कमी करुन औद्योधगक क्षेत्रातील

भूखींड वा्पाचे वप्रभमयम दरात सुधारणा करण्याबाबतचा ठराव सींचालक मींड ळाच्या दद.
३०.११.२०१५ रोिीच्या बैठ कीमये पाररत करण्यात आला
व त्या
अनु ग
ीं ाने
दद.
०७.०१.२०१६

ये न सुधाररत

रोिीच्या पररपत्रकानुसार

भूखींड वा्पाचे वप्रभमयम दरात सुधारणा करण्यात

दर दद. ०७.०१.२०१६ पासून लागू करण्यात आले आहे त.
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(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
(६)

शासनाच्या

ववकभसत अववकभसत

उद्योग

सींचालनालयामाफय त

ववभागाचे

वगीकरण

पॅकेि

करण्यात

ववभागातील उद्योिकाींना सवलती दे ण्यात येतात.

जस्कम

येते

ऑफ

आणण

ान्सें्ीव्ह

त्यानुसार

अींतगयत

अववकभसत

___________
राज्याच्या सामाजिि याय ववभागातफे चालववयात येण ाऱ्या वसतीगहाांना भोिन
पुर ववयाचे िां त्राट अनुसूधचत िातीच्या सांीेला दे याबाबत

(७)

४०४०० (२८-०४-२०१६).

श्री.राधािष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी) :

(१)

राज्यातील सामाजिक न्याय ववभागातफे चालववण्यात ये ण ाऱया वसतीगहाींना भोिन

याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :पुर ववण्याची कीं त्रा्े

सन्माननीय सामाजिि

ही अनुसूधचत िातीच्या सींस्ीा, मदहला बचतग् व व्यक्तीींना प्रीम

प्राधान्याने दे ण्याचा शासन ननणयय २६ िुलै, २०११ रोिी काढण्यात आले ला असतानाही,
सामाजिक न्याय ववभाग भोिनाची कीं त्रा्े ही सवयसाधारण कोट्यातील व्यक्तीना दे ते, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सामाजिक न्याय ववभागाच्या उपरोक्त कतीमुळे मागासवगीय ठे केदाराींवर
अन्याय होतो, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी अधधक चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सामाजिक न्याय ववभागाच्या
अींतगयत असले ल्या वसतीगहाींना भोिन पुर वठा करण्याचे कीं त्रा् मागासवगीय ठे केदारास
दे ण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे ?
श्री. राििुमार बडोले (१९-०७-२०१७) :(१) नाही, हे खरे नाही.
(२) नाही, हे खरे नाही.
(३) व (४) मा. उच्च न्यायालयाच्या ननदे शानुसार

सामाजिक न्याय ववभागाच्या अींतगयत

असले ल्या वसनतगहाींना भोिन पुर वठा करण्यासाठी ठे केदाराची ननवड करण्यासाठी ई-ननववदा
प्रकक्रया राबववण्याबाबतची काययवाही करण्यात येत आहे .

___________
वतांत्र मातांग वविास खाते तनमााण िरणे बाबत
(८)

४४७४७ (२८-०४-२०१६).

श्री.सुधािर भाले र ाव (उदगीर) :

याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजिि

िातीतील ५९ िाती पैकी मातींग समाि लोकसींख्येत दसऱया
स्ीानावर
ु
असल्यामुळे या समािासाठी आददवाशीींच् या धतीवर स्वतींत्र मातींग ववकास खाते ननमायण करावे
(१) अनस
ु ू धचत

अशी मागणी लोकप्रनतननधी याींनी ऑगस््, २०१५ मये वा त्या दरम्यान शासनाकडे केली
होती, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, शासन मातींग समािासाठी स्वतींत्र मातींग ववकास खाते ननमायण करणार आहे
काय,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. राििुमार बडोले (२०-०७-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) मातींग समािाच्या आधीयक, शैक्षणणक व सामाजिक ववकासाकररता या ववभागामाफय त व
स्वतींत्र अण्णाभा

साठे महामींड ळामाफय त ववववध योिना राबववण्यात येतात.

त्यामुळे मातींग

समािातील व्यक्तीींच् या सामाजिक, शैक्षणणक आणण आधीयक प्रगतीमये कोणताही अडीळा
ननमायण होत नाही.

तसेच शासन आदे श दद.७/१/२०१७ अन्वये शासनाने मान्य केले ल्या क्राींतीवीर लहु िी
साळवे मातींग अ्यास आयोगाच्या भशफारशीींच् या अींमलबिावणीचा आढावा घेण्यासाठी
वेळोवेळी बैठ का आयोजित करण्याचे आदे श दे ण्यात आले आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सफाई िामगाराांची भरती िरयासाठी िाढयात दले ल्या शासन तनणायामध्ये
िरयात दले ला िातीचा उल्ले ख

(९)

५३५३१ (२०-०८-२०१६).

श्री.राधािष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी) :

सन्माननीय सामाजिि

याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

लाड-पागे सभमतीने सफाई कामगाराींच् या ननयक्
ु त्या वारसाहक्काने करण्याची केले ली

(१)

भशफारस राज्य मींत्रीमींड ळाने स्वीकारुन त्यानु ींगाने ददनाींक १० नोव्हें बर, २०१५ रोिी काढले ल्या
शासन ननणययामये मेह तर, वाजल्मकी, भींगी या िातीचा ीे् उल्ले ख करण्यात आला आहे , हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, शासन ननणययामये करण्यात आले ला िातीचा उल्ले ख हा घ्नाबा्य आणण

ववभशष्

िातीचा

मागासवगीय

अपमान

समािाने

करणारे

केली

असून,

असल्याने

सींबींधधताींवर

त्याींच् यावर

अनुसूधचत

कारवाई

िाती

करण्याची
िमाती

मागणी

प्रनतबींधक

कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने अधधक चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार पुढे कोणती काययवाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ?

श्री. राििुमार बडोले (१९-०७-२०१७) : (१) होय.

(२) व (३) अशा स्वरुपाची मागणी प्राप्त झाले ली नाही तीावप, याप्रकरणी मा.मुख्यमींत्री
महोदयाींनी ददले ल्या ननदे शानुसार या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे .
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(४) सदर चौकशीमये सींबींधधत अधधकारी याींचेकडू न अनावधानाने चूक झाल्याचे ननदशय नास
आल्याने त्याींना भववषयात

अशा प्रकारची चूक होणार

नाही, याची दक्षता घेण्याबाबत

दद.२६.०५.२०१६ च्या शासन ज्ञापनान्वये सक्त ताकीद दे ण्यात आली आहे .
___________

िेष्ट्ठ नागरीिाांचे वय ६५ वषााहू न ६० वषे िरयाबाबत
(१०)

५४१८० (२०-०८-२०१६).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.अिय चौधरी (मशवडी),

श्री.तनतेश राणे (िणिवली), श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम) :
याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजिि

(१) िेषठ नागरीकाींचे वय ६५ व ायहू न ६० व े करण्यात येा ल
य अशी घो णा माहे डडसेंबर, २०१५
च्या नागपूर येीील ववधीमींड ळ अधधवेशनाच्या कालावधीत सभागॄह ात समाजिक न्यायमींञ् यानी
केले ली असतानाही अद्याप त्याची अींमलबिावणी झाले ली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) िेषठ नागरीक धोरण माहे सप््ें बर, २०१३ मये तत्कालीन आघाडी सरकारने िादहर केले ले

असतानाही आिभमतीस ३० मदहन्याींचा कालावधी उल्ाला असतानाही या धोरणाचा आदे श न
ननघाल्यामळ
ु े धोरणातील ककाही बाबीींची अींमलबिावणी होवू शकले ली नाही, हे ह ी खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त दोन्ही बाबीींच् या अींमलबिावणीस ववलींब होण्याची सवयसाधारण कारणे
काय आहे त,

(४) मा. सामाजिक न्यायमींञ् यानी केले ल्या घो णे ची त्वरीत अींमलबिावणी तसेच िेषठनागरीक
धोरणाच्या सींदभायतील ववनाववलींब शासकीय आदे श काढून धोरणाप्रमाणे सवय बाबीींची तत्काळ
अींमलबिावणी होण्याच्या दषॄ ्ीने शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात आली आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (२४-०७-२०१७) : (१) आवश्यक काययवाही सुरु आहे .
(२) नाही.
(३) नाही.

(४) िेषठ नागररकाींचे वय ६५ व ायवरुन ६० व े करण्याबाबत ववत्त ववभाग व मींबत्रमींड ळाच्या
मान्यतेने

काययवाही

करण्यात

येत

आहे . िेषठ

नागररक धोरणाच्या अनु ींगाने

सवयसमावेशक धोरण तयार करण्यासाठी अन्य राज्यातून मादहती माधगतली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

नव्याने

वव.स. ३३८ (9)
महाराष्ट्र औद्योधगि वविास महामांड ळाच्या पाटण ववधानसभा मतदारसांघातील पाटण
(११)

५४२१४ (२२-०८-२०१६).

औद्योधगि षण ेत्राच्या वविासाबाबत
श्री.शां भूर ाि दे साई (पाटण) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर औद्योधगक ववकास महामींड ळाचे पा्ण

सन्माननीय उद्योग मांत्री

तालुक् याच्या दठकाणापासून १.५ कक.मी.

अींतरावर पा्ण औद्योधगक क्षेत्र असून यादठकाणी गेल्या अनेक व ायपासून केवळ कक ते
दोनच उद्योग सुरु आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या औद्योधगक क्षेत्रामये ककूण ३४ भूखींड असून या भूखींड ामये सुमारे १५०
नवीन उद्योग सुरु करण्यास वाव आहे . ककूण ३४ भूखींड ाींपैकी २७ भूखींड ाचे वा्प करण्यात
आले आहे . या २७ भूखींड ापैकी केवळ २ भूखींड ामये उद्योग सरु
ु करण्यात आले असून वा्प
केले ले २५ भूखींड व उवयर ीत रादहले ले ७ भूखींड आिमीतीला पडू न आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, भूखींड वा्प करुनही यादठकाणी उद्योग व्यवसाय सुरु नसल्याने ातर उद्योग
करणा-या कीं पन्याींना ाच्छा असूनही यादठकाणी व्यवसाय ककींवा उद्योग सुरु करता येत

नसल्याने वापराववना पडू न असले े ेले २५ भूखींड तात्काळ खाली करुन यादठकाणी नवीन
उद्योिकाींना सदरचे भूखींड वा्प करणे सींदभांत राज्याचे उद्योग मींत्री याींनी ननणयय घ्यावा असे

स्ीाननक लोकप्रनतनीधीनी दद.०७-१०-२०१५ रोिी वा त्या सुमारास ले खी पत्राद्वारे उद्योग मींत्री
याींचेकडे मागणी केली आहे .हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पा्ण औद्योधगक क्षेत्रात वापराववना पडू न असले ले २५ भूखींड तात्काळ खाली

करुन यादठकाणी नवीन उद्योिकाींना सदरचे भूखींड वा्प करणे सींदभायत व पा्ण औद्योधगक
क्षेत्राचा ववकास करणे करीता राज्य शासनाने कोणता ननणयय घेतला आहे ,
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे साई (२५-०७-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही. तीावप पा्ण लघु औद्योधगक
क्षेत्रात ककूण ३४ भूखींड ाींचे आरे खन करण्यात आले असून त्यापैकी ३२ भूखींड औद्योधगक व २
भूखींड व्यापारी व सुववधा भूखींड आहे त. तसेच ककूण ३४ भूखींड ाींपैकी ३३ भूखींड ाींचे वा्प
करण्यात आले असून त्यामये ७ भूखींड उत्पादनात गेलेले , ३ भूखींड उत्पादनात िा न बींद
पडले ले, ७ भूखींड ९० ददवसनींतर ररक्त भूखींड ाींच् या यादीत समाववष् केले िाणारे , ववदहत
ववकास

कालावधी भशल्लक असले ले २, उद्योग सींिीवनी अींतगयत मद
ु तवाढ ददले ले २,
े
मद
तवाढीची
मागणी
क
ले
ल
े
२,
ताब्यात
घे
ण्
याची
कायय
व
ाही
स
रु
असले
ल
े
५, पींचनामा करुन
ु
ु
ताब्यात घेतले ले ५ व भूसींपादनाची नुकसान भरपाई न जस्वकारले ला १ भूखींड याींचा समावेश
आहे .

(३) होय, हे खरे आहे .

(४) पा्ण लघु औद्योधगक क्षेत्रातील ककूण ३४ भूखींड ाींपैकी नुकसान भरपाई न जस्वकारले ला १
भूखींड वगळून उवयररत ३३ भूखींड ाींचे वा्प केले असून त्यापैकी, ७ भूखींड ाींवर उत्पादन सरु
ु आहे
व ३ भूखींड ाींवरील उत्पादन बींद झाले ले आहे तर २ भूखींड ाींचा ववकभसत करण्याचा कालावधी

भशल्लक आहे . उद्योग सींिीवनी अींतगयत २ भुखींड ाींना मुदतवाढ ददली आहे व २ भूखींड धारकाींनी
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मुदतवाढ दे ण्याची मागणी केली आहे . अशाप्रकारे वा्प करण्यात आले ल्या ३३ भूखींड ाींपैकी १६
भूखींड ाींची सद्य:जस्ीती आहे . उवयररत १७ भूखींड ाींपैकी महामींड ळाच्या धोरणानुसार व पींचनामा
करुन १२ भूखींड महामींड ळाने ताब्यात घेतले असून त्याींचे वा्प महामींड ळाच्या प्रचभलत

धोरणानस
ु ार करण्यात येत आहे तर,५ भूखींड परत ताब्यात घेण्याची काययवाही महामींड ळामाफय त
करण्यात येत आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
रत्नाधगरी जिल्ह्यातील लोटे एमदयडीसीिडू न ीातनि रस्ामी, रिहवाशाांची
दधीाि वपळवणू ि होत असले बाबत

(१२)

५४३४८ (२२-०८-२०१६).

श्री.भािर िाधव (गुह ागर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग मांत्री

(१) रत्नाधगरी जिल््यातील लो्े (ता. खेड ) कमआयडीसीने पररसरातील ग्रामस्ीाींना दे ण्यात
येण ाऱया पाण्याच्या दरात १३ पैसे घनली्र वरून ८ रूपये घनली्र ातकी
खरे आहे काय,

वाढ केली आहे , हे

(२) असल्यास, या दरवाढीबाबत स्ीाननक ग्रामस्ी व रदहवाशाींमये तीव्र सींताप पसरला आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ही
खरे आहे काय,

दरवाढ रद्द करण्याची मागणी ग्रामस्ीाींकडू न करण्यात आली आहे , हे ही

(४) असल्यास, यावर शासनाने कोणता ननणयय घेतला आहे , वा घेण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे साई (१९-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही.

लो्े औद्योधगक क्षेत्रानजिक प्रद ु ण वपडीत ग्रामपींचायतीच्या पाण्याचा दर दद.१२ १ १९९८ रोिी

१३ पैसे प्रती घनमी्र होता. त्यानींतर दद. ३१ १० २००१, दद. ०१ ०६ २००३ व दद. ०५ ०२ २०१३
रोिी महामींड ळाने ्प्प्या ्प्प्याने पाण्याच्या दरात वाढ केली आहे . तद्नींतर ५२ २०१३ पासून
महामींड ळाने सदर ग्रामपींचायतीस पाण्याचा दर रुपये ३.०० प्रती घनभम्र ातका सुधाररत केला
आहे .

(२) व (३) होय हे खरे आहे .

(४) महाराषर औद्योधगक ववकास महामीं ड ळाच्या सींचालक मींड ळाच्या बैठ कीतील ठराव क्र.
५११७ नुसार पुढील प्रमाणे मान्यता ददली आहे .

अ) महामींड ळाने लो्े परशुर ाम क्षेत्राच्या पींचक्रोशीतील ११ प्रद ु णग्रस्त ग्रामपींचायतीींना माहे
ऑगस्् २०११ अखेर ीस ीकीत पाणी बबलापो्ीच्या ककूण रक्कमेपैकी दीं ड नीय आकार
ववलींब आकार असे ककूण १२,४६,७४,६४७ - माफ करण्यात आली आहे .

व

वव.स. ३३८ (11)
ब) ननव्वळ

पाणी

वापराची

ीकीत

रु. ४,७६,९२,९२९ -रक्कमेपैकी ५०% रक्कम

तातडीने

भरण्याची आहे . त्यापैकी २५%लगेच भरणा करुन उवयर ीत २५% रक्कम पुढील ६ मदहन्याच्या
कालावधीत भरण्याची परवागनी दे ण्यात आली आहे .

क) या ग्राहकाींसाठी पाणीपरु वठ्याचा िो दर ननजश्चत करे ल त्या दराने सदर ग्रामपींचायतीना
पाण्याच्या दे यकाची रक्कम अदा करणे त्याींचेवर बींधनकारक राहील.
वरीलप्रमाणे

ननणयय

ग्रामपींचायतीना

कोणताही प्रनतसाद भमळाले ला नाही.

कळववण्यात

आला

आहे . तीावप ग्रामपींचायतीकडू न

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
बारवी (जि. ठाणे ) प्रिल्परस्ताांच् या वारसाांना पुनवासन, नोिरी व िममनीचा
मोबदला ममळयाबाबत

(१३)

५४७७१ (२४-०८-२०१६) श्री.सुभाष भोईर (िल्याण रस्ामीण) : सन्माननीय उद्योग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बारवी धरणग्रस्ताींच् या (जि. ठाणे ) वारसाींना िभमनीचा मोबदला, पन
ु वयसन व नोकरीची हमी
दे वूनही अद्यापपयंत कोणताही मोबदला प्राप्त झाले ला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी प्रकल्पग्रस्ताींनी मा. मुख्यमींत्रयाींची भे ् घेतल्यानींतर लवकरच
न्याय दे ण्यात येई ल असे िाहीर करण्यात आले होते, हे

ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बारवी प्रकल्पग्रस्ताींना पुनवयसन, िभमनीचा मोबदला तसेच नोकरी दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे साई (१३-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) प्रकल्पबाधीताींना प्रती हे क् ्री रु.१७,१८,७५०/- प्रमाणे नुकसान भरपाई रु.३१,५३,८६,२५०/ातकी रक्कम वा्पास उपलब्ध करुन दे ण्यात आली होती. या रकमेपैकी भशल्लक रक्कम रु.

७,९५,६५,१४५/- खातेदार उपजस्ीत न रादहल्यामुळे वा्प करावयाची प्रलींबबत आहे . तसेच
बाधीत घराींच् या मुल्याींकनाचे वा्प ग्रामस्ीाींना सन २००९-२०१० मये उपववभागीय अधधकारी

ठाणे याींचे माफय त करण्यात आले ले आहे . तीावप प्रकल्पग्रस्ताींच् या मागणीनुसार सावयिननक
बाींधकाम ववभागाच्या २०१३-१४ च्या दरसूचीप्रमाणे पुनमुयल्याींकन केले असून रक्कम वा्पाची
प्रकक्रया प्रगतीपीावर आहे . या प्रकल्पग्रस्ताींना ननवासी भूखींड ाचे वा्प करण्यात आले आहे .
तसेच मा.मुख्यमींत्री याींच् या अयक्षतेखाली दद. १०/०८/२०१६ तसेच मा.मींत्री (उद्योग) याींच् या
अयक्षतेखाली

दद.२९ ५ २०१७

रोिी

बैठ क

घेण्यात

आली

असून

बारवी

प्रकल्पग्रस्ताींना

महानगरपाभलका, नगरपरर दा यामये नोकरी दे ण्याबाबत सामान्य प्रशासन ववभागाने ववशे

बाब म्हणू न शासन ननणयय िारी करण्याबाबत आवश्यक काययवाही करण्याची व त्यामये

वव.स. ३३८ (12)
बारवी धरण प्रकल्पग्रस्ताींना कुठल्याही प्रकारची परीक्षा व अ्ी न ठे वता त्याींच् या पात्रतेनुसार
नोकरी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत धोरणात्मक ननणयय घेण्याचे ननदे श दे ण्यात आले आहे त व
त्यानुसार पुढील काययवाही करण्यात येण ार आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यत दांतरिातीय वववाहाला प्रोत्साहन दे याच्या योिनेबाबत
(१४)

५५९८५

(२०-०८-२०१६).

प्रा.वषाा

गायिवाड

(धारावी), श्री.अलम

शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े रस्ामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुर ी), श्री.अममन पटे ल
(मुांबादे वी), श्री.वविय वडे ट्टीवार (ब्रम्हपूर ी) :
सन्माननीय सामाजिि याय मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात आींतरिातीय वववाह केल्यास सरकारी नोकरीत प्राधान्य दे ण्याचे माईसाहे ब

आींबेड कराींच् या नावे योिना प्रस्ताववत करण्याचे शासनाचे ववचाराधीन असल्याचे माहे मे, २०१६
मये वा त्या दरम्यान ननदशय नास आले , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्य शासनाने

आींतरिातीय वववाहाला प्रोत्साहन दे ण्याची योिना आखली

असून या योिनेसाठी म्हणू न अची रर क
ीं ू रािगुरु दहला ब्रॅण्ड ॲम्बेभसडर बनववण्याचा ववचार

सामाजिक न्याय मींत्रालय करत असल्याचे माहे मे , २०१६ मये वा त्यादरम्यान ननदशय नास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आींतरिातीय वववाह धोरणाचा मसुदा तयार करण्याची प्रकक्रया सया सुरु आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरील नवीन योिना सुरु करण्याबाबत शासनस्तरावरुन कोणता ननणयय
घेतला व त्यानुसार त्याींची अींमलबिावणी करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (२४-०७-२०१७) : (१) नाही.
(२) नाही.
(३) होय.

(४) आींतरिातीय वववाहाबाबत स्वतींत्र कायदा तयार करण्यासाठी मा.मींत्री (सा.न्या.) याींच् या

अयक्षतेखाली सभमती गठीत करण्यात आले ली आहे . सदर सभमतीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर
उधचत काययवाही करण्यात येई ल.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३३८ (13)
राज्यात रमाई दवास योिनेअत
ां गात बाांधयात येण ारी हिारो
घरे अपूण ाावीेत असल्याबाबत
(१५)

५६००७ (२०-०८-२०१६).

डॉ.सांतोष

पजश्चम) :

टारफे

(िळमनरु ी),

प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.वविय

वडे ट्टीवार

(ब्रम्हपूर ी),

श्री.अलम

शेख (मालाड

सन्माननीय सामाजिि याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात रमाई आवास योिनेअत
ीं गयत बाींधण्यात येण ारी घरे ग्रामीण भागात ८४,६५६ तर
शहरी भागात २३,००९ ातकी अपूण य आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रमाई आवास योिनेअत
ीं गयत लाभाीींना दे ण्यात येण ारी अपुण य असले ली घरे

लवकरात लवकर पूण य करुन दे ण्याबाबत शासनस्तरावरुन कोणती काययवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (२०-०७-२०१७) : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
खटाव तालुक् यातील (जि.सातारा) खटाव, रिहमपूर व पाटण मुलीांच् या
शासिीय वसततगहाचे िाम अपूण ाावीेत असल्याबाबत

(१६)

५७१७१ (२०-०८-२०१६).

श्री.िदपि चहाहाण (फलटण), श्री.जितद्द्र दहाहाड (मांब्र
ु ा िळवा),

श्री.सरु े श लाड (ििात), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.वैभव वपचड (अिोले ), श्री.शामराव
ऊफा बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर) :
खुलासा करतील काय :(१) ख्ाव

सन्माननीय सामाजिि याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा

तालुक् यातील (जि.सातारा) ख्ाव, रदहमपूर व पा्ण येीील २००७ मये मींिूर ी

भमळाले ल्या मुलीींच् या शासकीय वसनतगहाचे काम अनेक कारणाींनी अपूण य आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, वसनतगहाचे काम अपूण य असण्याची सवयसाधारण कारणे काय आहे त ,
(३) असल्यास, वसनतगहाचे काम पूण य करण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, त्याची

काययवाही केली वा

कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (२०-०७-२०१७) : (१) होय.

(२), (३) व (४) ख्ाव जिल्हा सातारा येीील वसतीगहाची िागा प्रत्यक्ष उपलब्ध करुन

घेण्यास ववलींब झाल्यामुळे सदर कामाच्या रु. ७.८७ को्ी ातक्या खचायच् या कामास शासन
ज्ञापन, सामाजिक न्याय व ववशे
मान्यता दे ण्यात आली आहे .

सहाय्य ववभाग दद. ३१/३/२०१६ अन्वये सुधारीत प्रशासकीय

वव.स. ३३८ (14)
पा्ण, जिल्हा सातारा येीील वसतीगहासाठी िागा भमळण्यास ववलींब झाल्यामुळे

सदर कामाच्या रु. १०.३४ को्ी ातक्या खचायच् या सुधारीत दरसूची वरील कामास शासन
ज्ञापन, सामाजिक न्याय व ववशे

प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे .

सहाय्य ववभाग दद.

२१/११/२०१६ अन्वये सुधारीत

___________
अहमदनगर औद्योधगि वसाहतीतील १६८ भूखांड ाांची मांिुर ी यायालयाने रद्द िेल्याबाबत
(१७)

६०८३३ (२२-०८-२०१६).

श्री.अशोि पाटील

(भाांडू प पजश्चम), श्री.सदा सरवणिर

(मािहम), श्री.राि पुर ोिहत (िुलाबा), श्री.अतुल भातखळिर (िाांिदवली पूवा) :
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) आघाडी शासनामधील तत्कालीन उद्योगमींत्री याींनी अहमदनगर औद्योधगक वसाहतीतील
(कमआयडीसी) (जि.अहमदनगर) १६८ भूखींड ाींचे करण्यात आले ले बेकायदा वा्पाचे आदे श

मा.उच्च न्यायालयाच्या औरींगाबाद खींड पीठाने दद.१४ ०६ २०१५ रोिी वा त्या सुमारास रद्द करुन
महाराषर औद्योधगक ववकास महामींड ळाने हे भू खींड पून्हा ताब्यात घे न भललाव करावेत ककींवा

ननववदा पदतीने त्याचे फेर वा्प करावे तसेच बेकायदा वा्प करणाऱया अधधकाऱयाींची चौकशी
करावी, असे आदे श शासनास ददले आहे त , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, औद्योधगक क्षेत्र ववकसीत करताना १० ्क्के क्षेत्र “ओपनस्पेस” म्हणू न व ५
्क्के क्षेत्र “सुववधाींसाठी” राखीव ठे वण्याचे ननयमानुसार बींधन असताना औद्योधगक ववकास
महामींड ळाने

या

िागा

उद्योिकाींना ववतरीत

करताना ककाच व्यजक्तला अनेक भूखींड

ननयमानस
ु ार अिय सादर न करताच तसेच भूखींड ाचे वा्प महामींड ळाच्या सभमती समोर न
आणता करण्यात आले ले वा्प तत्कालीन उद्योग मींत्री याींनी कायम केले , हे ही खरे आहे
काय,
(३)

असल्यास,

औरींगाबाद

खींड पीठाच्या

आदे शानुसार

बेकायदा भूखींड

वा्प करणाऱया

अधधकाऱयाींची व ननयमाबा्य तत्कालीन उद्योगमींत्रयाींनी बेकायदा वा्प केले ले भूखींड ननयभमत

करण्याचे ददले ले आदे श , याप्रकरणी शासनस्तरावरुन चौकशी करण्याबाबतची सद्यःजस्ीती काय
आहे ?

श्री. सुभाष दे साई (११-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

अहमदनगर

औद्योधगक

क्षेत्रातील

म.

औ.

वव.

महामींड ळाच्या

ववकास

ननयींत्रण

ननयमावलीनुसार आवश्यक ककमान मयायदपेक्षा अनतररक्त क्षेत्रातून भूखींड आरे खीत करुन
प्रादे भशक अधधकारी याींच् या अधधकार कक्षेत नसताना वा्प केले ले आहे . सदर प्रादे भशक

कायायलयाकडू न झाले ली अननयभमतता तत्कालीन मा. मींत्री (उद्योग) याींनी भूखींड धारकाींकडू न १०
्क्के अनतररक्त अधधमुल्याची वाढीव रक्कम आकारुन ननयमाकुल करण्याबाबत ननणयय घेतला
होता.

वव.स. ३३८ (15)
(३) मा. उच्च न्यायालय, औरींगाबाद खींड पीठ याींनी ददले ल्या आदे शानुसार सींबींधीत अधधकारी
कमयचारी याींच् या ववरुद ववभागीय चौकशी करण्याची काययवाही सुरु करण्यात आली आहे .
___________
रस्ामोद्योग प्रमशषण ण सांीाांना सन २०१५-१६ पासून अीासांिल्पाची मांिुर ीची
प्रकिया बांद िेल्याबाबत

अॅड .यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :
सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१८)

६१०९८ (२२-०८-२०१६).

(१) केंद्र सरकारच्या खादी आणण ग्रामोद्योग आयोग, मुींबईकडू न ग्रामोद्योग प्रभशक्षण दे ण ाऱया
प्रभशक्षण सींस्ीाींना सन २०१५-१६ पासून अीयसींकल्पाची मींिरु ीची प्रकक्रया बींद करण्यात आली
असल्याचे माहे फेब्रव
ु ारी, २०१६ मये वा त्या दरम्यान ननदशय नास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, यामुळे चींद्रपुर येीील ग्रामोद्योग सींघ भद्रावतीद्वारास सींचाभलत क्षेत्रीय कुींभार
प्रभशक्षण केंद्र बींद पडण्याच्या मागायवर आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रभशक्षण केंद्र ननधी अभावी बींद पडू नये यासाठी केंद्र शासनाकडे कोणता
पाठपुर ावा केला आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे साई (११-०७-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही.

(३) सन २०१७-१८ च्या अीयसींकल्पात आधीयक तरतूद खादी व ग्रामोद्योग आयोग, नागपूर
याींनी केलली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील दांबी-नावाडी समािास दरषण ण दे याबाबत
(१९)

६१५८९ (२०-०८-२०१६).

श्री.सुरे श हाळवणिर (ाचलिरांिी) :

याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजिि

(१) राज्यातील आींबी-नावाडी समािास आरक्षण दे ण्याबाबत राज्य मागासवगय आयोग पण
ु े
याींचेकडू न अहवाल क्र. ४९,५०,५१, शासनास प्राप्त झाले ला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अहवालाच्या अनु ींगाने ननणयय घेवून समािाला आरक्षण दे ण्याची
मागणी

स्ीाननक लोकप्रनतननधी याींनी माहे िून, २०१५ पासून वेळोवेळी मा. सामाजिक न्याय

मींत्री याींच् याकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्या अनु ींगाने कोणती काययवाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती?

वव.स. ३३८ (16)
श्री. राििुमार बडोले (२०-०७-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) याबाबत काययवाही चालू आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबईसह राज्यातील शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालयातील, मागासवगीय वैद्यिीय पदहायूत्तर
व पदवीपूवा प्रमशषण णाीी ववद्याीाांची मशष्ट्यवत्ती योिना बांद िेल्याबाबत

(२०)

६५२२७ (२७-०१-२०१७).

श्री.सुतनल प्रभू (िदांड ोशी) : सन्माननीय सामाजिि याय मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींब
ु ईसह

राज्यातील

शासकीय

वैद्यकीय महाववद्यालयातील, मागासवगीय वैद्यकीय

पदव्यूत्तर व पदवीपूवय प्रभशक्षणाीी ववद्याीांना, सन १९४४ पासून सुरु असले ली, भशषयवत्ती
योिना सन २०१० पासून, कोणताही शासन ननणयय िारी न करता, शासनाने अचानक बींद
केली आहे , हे खरे आहे काय
(२) असल्यास,

शासनाने

उक्त

भशषयवत्ती

योिनेअत
ीं गयत

केंद्र

सरकारकडू न,

भमळणारी

अनुदानाची रक्कम सन २०१० पासून, अचानक बींद करण्याची सवयसाधारण कारणे काय
आहे त,

(३) असल्यास, सदरहू योिनेची अनुदान रक्कम, केंद्र सरकारकडू न राज्य शासनास प्राप्त
होवूनही, राज्य शासनाने वैद्यकीय प्रभशक्षणाीींना न दे ण्याची कारणे काय आहे त,
(४)

तसेच, यासींदभायत ददनाींक १८ िल
ु ै , २०१६ रोिी लोकप्रनतननधीींनी, शासनास ददले ल्या ले खी

ननवेदनानुसार, शासनाने उक्त भशषयवत्ती योिना तात्काळ सुरु करणे बाबत, अद्याप कोणती
काययवाही केली आहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. राििुमार बडोले (२१-०७-२०१७) : (१) नाही.
(२) व (३) भारत सरकार मॅरीकोत्तर भशषयवत्ती बाबत केंद्र शासनाच्या मागयदशय क तत्वानुसार
राज्यातील

शासनकीस

वैधकीय

महाववद्यालयातील

मागासवगीय वैधकीय पदव्यूत्तर

व

पदवरपूवय अनुसूधचत िातीच्या प्रभशक्षणाीी ववद्याथ्ययायना भशषयवत्ती दे य असून,केंद्र शासनाच्य

दद.३१.१२.२०१० च्या मागयदशय क सूचनामधील अ् क्र. ३ (१२) नुसार ववद्यावेतन धारक
वैधकीय पदव्युत्तर अ्यासक्रमातील ववद्याथ्ययायना भशषयवत्ती दे य ठरत नाही.
(४)व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३३८ (17)
राज्यातील सहिारी पतसांीाांना ५ लाखावरील गुांतवणू िीवर
प्राप्तीिर लागू िेल्याच्या नोटीसा बिावल्याबाबत

(२१)

६५४७० (१७-१२-२०१६).

श्री.सुतनल प्रभू (िदांड ोशी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील

(१) केंद्र सरकारच्या प्राप्तीकर ववभागाने, काळ्या पैशावर ननयींत्रण आणण्यासाठी, राज्यातील
सहकारी पतसींस्ीाींना ५ लाखावरील गुींतवणू कीवर प्राप्तीकर लागू केल्याच्या, नो्ीसा माहे
सप््ें बर, २०१६ मये वा त्या दरम्यान बिावल्या आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींबईसह राज्यात ककूण ककती नोंदणीकत पतसींस्ीा आहे त, त्यापैकी ककती
सींस्ीाींनी ५ लाखाच्यावर गुींतवणू क (ठे वी) घेतल्याचे, आढळून आले आहे ,

(३) तसेच सदरहू गुींतवणू कदाराींना, प्राप्तीकर लागू करण्याबाबत, शासनाने कोणती काययवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) असल्यास, पतसींस्ीाींमये मोठ्या प्रमाणात ठे वी स्वरुपात, गुींतवणू क करण्यात येत
असले ल्या, करोडो रुपयाचे काळे धन ननयींत्रणात आणू न व त्यावर प्राप्तीकर लावून, दीं ड
आकारणे बाबत राज्य शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमुख (१८-०७-२०१७) : (१) होय, अींशत: खरे आहे .

(२) राज्यात ककूण १३,५२२ नोंदणीकत ग्रामीण बबगरशेती नागरी पतसींस्ीा आहे त. त्यापैकी
५२२ पतसींस्ीाींनी रु. ५ लाखाींच् यावर गुींतवणू क (ठे वी) ठे वले ल्या आहे त. उपरोक्त ५२२
पतसींस्ीाींपैकी ४० पतसींस्ीाींना आयकर ववभागाने नो्ीसा पाठववल्या असून त्यापैकी १४
पतसींस्ीाींनी त्याबाबतचा खुलासा आयकर ववभागास सादर केले ला आहे .
(३) व (४) गुींतवणू कदाराींना प्राप्तीकर लागू करणे , त्याींना दीं ड आकारणे याबाबतचे सवय अधधकार
केंद्रीय प्राप्तीकर ववभागासच आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ऐरोली (जि.ठाणे ) येीील एमदयडीसीच्या िागेत अनधधित तबेले असल्याबाबत
(२२)

६६१०८ (१६-१२-२०१६).

श्री.सुभाष उफा पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग) :

उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

ऐरोली

उभारणीसाठी

अनधधकतपणे

(जि.ठाणे )
ददले ल्या

येीील

यादवनगरमये

िभमनीवर

उत्तर

प्रदे श

प्रकल्पग्रस्ताींनी
व

बबहारमधन
ू

सन्माननीय

कमआयडीसीला
आले ल्या

झोपडया व िनावराींचे तबेले बाींधले आहे त , हे खरे आहे काय,

उद्योग

परप्राींतीयाींनी

(२) असल्यास, ऐरोली ववभागात सुमारे २८ अनधधकॄत िनावराींचे तबेले असून यादव नगरात
सुमारे २० तबेल्याींमये अींदािे ७०० ते ८०० िनावरे पाळण्यात आली आहे त, हे ह ी खरे आहे
काय,

वव.स. ३३८ (18)
(३) असल्यास, स्वच्छतेचे कोणतेह ी ननक

पाळले िात नसल्याने या तबेल्याींमुळे पररसरातील

सुमारे १० हिाराींपेक्षा अधधक नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आले आहे , हे ह ी खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर अनधधकॄत तबेले ह्ववण्यासाठी शासनाने कोणती कारवाा य केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास,त्याची कारणे काय आहे त?

श्री. सुभाष दे साई (११-०७-२०१७) : (१), (२) व (३) ऐरोली येीील यादवनगरमये ककूण २९
तबेलेपैकी ९ तबेले व काही झोपडपट्टी महामींड ळाच्या सींपाददत क्षेत्रावर अनधधकतपणे बाींधले ले

असून तबेल्यामुळे पररसरातील आरोग्यास व पयायवरणास धोका असल्याची शक्यता नाकारता
येत नाही.

(४) व (५) महाराषर औद्योधगक ववकास महामींड ळामाफय त दद.२१ १ २०१६ पयंत ५०० झोपडया
व ३ तबेल्याींचे ननषकासन केले आहे . महामींड ळाच्या औद्योधगक क्षेत्रालागून असले ले खािगी व
वन क्षेत्राबाबत भसमाींकन करण्यात येत असून महामींड ळाच्या क्षेत्रामये केले ल्या अनतक्रमीत
झोपडयाींचे शासनाच्या झोपडपट्टी पन
ु यवसन योिनेच् या शासन ननणययानस
ु ार काययवाही करण्याचे
प्रस्ताववत

आहे .

तसेच

महामींड ळाच्या

औद्योधगक

क्षेत्रामधील

अनतक्रमण

ननषकासन

करण्याकरीता स्वतींत्र अनतक्रमण ननषकासन दल ननमायण करण्याची काययवाही करण्यात येत

आहे . त्याचप्रमाणे महाराषर महानगरपाभलका अधधननयम १९४९ अींतगयत पाभलका काययक्षेत्रामधील

अनधधकत तबेल्यावर कारवाई करण्यासाठी पाभलका पशुवैद्यकीय अधधकारी याींची परवाना
अधधकारी म्हणू न ननयक्
ु ती करण्याबाबत सध
ु ारणा करण्यात येत आहे .
___________
बीड जिल्हाधधिारी िायाालयावर िाढयात दले ल्या दमलत एैक् य मूि मोचााबाबत
(२३)

६६२०५ (१०-०१-२०१७).

अॅड .भीमराव धोंडे (दष्ट्टी) : सन्माननीय सामाजिि याय मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीड येीील जिल्हाधधकारी कायायलयावर दभलत कैक् य मूक मोचाय काढून त्याींच् या

ववववध

मागण्याींचे ननवेदन जिल्हाधधकारी, बीड याींना ददनाींक १५ऑक््ोबर,२०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास
ददले आहे , हे खरे आहे काय;

(२) असल्यास, सदरहू ननवेदनात कोणकोणत्या मागण्या करण्यात आल्या आहे त ;
(३) असल्यास, सदरहू मागण्याींच् या पूतयतेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात

येत आहे ;

(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त?
श्री. राििुमार बडोले (२५-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
(२) सदर ननवेदनात पुढीलप्रमाणे मागण्या करण्यात आल्या आहे त :-

१) कोपडी, िातेगाव, नाभशक, धळ
ु े व बीड येीील गन्
ु हयातील आरोपीींना फाशीची

भशक्षा दे ण्यात यावी.

वव.स. ३३८ (19)
२) ॲरॉभस्ी कायद्यात बदल न करता त्याची कडक अींमलबिावणी करावी.
करावी.

३) ॲरॉभस्ी कायद्याचा अ्यास करण्यासाठी ननयुक् त केले ली सभमती बरखास्त
४) ॲरॉभस्ी कायदा भ्क्या ववमक्
ु ताींना लागू करावा.
५) शेतीचे व भशक्षणाचे राषरीयकरण करण्यात यावे.

६) अनुसूधचत िाती, िमाती व भ्के ववमुक् त कसत असले ल्या गायरान िभमनी

त्याींच् या नावे करण्यात यावे.

७) भारत सरकारच्या भशषयवत्तीत महागाई ननदे शानुसार वाढ करणे व त्याचे वा्प

प्रत्येक मदहन्याला करणे .

८) भारतीय सींववधानाने ददले ल्या नोक-यातील आरक्षणाला सींपवणारी ठे केदारी पदत

रद्द करुन राखीव िागेचा अनुशे
करणे .

त्वररत भरणे .

९) नाभशक येीील ग्रामीण भागातील दभलताींवर हल्ला करणा-या गुींड ाींना त्वररत अ्क
१०) महात्मा फुले

आधीयक ववकास महामींड ळ, सींत रोहीदास चमयकार ववकास

महामींड ळ, वसींतराव नाईक भ्के ववमुक् त ववकास महामींड ळ, आददवासी ववकास महामींड ळ
याींना आधीयक तरतूद करुन किय वा्प सुरु करणे .

(३) कोपडी, िातेगाव, नाभशक, धळ
ु े व बीड येीील गुन्हयातील आरोपीींना भशक्षा दे ण्याची बाब
न्यायालयीन असून ॲरॉभस्ी कायदा केंद्र शासनाचा आहे . उक्त ननवेदनातील मागण्या सींबींधधत
ववभागाींकडे काययवाहीकररता पाठववण्यात आल्या असून सदर मागण्याींवर काययवाही चालू आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
भटक्या – ववमुक् त समािातील रािेफासेपारधी िातीचे लोिाांना
िातीचे दाखले दे यात येयाबाबत

(२४)

६७२०३ (१०-०१-२०१७).

डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाी) :

सन्माननीय सामाजिि

याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

भ्क्या

येण्याबाबतची

–

ववमुक् त

मागणी

समािातील

अींबरनाी

येीील

रािेफासेपारधी
स्ीाननक

लोकाींना

िातीचे

लोकप्रनतननधीनी

दाखले

दद.१४

रोिीच्या पत्रान्वये मा.सामाजिक न्याय मींत्रयाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

दे ण्यात

सप््ें बर,२०१६

(२) असल्यास, या मागणीच्या सींदभायत शासनाने काय काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (२०-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
(२) महाराषर राज्याच्या मागासवगीयाींच् या यादीमये ज्या िातीींचा समावेश आहे , केवळ त्याच
िाती

समािाच्या

लोकाींना

मागासवगीयाीं चे

िातप्रमाणपत्र

दे ण्यात

येते. केंद्र

शासनाच्या

वव.स. ३३८ (20)
ननदे शानुसार या ववभागाच्या दद.६/२/२०१० च्या शासन ननणययान्वये ववमुक् त िाती भ्क्या

िमाती या प्रवगायतील व्यक्तीींना अीवा त्याींच् या कु्ुींबबयाींना, दद.२१/११/१९६१ रोिी वा तत्पूवी
त्याींचा राज्यातील सवयसाधारण रदहवास असण्याची अ् ववदहत करण्यात आली असून त्यानुसार
िातपडताळणी

ननयम

२०१२

मये

सदर

अ्ीचा

समावेश

करण्यात

आला

आहे .

िातपडताळणी ननयम-२०१२ नुसार आवश्यक ती कागदपत्रे सादर केल्यास िातप्रमाणपत्र व

िातवैधता प्रमाणपत्र भमळण्यास कोणतीही अडचण उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मौिे मोहा (ता.िळां ब, जि.उमानाबाद) येीे बेिायदा साविारी हायवसाय सुरु असल्याबाबत
(२५)

६८४०३ (१७-१२-२०१७).

श्री.ियांत

पाटील (ालामपूर ), श्री.जितद्द्र दहाहाड (मुांब्रा
िळवा), श्री.भािर िाधव (गुह ागर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.मिरांद िाधव-पाटील

(वाई), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सुरे श लाड (ििात), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस),
श्री.शामराव ऊफा बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.पाांडु रांग बरोरा (शहापूर ) :
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) मौिे मोहा (ता.कळीं ब, जि.उस्मानाबाद) येीे बेकायदा सावकारी व्यवसाय सुरु असून
सावकाराच्या त्रासामुळे अनेक दाररद्र्य रे ेखालील लोकाींनी आत्महत्या केल्याचे माहे ऑगस््,
२०१६ मये वा त्यादरम्यान ननदशय नास आले , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफय त चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले

व तद्नस
ु ार बेकायदा सावकारी व्यवसाय

करणाऱया सावकारावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमुख (१८-०७-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे .

कका (सुनील अशोक मु्कुळे ) व्यक्तीने सावकाराच्या त्रासामुळे आत्महत्या केली आहे .
(२) होय.

(३) सदर

प्रकरणी अवैध सावकारी आढळून आल्यामुळे श्री. दत्तात्रय चींदर मडके या

सावकाराींववरूद महाराषर सावकारी (ननयमन) अधधननयम, २०१४ चे कलम ३९ अन्वये पोलीस
स््े शन, कळीं ब येीे दद. १३.०८.२०१६ रोिी गुन्हा नोंद केला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३३८ (21)
परभणी जिल्ह्यातील अनुसूधचत िातीतील लाभार्थयाांना घरिुले बाांधून दे यासाठी रमाई दवास
योिनेअत
ां गात िदले ले पैसे अखधचात राहील्याबाबत

(२६)

७०६१८ (१०-०१-२०१७).

डॉ.राहू ल पाटील (परभणी) : सन्माननीय सामाजिि याय मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासनाच्या वतीने परभणी जिल््यातील अनुसूधचत िातीतील लाभाथ्ययांना घरकुले बाींधून
दे ण्यासाठी रमाई आवास योिना सुरु करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, परभणी जिल््यातील शहरी भागात या योिनेंतगयत २००९ ते २०१६ या
कालावधीत १३ को्ी १८ रुपये ननधी भमळाला होता त्यापैकी ३ को्ी ७७ लाख ५६ हिार
रुपयाींचा ननधी अद्यापही अखधचयत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर ननधी अखधचयत रहाण्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (१९-०७-२०१७) : (१) होय.
(२) होय, अींशत: खरे आहे .

(३) नागरी क्षेत्राींतगयत घरकुल मींिुर केले ल्या रमाई घरकुल योिनेतील लाभाथ्ययांकडे पुरे शी
िागा उपलब्ध नाही. काही लाभाीी वास्तव्यास बाहे र गावी गेलेले आहे त. तसेच काही लाभाीी
मयत झाले असल्या कारणाने आणण काही लाभाथ्ययांच् या िागेची नोंद नगर पाभलकेमये केली

नसल्या कारणाने लाभाथ्ययांना घरकुलाचा लाभ दे ण्यात आले ला नाही. त्यामुळे सदर ननधी
अखचीत रादहला आहे .
___________
साांगली जिल्ह्यातील अवसायानात गेलेल्या वसांतदादा शेतिरी सहिारी
बँिेतील गैर हायवहाराबाबत

(२७)

ां े (वरळी),
७१३३० (१७-१२-२०१६). श्री.क्षषण तीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.सुतनल मशद
(दष्ट्टी) : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

अॅड .भीमराव धोंडे
काय :-

(१) साींगली जिल््यातील अवसायानात गेलेल्या वसींतदादा शेतकरी सहकारी बँकेतील २४७ को्ी
७५ लाख ५४ हिार रुपयाींचा आधीयक गैर व्यवहार झाल्याचे ऑगस््, २०१६ मये वा पदहल्या
सप्तहात

ननदशय नास आले , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच उक्त बँकेने ४०,००० ठे वीदार व खातेदाराींना त्याींच् या ठे वी व खात्यातील रक्कम
अद्यापपयंत परतफेड केली नसल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१६ मये वा नतसऱया सप्ताहात
वा ननदशय नास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाकडू न चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, सदर चौकशीत काय ननषपन्न झाले आहे आणण सींबींधधत ठे वीदार व खातेदाराींना
त्याींच् या ठे वीच्या रकमा परत करण्याबाबत शासनाने

कोणती काययवाही केली वा करत आहे ,

वव.स. ३३८ (22)

(५) तसेच या गैर व्यवहाराला

िबाबदार असले ल्या पदाधधकाऱयाींची नावे काय आहे त व

सींबींधधताींववरुद कोणती कायदे शीर कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमुख (१८-०७-२०१७) : (१) व (२) हे खरे आहे .

(३) सदर प्रकरणी महाराषर सहकारी सींस्ीा अधधननयम, १९६० चे कलम ८८ अन्वये चौकशी
सुरु आहे .

(४) व (५) बँकेच्या अवसायन कालावधीमये ककूण १,४२,७८९ ठे वीदाराींपैकी ५७,३४६ ठे वीदाराींना
रु. १५२.४० को्ी ातक्या रक्कमेच् या ठे वी परत करण्यात आले ल्या आहे त.

महाराषर सहकारी सींस्ीा अधधननयम, १९६० चे कलम ८८ व त्याखालील ननयम,

१९६१ मधील कलम ७२(३) अन्वये बँकेचे आिी

मािी सींचालक (मयत सींचालकाींचे वारसदार)

याींच् यावर ददनाींक ९.८.२०१६ रोिी आरोपपत्र बिावण्यात आले असून चौकशी अधधकारी याींनी
ददनाींक ११.१.२०१७ रोिी अधधननयमाचे कलम ९५ अन्वये सींबींधीत सींचालकाींच् या व मयत
सींचालकाींच् या वारसाींच् या मालमत्ताींवर िप्ती आदे श ननगयमीत केले आहे त.

या आदे शाववरुद्ध सींबींधीताींनी सहकार अपील न्यायालयात अपील दाखल केले असून

अपील न्यायालयाने सदर िप्ती आदे श त्याींच् या ददनाींक २.३.२०१७ रोिीच्या आदे शान्वये रद्द
केले

असून बँकेने पुन्हा अधधननयमाच्या कलम ९५ अन्वये अिय केल्यास गुण वत्तेवर व

कायदे शार तरतूदीनस
ु ार ननणयय घेण्याची अनम
ु ती ददली आहे . त्यानस
ु ार बँकेने प्राधधकत चौकशी

अधधकाऱयाींकडे ददनाींक ३.३.२०१७ रोिी अिय दाखल केला असून ददनाींक ९.३.२०१७ ते ददनाींक
७.६.२०१७ या दरम्यान सींबींधधताींच् या सुनावण्या घे न प्रकरण आदे शाीय बींद करण्यात आले
आहे .

गैर व्यवहारास िबाबदार असणारे सींबींधीत पदाधधकारी (मयत पदाधधकाऱयाींचे वारस)

याींची नावे खालील प्रमाणे आहे त.

१) श्रीमती ियश्री मदन पा्ील वगैरे ३

२) शभशकाींत कलगोंडा पा्ील

३) नरसगोंडा सातगोंडा पा्ील

४) सुरे श आदगोंडा पा्ील

७) माधवराव ज्ञानदे व पा्ील

८) तुकाराम रामचींद्र पा्ील

५) अमरनाी सदाभशव पा्ील
९) सुरे श दे वाप्पा आव्ी
११) सुभा

गणपती काींबळे

१३) ननवत्तीराव मारुती पा्ील
अ) सौ. ननता अभय बगा्े
१५)

िींबु दादा ीो्े

१७) बेबीताई मारुती पा्ील

१९) दत्तात्रय श्रीपती सुययवींशी

२१) गिानन लक्ष्मणराव गवळी

६) ककरण रािाभा

िगदाळे

१०) प्रभमलादे वी प्रकाशराव माने
१२) दादासो वाघु काींबळे

१४) श्रीमती प्रेमा सनतश बबरनाळे वगैरे ४ पैकी
आ) सौ. धगता प्रववण पा्ील
१६) भरत महादे व पा्ील

१८) ननवास दत्तािीराव दे शमुख
२०) सुधाकर धोंडीराम आरते
२२)सिेराव सखाराम पा्ील

वव.स. ३३८ (23)
२३)

सुरे श जिनगोंडा पा्ील

२४) अरववींद शामराव पा्ील

भूपाल दत्तात्रय चव्हाण

२८)

२५) श्रीपाल नेमगोंडा बबरनाळे
२७)

२६)आनींदराव मारुती पा्ील
प्रकाश बाबुर ाव साठे

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
महात्मा फुले याांची १२५ वी पुयततीी दणण शतिोत्तर
रौप्य मती िायािम दखयाबाबत

(२८)

७१९३४ (१०-०१-२०१७).

श्री.छगन भुिबळ (येवला) :

सन्माननीय ववमुक् त िाती,

भटक्या िमाती, ातर मागासवगा व ववशेष मागस प्रवगा िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) ीोर समािसुधारक महात्मा फुले याींची १२५ वी पुण्यनतीी आणण त्याींच् या शतकोत्तर रौप्य
स्मती व ायकडे शासनाचे दलय
ु क्ष झाल्याची तक्रार करुन व यभरासाठी काययक्रम आखण्याबाबत

स्ीाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाींक ११ कवप्रल, २०१६ रोिी तसेच माहे ऑगस््, २०१६ व
ऑक् ्ोबर, २०१६ म ये वा त्यासुमारास शासनाकडे मागणी केले ली आहे , हे खरे आहे काय,

मागणीबाबत शासनामाफय त कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत

(२) असल्यास, सदर
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम मशांदे (१३-०७-२०१७) : (१) होय.

(२) महात्मा ज्योनतबा फुले याींच् या पुण्यनतीी ऐविी वविाभि, ामाव व ववमाप्र

कल्याण या

नवीन ववभागामाफय त त्याींची ियींती राज्यात उत्साहात सािरी करून सदर ददवशी ववववध

प्रबोधनात्मक काययक्रमाचे आयोिन करण्याबाबत शासन पररपत्रक ददनाींक १० कवप्रल,२०१७
अन्वये ननगयभमत करण्यात आले ले आहे .
(३) प्रश्न उदृभवत नाही.
___________
िोल्हापूर जिल्ह्यातील पांचाताराांकित एम.दय.डी.सी. मध्ये अनेि औद्योधगि
भूखांड उद्योग उभारणीववना पडू न असल्याबाबत

(२९)

७३०७७ (१६-१२-२०१६).

श्री.प्रिाश दबबटिर (राधानगरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग मांत्री

(१) कोल्हापूर जिल््यातील पींचाताराींककत कम.आय.डी.सी. मये ककत्येक औद्योधगक भूखींड

उद्योग उभारणीववना पडू न असल्याने क्षमता असूनही नवीन उद्योिकाींना अडचण ननमायण
झाल्याची बाब ननदशय नास आली, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३३८ (24)
(२) असल्यास, कागल पींचाताराींककत कम.आय.डी.सी. मये १० व ायहू न अधधक कालावधी
होवूनही अद्याप उद्योग उभे न केले ले भूखींड उपलब्ध आहे त ,हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,भूखींड ाींना उद्योग उभारणीत मुदतवाढ दे ण्यात येते काय,
(४)

असल्यास,कागल

सद्य:जस्ीती काय आहे ,

पींचाताराींककत

कम.आय.डी.सी.

मधील

२६३

क्रमाींकाच्या

भूखींड ाची

(५) तसेच याप्रकरणी शासनाने काय काययवाही केली ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई (११-०७-२०१७) :(१) व (२) पींचताराींककत
वापराववना आहे त.
(३) होय,

भूखींड धारकानी

भूखींड

ववकास

कालावधीमये

कम.आय.डी.सी. मये काही भूखींड

भूखींड

ववकासाकरीता

घेतले ल्या

पररणामकारक बाबी (Effective Steps) ववचारात घेता प्रचभलत धोरणानुसार मुदतवाढीचे
शुल्क आकारुन मुदतवाढ दे ण्यात येते.

(४) भूखींड क्रीं क-२६३, क्षेत्र २१५३१ चौ.मी. चे वा्प श्री.राहु ल अशोक दधाणे
भागीदार मे.दधाणे
ु
ु
मे्ॉभलक्स याींना दद.१५ ०१ २००७ रोिी करण्यात आले आहे . सदर भूखींड ावर ४३५७.५०चौ.मी

ातके बाींधकाम केले ले असून बीसीसी दद.०६ ०६ २०१६ रोिी घेतले ली आहे . सदर भूखींड धारक
माहे ऑगस््, २०१५ पासून उत्पादनात गेलेला आहे .

(५) ज्या भूखींड ाींचा ववदहत व वाढीव कालावधी दद.३१ ०८ २०१३ पूवी सींपुष्ात आले ला आहे ,
अशा भूखींड धारकाींना शेव्ची सींधी म्हणू न दद.३१ ०८ २०१७ पयंत बीसीसी प्राप्त करण्यासाठी
उद्योग सींजिवनी योिना िाहीर करण्यात आली आहे . तसेच ज्या भूखींड धारकानी अद्यापी
भूखींड ववकासाकरीता कोणतीही काययवाही केली नाही अशा उद्योिकाींना महामींड ळाच्या
धोरणानुसार नो्ीस बिावून भूखींड ताब्यात घेण्याची काययवाही करण्यात येते.
___________
राहु र ी तालुक् यातील (जि.अहमदनगर) येीील शेतिऱ्याने फायनास िां पनी व
साविाराच्या त्रासामळ
ु े िेले ली दत्महत्या
(३०)

७६०३३

(ब्रम्हपूर ी),

(०६-०५-२०१७).

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

श्री.राधािष्ट्ण

ववखे-पाटील

(मसल्लोड), श्री.अममन पटे ल

(सावनेर ), श्री.अममत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(मशडी),

श्री.वविय

वडे ट्टीवार

(मुांबादे वी), श्री.सुतनल

िेदार

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील

(१) वपींपळगाव फुगगी (ता.राहू री,जि.अहमदनगर) येीील तरुण शेतकऱयाने खािगी सावकार व
फायनान्स कीं पन्याींनी केले ल्या मारहाणी व त्रासाला कीं ्ाळून ददनाींक १४ िानेवारी, २०१७ रोिी
वा त्या सम
ु ारास आत्महत्या केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मत्यूपूवय भलदहले ल्या धचठ्ठीमये खािगी सावकार व फायनान्स कीं पनीच्या

त्रासाला कीं ्ाळून आत्महत्या करीत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने अधधक चौकशी केली आहे काय,

वव.स. ३३८ (25)
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार याप्रकरणी सींबींधधत सावकार व
फायनान्स कीं पनीवर कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) तसेच असे प्रकार परत उद्भवू नये यासाठी शासनाने काय उपाययोिना केल्या वा करण्यात
येत आहे त, नसल्यास त्याची कारणे काय आहे त?
श्री. सुभाष दे शमुख (०५-०७-२०१७) : (१) नाही.
(२) नाही.

(३) व (४) वपींपळगाव फुणगी येीील नारायण भशवािी माने याींनी दद.१४.०१.२०१७ रोिी
आत्महत्या केली. सदर आत्महत्येच् या अनु ींगाने तहभसलदार, राहु र ी याींनी केले ल्या
चौकशीनुसार सदरची आत्महत्या ही रक खरे दी ववक्रीच्या रादहले ल्या पैश् यावरून घडल्याचे
तपासात ननदशय नास आले आहे . तसेच सदर प्रकरणी

पोभलस स््े शन, राहु र ी येीे गुन्हा दाखल

झाला आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िेगाव (ता. उरण, जि. रायगड) गावाला रानसई धरणातून िादाची पाईपलाईन
टािून पाणी परु वठा होयाबाबत

(३१)

७७०१९ (२४-०४-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील

(१) केगाव (ता. उरण, जि. रायगड) या गावाला रानसई धरणातून अधधकची पाईपलाईन ्ाकून
तसेच पोसरी ग्रामपींचायत (ता.पनवेल) या गावाला नववन पाईप लाईन ्ाकून पाणी पुर वठा
होण्याबाबत स्ीाननक लोकप्रनतननधीनी मा. उद्योग मींत्री याींना ददनाींक २० नोव्हें बर,२०१६ रोिी
वा त्या सुमारास ननवेदन ददले आहे ,हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय?

श्री. सुभाष दे साई (१५-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) केगाींव गावाला अधधकची पाईप लाईन ्ाकणे :
केगाींव

ग्रामपींचायतीस

घनमी्र ददन मींिूर
करण्यात

येत

(ता.उरण) या गावाचा म.औ.वव. महामींड ळातफे पाणी को्ा

असला तरी महामींड ळातफे सया

आहे . माहे

कवप्रल

२०१७ पयंत

७०

१८० घनमी्र ददन पाणीपुर वठा

केगाींव ग्रामपींचायतीकडे

ककूण ीकबाकी
१,१३,६०,२१६ - ातकी असून यापैकी ननव्वळ पाणी पट्टी रु. १३,७०,८१७ - आहे . केगाींव

ग्रामपींचायतीने वाढीव नळ िोडणी मींिूर करण्याबाबत शासन स्तरावर दद.०५ ०४ २०१६ व
२६ ०७ २०१६ रोिी

बैठ क घे न ीकबाकी पो्ी ५०%

रक्कम ग्रामपींचायतीने अदा केल्यानींतर

वाढीव पाणी पुर वठ्याबाबत ववचार करण्यात येई ल, असा ननणयय घेण्यात आला आहे . तीावप,

वव.स. ३३८ (26)
ग्रामपींचायतीने अद्याप ीकबाकीपो्ी रक्कम भरणा केले ली नसल्याने व पाण्याचे दे यक
वेळोवेळी भरत नसल्यामुळे वाढीव नळ िोडणी दे ण्याची काययवाही करणे शक्य झाले ले नाही.
पोसरी (िुनी) गावाला नववन पाईप लाईन ्ाकणे :पनवेल

तालक्
ु यातील

पोसरी

म.औ.वव.महामींड ळाच्या परवानगीने

गावाला

कचओसी

कीं पनीच्या

पाईपलाईन

मधन
ू

कचओसी कीं पनी ५० भम.मी. व्यासाच्या नळिोडणीतून

प्रती ददन ११५ घनमी्र पाणीपुर वठा करत आहे त. सया

कचओसी कीं पनी या गावाचे पाणी

दे यक अदा करीत आहे . सदर गाव पाताळगींगा पाणीपुर वठा केंद्रापासून ५ ककमी अींतरावर व
उीं चावर असल्याने पाणीपुर वठा वाढववण्यासाठी नळिोडणी दठकाणी ककींवा सखल दठकाणी ्ाकी

बाींधन
ू उदीं चन सींचाव्दारे पाणी उचलणे आवश्यक आहे . कचओसी कीं पनीला पाणीपरु वठा करणाया िलवादहनी व्यतीररक्त स्वतींत्र पाईप लाईन नसल्यामुळे म.औ.वव. महामींड ळास या गावाला
पाणीपुर वठ्याकरीता स्वतींत्र नळिोडणी दे णे शक्य होणार नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
सहिार ममत्र चांद्रिाांत बढे सर अांबान िो-ऑप सोसायटी मल. वरणगाव, जि. िळगाव,शाखा
सातपुर , नामशि या सोसायटीने नागरीिाांची फसवण ुिी िेले बाबत

(३२)

७७२२९ (२१-०४-२०१७).

फराांदे (नामशि मध्य) :

श्रीमती सीमाताई िहरे (नामशि पजश्चम), श्रीमती दे वयानी

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सहकार भमत्र चींद्रकाींत बढे सर अींबयन को-ऑप सोसाय्ी भल. वरणगाव, जि. िळगाव या
सोसाय्ीने सातपुर , नाभशक येीे शाखा स्ीावपत करुन नागकरीकाींकडू न मोठ्या प्रमाणात ठे वी
िमा केले ल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,सदरहू सोसाय्ी ही सन २००७ पासून बींद असून नागरीकाींच् या ठे वी सोसोय्ीने
ददल्या नसल्याबाबत स्ीाननक लोकप्रनतननधीनी माहे ऑगस््, २०१६ मये वा त्यादरम्यान
ननवेदनाव्दारे तक्रार

केली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू सोसाय्ीच्या ववरुद शासनाने कोणती काययवाही केली वा करत आहे ,
(४) तसेच नागरीकाींच् या ठे वी परत भमळण्याच्या दृष्ीने शासन कोणती
करणार आहे ,

काययवाही केली वा

(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमुख (१९-०७-२०१७) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे .

सदर सोसाय्ीची िुन, २००० मये सातपूर येीे शाखा सुरु करण्यात आली होती. मात्र सदर

सोसाय्ी सन २००७ मये अडचणीत आल्याने सहकार आयुक् त याींच् या ददनाींक २६.६.२०१२
रोिीच्या आदे शान्वये सोसाय्ीच्या सातपूर येीील शाखेचे नाभशक भसडको येीील शाखेत

ववभलनीकरण करण्यात आले आहे . सद्यजस्ीतीत या शाखेतून सींस्ीेचे कामकाि सुरु आहे .
तसेच सींस्ीेने नागररकाींची फसवणू क केली असल्याबाबतची तक्रार स्ीाननक लोकप्रनतननधीींनी
मा. मुख्यमींत्री महोदयाींकडे केली आहे .

वव.स. ३३८ (27)
(३), (४) व (५) सदर सोसाय्ी अडचणीत आल्याने सहकार आयुक् त कायायलयाने त्याींच् या
ददनाींक २.८.२००८ रोिीच्या आदे शान्वये महाराषर

सहकारी सींस्ीा अधधननयम, १९६० चे कलम

८८ अन्वये चौकशीचे आदे श ददले आहे त. सदर चौकशीच्या अनु ींगाने सोसाय्ीच्या तत्कालीन

२४ सींचालकाींवर रु. १६२.७० को्ी ातक्या रक्कमेची िबाबदारी ननजश्चत करण्यात आली असून
त्यापैकी रु. ३.२२ को्ी ातक्या रक्कमेची वसूली करण्यात आली आहे . उवयर ीत रक्कम वसूल
करण्याची काययवाही सुरु आहे .

सोसाय्ीच्या तत्कालीन सींचालकाींनी ववनातारण कियवा्प मोठ्या प्रमाणावर केल्याने

त्याींचेवर वरणगाव पोभलस स््े शन येीे रु. १०१ को्ीचा व साींगवी, पुणे येीे रु. २१.५९ लाख

ातक्या रक्कमेचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . तसेच ववनातारण किय घेतले ल्या २११
कियदाराींपैकी ११० कियदाराींवरदे खील गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे त.
अींतीम

सहकार आयुक् त याींच् या ददनाींक २५.४.२०१४ रोिीच्या आदे शान्वये सदर सोसाय्ी

अवसायनात

काढण्यात

नेमणू क करण्यात आली आहे .

आली असून सद्यजस्ीतीत सींस्ीेवर अवसायक मींड ळाची
___________

सोयाबीन वविीवर प्रती जक्वांटल दोनशे रुपये प्रमाणे अनुदान ीेट
शेति-याांच् या बँि खात्यात िमा िरयाबाबत

(३३)

७७५२२ (१४-०४-२०१७).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुर ी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने सोयाबीन ववक्रीवर दोनशे रुपये जक्वीं्ल अनद
ु ान दे ण्याचा ननणयय घेतला परींतु

आवश्यक कागदपत्राींच् या पुतयतेने शेतकरी त्रस्त झाले असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ वा
त्यादरम्यान ननदशय नास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या दोनशे रुपयाींच् या अनुदानासाठी ववचारणा करताींना शेतक-याींना चारशे ते
पाचशे रुपयाींचा भद
ु ं ड बसू लागला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, शासनाने

सींधचकाींचा प्रकार ीाींबवून सोयाबीनवरील अनुदान ीे् शेतक-याींच् या
बँक खात्यात िमा करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमुख (१९-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) शासन ननणयय, ददनाींक १५/०१/२०१७

नुसार पात्र लाभाथ्ययायची सींख्या व त्यासाठी लागणारे

ककूण अनुदान याबाबत पणन सींचालक,पुणे याींचेकडू न प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर पुढील काययवाही
करण्यात येई ल.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३३८ (28)
राज्यात सांिय गाांधी तनराधार योिनेची वावषाि उत्पन मयाादा वाढववयाचा प्रताव
(३४)

७८१९५

श्री.वैभव वपचड

(०६-०५-२०१७).

(अिोले ), श्री.राहु ल िगताप (श्रीगोंदा),
श्री.पाांडु रांग बरोरा (शहापूर ), श्री.राहु ल मोटे (पराांड ा) :
सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सींिय गाींधी ननराधार योिना, श्रावणबाळ योिना यासाठी उत्पन्नाची वाव यक
मयायदा २१,०००/- असल्याने अनेक ननराधार व गरीब िनतेला या योिनेचा लाभ घेता येत
नाही, हे

खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त

योिनेंची उत्पन्नाची मयायदा ककमान

शासनाच्या ववचाराधीन आहे ,हे

खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्याबाबत कोणती काययवाही केली

वा

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

५०,००० पयंत करण्याबाबत

करण्यात येत आहे ,

श्री. राििुमार बडोले (११-०७-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) ववशे सहाय्य काययक्रमाींतगयत
योिनाचा लाभ दे ण्यासींदभायत लाभाथ्ययांच् या वाव क
य उत्पन्न मयायदेत रु.२१,००० - वरून रू.
४०,००० - कवढी वाढ करण्याची

बाब शासनाच्या ववचाराधीन

आहे

___________
राळे गाव (जि. यवतमाळ) येीे एम. दय. डी. सी. ची तनमीती नसल्याबाबत
(३५)

७८४५५ (२१-०४-२०१७).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग मांत्री

(१) राळे गाव (जि.यवतमाळ) तालुका स्तरावर औद्योधगक ववकास महामींड ळ अींतगयत कम.
आय.डी.सी.

ची

ननमीती

करण्याचे

धोरण

असताना

यवतमाळ

जिल््यातील

राळे गाव

मुख्यालयाचे दठकाण असले ल्या तालुक् यामये कम.आय.डी.सी. ची ननमीती अद्यापयंत झाली
नसल्याचे

आहे काय,

ददनाींक २४ िानेवारी, २०१७ रोिी वा च्या सुमारास असे ननदशय नास आले , हे खरे

(२) असल्यास, बेर ोिगाराना रोिगारासाठी ातर जिल््यात िावे
काय,

लागत आहे , हे ही खरे आहे

(३) असल्यास,बेर ोिगाराींना स्ीाननक स्ीरावर रोिगार उपलब्ध होण्यासाठी या पररसरातील

सोयाबीन, तुर , कापुस या वपकाींचे मोठया प्रमाणात उत्पादन होत असल्याने या वपकाींवर
आधारीत उद्योग सुरु करण्यासाठी राळे गाव मये कम. आय. डी. सी. ची ननमीती करण्यात
येई ल काय,

(४) असल्यास, कधीपयंत ननमीती करण्यात येई ल.
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त?

वव.स. ३३८ (29)
श्री. सुभाष दे साई (११-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

यवतमाळ जिल््यामये यवतमाळ, अनतररक्त यवतमाळ अशी दोन मोठी औद्योधगक

क्षेत्रे तसेच वणी, कळीं ब, दारव्हा, ददग्रस, पस
ु द, उमरखेड व महागाव येीे औद्योधगक क्षेत्र
स्ीापन करण्यात आले ली असून तेीे बऱयाच प्रमाणात रोिगार उपलब्ध झाले ला आहे .
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
नामशि जिल्ह्यात िाांद्याच्या बािारभावात झाले ल्या घसरणीबाबत
(३६)

७८४७५ (०६-०५-२०१७).

श्रीमती सीमाताई िहरे (नामशि पजश्चम), श्रीमती तनमाला

गाववत (ागतपूर ी), श्री.नसीम खान (चाांिदवली) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) नाभशक येीील बािार सभमत्याींमये काद्याींची मोठ्या प्रमाणावर आवक होत असून अत्यींत
कमी भाव भमळत असल्याने व हमी भाव भमळत नसल्याने काींदा उत्पादक अडचणीत

असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मये वा त्या दरम्यान ननदशय नास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, शेतक-याींनी रास्ता रोको आींदोलन करुन काींद्यास हमीभाव िाहीर करावा व
शेतक-याींना ववक्री केले ल्या काींद्यावर अनुदान उपलब्ध करुन दे ण्याची मागणी केली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभायत

शासनाने चौकशी करुन काींदा उत्पादकाींना उत्पादन खचायवर

आधाररत भाव भमळावा यासाठी कोणती काययवाही केली
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

वा करण्यात येत आहे

श्री. सुभाष दे शमुख (१९-०७-२०१७) : (१) हीं गाम २०१६-१७ मये काींदा उत्पादनात झाले ल्या

वाढीच्या पाश्वयभुमीवर पुर वठ्याच्या प्रमाणात मागणी कमी असल्याने , बािारातील आवक
वाढल्याने काींद्याला उत्पादन खचायच् या तुलनेत कमी भाव भमळाला आहे .हे खरे आहे . मात्र

काींदा नाशवींत शेतमाल असल्याने,काींद्याला हमी भाव घोव त केला िात नाही. त्यामुळे
काींद्याला हमी
(२) होय.

भमळत नाही.हे खरे नाही.

(३) राज्यातील ज्या काींदा उत्पादक शेतकऱयाीं नी िुलै, २०१६ व ऑगस््,२०१६ मये कव

उत्पन्न बािार सभमतीत ववक्री केले ल्या काींद्यासाठी प्रनत जक्वीं्ल रुपये ५००/- व प्रनत शेतकरी
२०० जक्वीं्लप्रमाणे अनुदान ववतरीत करण्यासाठी रुपये ४३.४४
ददले ला आहे .

को्ी ननधी उपलब्ध करुन

तसेच काींद्याला योग्य दर भमळावा यासाठी अन्य राज्यात काींदा पाठववण्यासाठी

िादाच्या रे ल्वे वॅगन

व रॅ क् स उपलब्ध करुन ददल्या आहे त.

वव.स. ३३८ (30)
त्याचबरोबर केंद्रशासनास वेळोवेळी ववनींती करुन भारत व्यापारी माल

ननयायत

योिना(Merchandise Exports from India Scheme) योिनेचा कालावधी वाढवून घेतला
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

दे वरी (जि. गोंिदया) येीील एम.दय.डी.सी.मध्ये नवीन उद्योगधांदे सुरू िरयाबाबत
(३७)

७९०९१ (२१-०४-२०१७).

श्री.सांिय पुर ाम (दमगाव) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

सन्माननीय उद्योग मांत्री

औद्योधगक धोरणाला चालना दे ण्याबरोबरच दे वरी (जि.गोंददया) येीील

कम.आय.डी.सी.येीे नवीन उद्योगधींदे सुरू करण्याबाबत स्ीाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १६
मे,२०१६ रोिी वा त्यासुमारास राज्याचे मा.मुख्यमींत्री याींच् याकडे ले खी पत्र ददले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या अनु ींगाने नवीन उद्योगधींदे सुरू करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा
करण्यात

येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. सुभाष दे साई (१३-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) दे वरी ववकास केंद्रामये मोकळ्या असले ल्या व ववकास कालावधी सींपले ल्या अशा ११

भूखींड ापैकी ८ भूखींड ाचे वा्प रद्द करण्यात आले असून, आता नववन भूखींड ाींसाठीची मागणी
वाढले ली आहे . सद्य:जस्ीतीत नवीन उद्योिकाींनी मागणी केले ल्या १३ उद्योिकाींना भूखींड ाींचे

वा्प करण्यात आले ले आहे . या क्षेत्रामये निीकच्या काळात नव्याने वा्प केले ले ककूण ४९
भूखींड ाचा समावेश आहे . या प्रस्ताववत उद्योगामये त्याींची ककुण गुतींवण ुक रु.९४०.५४ लक्ष
रक्कमेची असून १२१९ लोकाींना रोिगार उपलब्ध होणे अपेक्षक्षत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
दे वरी (जि. गोंिदया) तालुक् यातील साविाराांनी सुमारे ५००० शेतिऱ्याांची फसवणू ि िेल्याबाबत
(३८)

७९०९४ (२१-०४-२०१७).

श्री.सांिय परु ाम (दमगाव) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दे वरी (जि. गोंददया) तालक्
ु यातील सावकाराींनी ददनाींक ३० नोव्हें बर, २०१४ पूवी सम
ु ारे
५००० शेतक-याींची फसवणू क करून सोने गहाण ठे वून किय ददले असल्याचे ननदशय नास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी सोने गहाण ठे वून शेतकऱयाींच् या फसवण ुकीबाबत शासनाकडे
प्रस्ताव दाखल झाले आहे ,

ककती
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करून गहाण ठे वले ले सोने शेतकऱयाीं ना परत
करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) तसेच दो ी आढळले ल्या सावकाराींवर शासनाने कोणती
आहे ,

कारवाई

केली वा करण्यात येत

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती?
श्री. सुभाष दे शमुख (१८-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
दे वरी (जि. गोंददया) तालुक् यातील सावकाराींनी
किय ददल्याची बाब ननदशय नास आले ली नाही.
(२) सोने

गहाण

शेतक-याींची फसवणू क करून सोने गहाण ठे वून

ठे न शेतकऱयाींची फसवणू क झाल्याबाबतची कोणतीही तक्रार जिल्हा

उपननबींधक, सहकारी सींस्ीा, गोंददया याींचे कायायलयास प्राप्त झाले ली नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िळगाांव व धळ
ु े जिल्हयात दयटी हब सरु
ु िरयाबाबत
(३९)

७९१८९ (२०-०४-२०१७).

(पाचोरा) :

डॉ.सतीश (अणासाहे ब) पाटील (एरांड ोल), श्री.किशोर पाटील

सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िळगाींव व धळ
ु े जिल्हयात आय्ीशी सींबधधत अ्यासक्रम चालववणारी महाववद्यालये

असून या जिल्हयात आय्ी हब नसल्याने येीील तरुणाींना नोकरीकररता पुणे – मुींबई येीे
िावे लागते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खान्दे शात आय्ी हब सुरु करण्याकररता शासन काही प्रयत्न करणार आहे
काय,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१०-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३)

महाराषर शासनाने “मदहती तींत्रज्ञान व तींत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण २०१५ “

हे ददनाींक २५ ८ २०१५ रोिी िादहर केले आहे . सदर धोरणामये अनतररै क् त च्ाईक्षेत्र , मुद्राींक
शुल्कात सू्, ववद्युत शुल्काींत सू् ा. आधीयक व अधीयकेतर सवलतीचा अींतभायव करण्यात
आला आहे . सदर धोरणाअींतगयत उद्योिकाींकडू न प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास त्यावर उधचत
काययवाही करण्यात येई ल.

___________
साांगली जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात खासगी साविारी सुरु असले बाबत
(४०)

७९२४१ (२१-०४-२०१७).

श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :

सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१)

साींगली

जिल््यामये

मोठ्या

प्रमाणात

खासगी

सावकारी

सुरु

असल्याचे

माहे

िानेवारी,२०१७ मये वा त्यादरम्यान ननदशय नास आले , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यातील अनेक सावकाराींच् याकडू न सवयसामान्याना धमकावणे , मारहाण करणे ,
त्याींच् या िभमनी
आहे काय,

व घरे स्वत:च्या नावाींवर करणे असे प्रकार करण्यात येत आहे त , हे ही खरे

(३) असल्यास, साींगली जिल््यामये ककती अधधकत परवानाधारक सावकार आहे त ,
(४) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणाींची चौकशी करुन सींबींधीत दो ी
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

सावकारावर कोणती

(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमुख (१९-०७-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे .

साींगली जिल््यात खासगी सावकारी बाबतच्या ४ तक्रारी प्राप्त झाले ल्या आहे त.

(२) साींगली जिल््यातील

कडे गाव तालक्
ु यातील १, भशराळा तालक्
ु यातील ३ व भमरि

तालुक् यामये वत्तपत्रात प्रभसद झाले ल्या बातमीच्या आधारे अशा ककूण ५ प्रकरणी गोपणीय
चौकशी केली असता सदर प्रकरणी बेकायदे शीर सावकारी झाल्याचे आढळून आले ले नाही.

तीावप महाराषर सावकारी (ननयमन) अधधननयम,२०१४ राज्यात लागू झाल्यापासून

साींगली जिल््यामये सावकारीच्या ओघात भमळववले ल्या शेतिभमनीबाबत ११ तक्रारी प्राप्त

झाल्या होत्या. त्यानु ींगाने महाराषर सावकारी (ननयमन) अधधननयम, २०१४ चे कलम १८
अींतगयत २ प्रकरणामये मालमत्ता परत करण्याचे आदे श ददले आहे त.

(३) साींगली जिल््यामये ३१ माचय २०१७ अखेर परवानाधारक सावकाराींची सींख्या ६२१ ातकी
आहे .

(४) सदर प्रकरणी चौकशीअींती बेकायदे शीर सावकारी आढळून आले ली नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
नामशि जिल्हा समाििल्याण िातपडताळणी सममतीिडे िातवैधता प्रमाणपत्रािररता दाखल
६५५६ उमेदवाराांच् या पडताळणी प्रतावापैिी ४३८३ प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत

(४१)

७९३८६ (२१-०४-२०१७).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजिि

(१) नाभशक जिल्हा समािकल्याण िातपडताळणी सभमतीकडे िातवैधता प्रमाणपत्राकररता

दाखल ६५५६ उमेदवाराींच् या िात पडताळणी प्रस्तावापैकी फक्त २१७३ प्रकरणाींची पडताळणी
झाली असून ४३८३ प्रकरणे प्रलींबबत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त ४३८३ कवढ्या प्रचींड प्रमाणात प्रकरणे प्रलींबबत राहण्याची कारणे काय
आहे त,
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(३) असल्यास,नाभशक जिल््यात ननवडणू कीतील उमेदवार व ववद्याथ्ययांना िात पडताळणी

तातडीने हवी असल्याने व प्रकरणे प्रलींबबत राहत असल्याने त्याींची गैर सोय होत आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(४)

उअसल्यास,

प्रलींबबत

प्रकरणी

तातडीने

उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहे त,

ननकाली

काढण्यासाठी

शासनाने

कोणत्या

(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (१९-०७-२०१७) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.

मे २०१७ अखेर फक्त ३५८ प्रकरणे त्रु्ी पूतयतेअभावी प्रलींबबत आहे त.

(४) िात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रकरणात त्र्
ु ी असल्यास सभमतीकडू न सींबींधधत अियदारास त्र्
ु ी
पूतयता करणे बाबत पत्राद्वारे कळववले िाते व अियदाराने योग्य त्र्
ु ीपूतयता केली असल्यास सदर

नस्तीवर तात्काळ ननणयय घेण्यात येत असतो. तसेच प्रलींबबत प्रकरणे तातडीने ननकाली
त्रु्ीपूतयता भशबीराचे आयोिन केले

काढण्यासाठी सींबींधधत सभमतीच्या वतीने ननयभमतपणे ववशे

िाते व या भशबबराबाबत वत्तपत्रातून प्रभसद्धी दे खील ददली िाते.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

औरांगाबाद ा डां रीयल मसटीतील (ऑररि) येीे शेति-याांिडू न एिरी २३ लाख
रुपये दराने खरे दी िेले ल्या िममनीवरील भूखांड ाची एिरी १ िोटी ३० लाख
रुपये दराने एमदयडीसी वविी िरीत असल्याबाबत

(४२)

७९६६८ (२१-०४-२०१७).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरींगाबाद ा डीं स्रीयल भस्ीतील (ऑररक) येीे शेतक-याींकडू न ५६५ रुपये चौरस फू्
म्हणिेच ककरी २३ लाख रुपये दराने खरे दी केले ल्या िभमनीवरील भूखींड ाची उद्योगाींना ३,२००
रुपये प्रनत चौरस फू् म्हणिेच ककरी १ को्ी ३० लाख रुपये दराने कमआयडीसी ववक्री करीत
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मये वा त्यादरम्यान ननदशय नास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, ऑररक भस्ीतील २० ्क्के भूखींड लघुउद्योगाींसाठी राखीव असून २०० रुपये
चौरस मी्र हा दर त्याींना

परवडणार नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने ननणयय घे न लघुउद्योगाींना १.५०० ते १.८०० रुपये चौरस या दराने
भुखींड उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती काययवाही केली
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वा करण्यात येत आहे ,

श्री. सुभाष दे साई (११-०७-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
भूसींपादनाचा

खचय,ववकास

खचय,

अींड रग्रा ीं ड

केबीन,ऑप््ीकल

फायबर,वाय-फाय

भसस््ीम,स्मा्य रॅकफक मॅनेिमें्,ा ्ीं ीग्रे्ेड कमाींड कीं रोल सें्र या सारख्या पायाभूत सुववधा
तसेच रस्ते, ओपन स्पेस,ॲभमनी्ीि ात्यादीमये कमी होणारी िागा हे सवय गदहत धरुन
भूखींड ववक्रीचा दर ठरववला िात असून ठरववण्यात आले ला दर योग्य आहे .
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(२) उद्योिकाींना प्रोत्साहन दे न उद्योिकाींमये वाढ होण्याच्या दृष्ीने औद्योधगक भूखींड ाींना
ऑररकतफे

३२०० रुपये चौरस मी्र वा्पाचा दर ननजश्चत करण्यात आला असून बहु तेक
अिय दाखल केले आहे त. या क्षेत्रातील २८ भूखींड ाींचे वा्प करण्यात

उद्योिकाींनी भूखींड ाकररता

िास्त अिय आले होते तेीे बीडीींग केली असता िास्तीत िास्त

आले असून ज्या प्लॉ्कररता

४७५०/-प्रनत चौ.मी.दर भमळाला आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िळगाव येीील भाईचांद िहराचांद रायसोनी (बीएचदर) या पतसांीेच् या
अवसायिाांच् या सांी िारभाराबाबत

(४३)

७९९९४ (२१-०४-२०१७).

श्रीमती सीमाताई िहरे (नामशि पजश्चम) :

सन्माननीय

सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िळगाव येीील भाईचींद दहराचींद रायसोनी (बीकचआर) या पतसींस्ीा ही अवसायानात
काढण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पतसींस्ीेवर अवसायकाींची नेमणू क करण्यात आली, हे ही खरे काय,

(३) असल्यास, अवसायकाींच् या सींी कारभारामुळे अनेक ठे वीदाराींना त्याींच् या ठे वी परत
भमळण्यास अडचण ननमायण होत असून नाभशक जिल््यातील ठे वीदाराींच् या भशष्मींड ळाने माहे
डडसेंबर, २०१६ मये वा त्या दरम्यान अवसायकाींची भे ् घे न तशी मागणी केली, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, ठे वीदाराींना त्याींच् या ठे वी तातडीने अदा करण्याचे दृष्ीने शासनाने कोणत्या
उपाययोिना केल्या

वा करण्यात येत आहे त,

(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त?

श्री. सुभाष दे शमुख (१८-०७-२०१७) : (१) व २) हे खरे आहे .

केंद्रीय ननबींधक, सहकारी सींस्ीा, नवी ददल्ली याींच् या ददनाींक २७.१०.२०१५ रोिीच्या आदे शान्वये

सदर सींस्ीा अवसायनात घेण्यात आले ली असून सींस्ीेवर श्री. िे. िी. कीं डारे , तत्कालीन
जिल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्ीा, यवतमाळ याींची अवसायक म्हणू न ननयुक् ती करण्यात
आले ली आहे .

(३) व (४) हे खरे नाही.
सींस्ीा अवसायनात

घेण्यात

आल्यानींतर

किय वसूली व सींस्ीेच् या मालमत्ता

ववक्रीमधून उपलब्ध झाले ल्या ननधीमधून ककूण ७,९०८ ठे वीदाराींना रु. ५,५२,७२,२९४/- ातक्या
रक्कमेच् या ठे वी परत करण्यात आल्या आहे त.

वव.स. ३३८ (35)
सद्यजस्ीतीत रु. १५,०००/- च्या आतील ठे वीदार व रु. ५,०००/- च्या आतील बचत खाते
धारकाींना प्राधान्याने ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याची काययवाही सुरु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील फुल उत्पादि शेतिऱ्याांना तनयाात व साठवण ुिीसाठी शात्रीय
पद्धतीचे गोडाऊन उपलब्ध िरून दे याबाबत

(४४)

८०१४३ (१२-०४-२०१७).

(एरांड ोल) :

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), डॉ.सतीश (अणासाहे ब) पाटील

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

(१) राज्यातील

फुल

उत्पादक शेतकऱयाींना ननयायत व साठवण ुकीसाठी शास्त्रीय पद्धतीचे

गोडा न उपलब्ध नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्यापररणामी
नसल्याने

याव ी

झेंडू उत्पादक शेतकऱयाींना चाींगला भाव भमळला

माहे िानेवारी, २०१७ मये वा त्यादरम्यान

फुले फेकून ददली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने फुल उत्पादक

राज्यात शेतकऱयाींनी दठकदठकाणी

शेतकऱयाींना शास्त्रीय पद्धतीचे गोडा न

करून दे ण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

उपलब्ध

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (१२-०७-२०१७) :(१) नाही,
(२) नाही,

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
राज्यात तीन दठकाणी फुले

ननयायत सुववधा केंद्राची उभारणी केली आहे . या केंद्राींवरुन

गुलाबाच्या फुलाींची (स््े म्स) ननयायत केली िाते. तीापी राज्यातून झेंडू या फुलाची ननयायत होत

नाही. झेंडू ची फुले प्रामख्
ु याने राज्यामये ददवाळी, दसरा या सारख्या सणाकरीता वापरली

िातात. चालू व ायमये मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाल्याने मागणी व पुर वठा यामये
ववसींगती ननमायण झाल्यामुळे दरात घसरण झाले ली होती.
___________
दे वरी (जि.गोंिदया) तालुक् यातील शेतिऱ्याांना साविारी ििामुक् ती
योिनेचा लाभ ममळत नसल्याबाबत

(४५)

८०४४३ (२१-०४-२०१७).

श्री.सांिय पुर ाम (दमगाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

दे वरी

(जि.गोंददया)

तालुक् यातील

शेतकऱयाींना

भमळण्याबाबत ददनाींक १०/०४/२०१५ च्या शासन
काही कियदाराींच् या मूळ किय गहाण

सावकारी

सन्माननीय सहिार मांत्री
कियमुक् ती

योिनेचा लाभ

ननणययान्वये परवानाधारक सावकाराींकडू न

पावत्या ददनाींक ३०/११/२०१४ अखेरपयंत येणे बाकी

वव.स. ३३८ (36)
असले ल्या कियदाराींच् या ववदहत नमुन्यातील याद्या उपले खापरीक्षक सहकारी सींस्ीा दे वरी तसेच

तहभसलदार याींनी ननयभमतपणे तपासून सहाय्यक ननबींधक सहकारी सींस्ीा तालुका अिुयनीमोरगाींव, जि. गोंददया याींचेकडे चौकशीकरीता पाठववण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अशा ककूण गावातील सावकाराींवर सावकारी कायद्याींतगयत गन्
ु हे दाखल
करण्यात आले आहे त व त्याच्याींवर कोणती कारवाई गठीत करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) शासनाने या प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय,

काययवाही केली,नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय?

(४) असल्यास चौकशीअींती पुढे कोणती

श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (१९-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) दे वरी कायायलयाींतगयत असणाऱया

२८ परवानाधारक सावकाराींपैकी २० सावकाराींनी

जिल्हास्तरीय सभमतीने मान्यता ददली आहे .

उवयरीत श्री. चरणदास डोंगरे या सावकाराने सदर

सावकारी कियमाफी योिनेंतगयत प्रस्ताव सादर केले होते. त्यापैकी १९ सावकाराींच् या प्रस्तावाींना
योिनेंतगयत सादर केले ली कागदपत्रे बनाव् असल्याचे ननदशय नास आल्याने सहाय्यक ननबींधक,
सहकारी सींस्ीा, तालुका अिुयनी मोरगाव याींनी पोभलस स््े शन, दे वरी येीे ददनाींक १७.८.२०१६
रोिी गुन्हा दाखल केला असून सद्यजस्ीतीत पोभलस तपास सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
भांड ारा जिल्ह्यातील शेतिरी, ििामाफी योिनेपासून वांधचत असल्याबाबत
(४६)

८०४६७ (२१-०४-२०१७).

श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

तुमसर

व

मोहाडी

तालुक् यातील

(जि.भींड ारा)

सन्माननीय सहिार मांत्री

कियमाफी

योिनेस

पात्र

लाभाीी

अधधकाऱयाींच् या चुकीच्या धोरणामुळे सावकारी कियमाफी योिनेपासून वींधचत रादहल्याची तक्रार

स्ीाननक लोकप्रतीननधधनी मा.सहकार मींत्री याींना ददनाींक ६ फेब्रुवारी,२०१७ रोिी वा त्यासुमारास
ददली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,श्री.केशवलाल

तुळशीराम

दमाहे ,

रा.रामपूर

माणणक दमाहे , रा.दे व्हाडी ता.तुमसर
(हमेशा) ता.तुमसर

जि.भींड ारा आणण

जि.भींड ारा, सौ.सींगीता
श्री.गिानन महादे व

ककरणापुरे , रा.उमरवाडा ता.तुमसर जि.भींड ारा याींनी ववदहत मुदतीत दाखल केले ल्या सावकारी
कियमाफी अिायचे योग्य तपासणी न करता अधधकाऱयाींनी अपात्र केले आहे ,हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीअींती दो ी आढळले ल्या सींबींधीताींवर शासनाने
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाचे कारण काय ?

कोणती काययवाही केली

वव.स. ३३८ (37)
श्री. सुभाष दे शमुख (१९-०७-२०१७) : (१) होय.
(२) खरे नाही.

परवानाधारक सावकाराींकडू न शेतकऱयाींनी घेतले ल्या किायस माफी दे ण्याबाबत शासन ननणयय क्र.

कमकलक १०१५ प्र.क्र.२५ ७-स, ददनाींक:- १०.०४.२०१५ मधील लाभाीींच्या पात्रतेच् या ननक ाींची
पुतयता करणाऱया कियबािारी शेतकऱयाींना सावकारी कियमाफी योिनेचा लाभ दे ण्यात आला
आहे .

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सांिय गाांधी तनराधार योिना दणण ा िां दरा गाांधी राष्ट्रीय वद्धापिाळ योिना
व ातर योिनाांचा लाभ अधधिाधधि लाभार्थयाांना ममळणे बाबत

(४७)

८१००७ (२१-०४-२०१७).

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय ववशेष सहाय मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जिल्हा ववकास समन्वय व सननयींत्रण सभमती जिल्हा यवतमाळ याींनी ददनाींक २६
डडसेंबर,२०१६ रोिीच्या सभे त

मा.स्ीाननक लोकप्रनतननधीींनी

राषरीय सामाजिक सहाय्य

काययक्रम अींतगयत येत असले ल्या सींिय गाींधी ननराधार योिना आणण ा दीं दरा गाींधी राषरीय
वद्धापकाळ

योिना

व

यासारख्या

ातरही

योिनाींचा

भमळणे बाबत सूधचत केले होते, हे खरे आहे काय,

फायदा

अधधकाधधक

लाभाथ्ययांना

(२) असल्यास,सदरहू योिनाींचे लाभाीी सवे हा सन २००२ पयंतचाच असल्याचे ददसून आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,राषरीय सामाजिक साहाय्य काययक्रमाींतगयत असले ल्या योिनातून होत असले ला
फायदा हा २००२ नींतर

सवय ननक

आहे , हे ही खरे आहे काय,

पूण य करणाऱया व्यक्तीस भमळत नसल्याचे ददसून आले

(४) असल्यास, याबाबत स्ीाननक प्रशासनाकडू न नवीन लाभाीी होणे साठी कोणती काययवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (११-०७-२०१७) : (१) होय,
(२) व (३)
सन २००२ मधील दाररद्रय रे ेच् या

सव्हे नस
ु ार

काययक्रमासींदभायतील दद.२६.१०.२०१० रोिीच्या शासन ननणययान्वये

आणण

ववशे

सहाय्य

ववहीत केले ल्या उत्पन्नाच्या

व ातर ननक ाींस अनुसरून लाभाीी मींिुर ीची प्रकक्रया ननरींतर सुरू आहे .
(४) नवीन लाभाीीची ननवड करण्याबाबत भशबीराींचे आयोिन केले िाते . तसेच तलाठी
याींचेकडू नस
ु दा अियदाराींची प्रकरणे प्राप्त करून घेण्यात येतात.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३३८ (38)

राज्यात खहायाची प्रमुख बािारपेठ असले ला नाांद रा
ु तालुक् यातील खवा
हायावसातयिाांच् या ववववध अडचणीबाबत

(४८)

८१४३९ (२१-०४-२०१७).

डॉ.सांिय रायमल
ु िर (मेह िर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ववदभायसह

राज्यात

खव्याची प्रमुख बािारपेठ

सन्माननीय उद्योग मांत्री

असले ला नाींदरा
तालुक् यातील खवा
ु

व्यावसानयकाींना शासनाकडू न सोयी-सुववधा तसेच िागा, अनुदान भमळत नसल्याने हा खवा
उद्योग अडचणीत आला आहे ,हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खवा उद्योगास चालना दे ण्याकररता शासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या वा
करण्यात येत आहे त,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (२१-०७-२०१७) :(१) व (२) नाींदरा
ु तालुक् यातील खवा उद्योगास चालना
दे ण्यासाठी

महाराषर औद्योधगक समुह ववकास योिनेंतगयत मौिे. लोणवाडी येीे लोणवाडी व

पररसरातील गावाींतील ६२ खवा उद्योगाींचा कक खवा ननभमयती औद्योधगक समुह सन २०१४-१५
मये

स्ीापन करण्यात आला आहे .

सदर औद्योधगक समुह ास क्षमतावदी काययक्रमाींतगयत

अींमलबिावणीसाठी

उद्योग सींचालनालय, मुींबई याींचे

डडसेंबर, २०१५ अन्वये ककुण ककींमत

कौशल्यववकास काययक्रम

आदे श क्रमाींक बी-१२७०८, ददनाींक ०१

रु. ९.७५ लक्ष पैकी ६०्क्के शासकीय अनुदानाचा

पदहला हप्ता रु. ५.२६ लक्ष ववतररत करण्यात आले ला असून त्यानस
ु ार राज्याबाहे र ील

(गुिरात येीील आनींद व ववद्या डे अरी) व राज्यातील खवा उत्पादक उद्योग व सींस्ीान (क ी
महाववद्यालय, वरूड, तालुका पुसद ) येीे
आहे .

सदर औद्योधगक समह
ु ास खवा

भे ्ी व तीन ददवसीय प्रभशक्षण दे ण्यात आले ले
उत्पादन

प्रात्यक्षक्षक केंद्रासाठी रु. १.५५ लक्ष

ककींमतीचे आधनु नक तींत्रज्ञानयक्
ु त २ खवा ननभमयती यींत्रे
उपलब्ध करून दे ण्यात आले ली आहे त.

याभशवाय खवा व्यावसानयकाींना शासनाकडू न

दे ण्यात आल्या आहे त.

ववकत घे न

प्रात्यक्षक्षकासाठी

नानाववध सोयी-सुववधा उपलब्ध करून

(३) प्रश्न उद््ावत नाही
___________
राज्य शासनामाफा त तनराधार ज्येष्ट्ठ नागररि, अपांग,मिहलाांसाठी सांिय गाांधी तनराधार योिना,
श्रावणबाळ योिना यामाफा त दे यात येण ा-या अनुदानाबाबत.

(४९)

८२३९३ (२१-०४-२०१७).

पजश्चम) :

श्री.हररष वपांपळे

(मतु तािापूर ), श्री.गोवधान शमाा (अिोला

सन्माननीय ववशेष सहाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. ३३८ (39)
(१) राज्य शासनाने ननराधार ज्येषठ नागररक, अपींक तसेच ववववध मदहलाींसाठी सींिय गाींधी
ननराधार योिना, श्रावणबाळ योिना यामाफय त उपजिववका भागववण्यासाठी मदहन्याला ६००
रुपये अनुदान ददले िाते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ही रक्कम दर मदहन्याला बँकेत िमा होत असून ती वेळेवर भमळत नसल्याने
ँ े त िावे लागत
अकोला जिल््यातील लाभाथ्ययांना १० कक.मी. अींतर कापून वारींवार बक
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मये वा त्या दरम्यान ननदशय नास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, पूवी हे अनुदान पोस््ाद्वारे घरपोच भमळत होते परींतु आता बँकेत िमा होत
असल्याने त्याचा त्रास वद्ध, अपींग, मदहलाींना होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरहू योिनेतील अनुदान लाभाथ्ययांना पोस््ाद्वारे घरपोच भमळण्याबाबत
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय?

श्री. राििुमार बडोले (११-०७-२०१७) : (१) होय.

(२) अकोला जिल्हयातील लाभाथ्ययांचे अनुदान दरमहा ववहीत मुदतीत त्याींच् या खात्यावर
ँ े त िावे लागत नाही. परींतु मुनतयिापूर व
पाठववण्यात येत असून लाभाथ्ययांना वारींवार बक

अकोला तालुक् याींमये सींिय गाींधी ननराधार अनुदान योिनेचे माहे िानेवारी, २०१७ चे अनुदान
काही ताींबत्रक अडचणीमळ
ु े वेळेत लाभाथ्ययांच् या खात्यावर िमा करणे शक्य झाले नव्हते.

(३) सदर योिनेच् या लाभाथ्ययांनी त्याींचे बँक खाते त्याींना सोईस्कर असले ल्या बँकेत उघडण्यात
आले ले असल्यामुळे त्याचा त्रास वद, अपींग मदहलाींना होत नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील धोबी समािाचा समावेश अनुसूधचत िातीांमध्ये िरयाबाबत
(५०)

८२६६८ (०६-०५-२०१७).

श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू िडू (अचलपूर ) :

सन्माननीय

सामाजिि याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील धोबी समािाचा समावेश ातर मागासवगय या प्रवगायत करण्यात आला आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, धोबी समािाचा समावेश अनुसूधचत िातीींमये करण्यात आले ला असतानाही
शासनाच्या चुकीमुळे त्याींचा समावेश ातर मागास वगायत झाला, हे ही खरे आहे काय ,

(३) असल्यास, शासनाने आपली चूक दरुस्त
करून तातडीने धोबी समािाचा समावेश
ु
अनुसूधचत िातीींमये करावा अशी मागणी स्ीाननक लोकप्रनतननधीींनी मा. मुख्यमींत्री याींचेकडे
ददनाींक २७ ऑगस््,२०१६ रोिी वा त्यासुमारास केली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासनाने या सींदभायत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३३८ (40)
श्री. राििुमार बडोले (१९-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) हे अींशतः खरे आहे .

अशा प्रकारची मागणी स्ीाननक लोकप्रनतननधीनी

याींचेकडे ददनाींक २७ िल
ु ै , २०१६ रोिीच्या पत्रान्वये केली आहे .

मा.मुख्यमींत्री

(४) “धोबी” िातीचा समावेश अनुसूधचत िातीच्या यादीत करावा या वव यी प्राप्त झाले ल्या
ननवेदनाींच् या अनु ींगाने सदर बाब तपासण्याकररता डॉ. डी. कम. भाींडे याींच् या अयक्षतेखाली
दद.५/९/२००१ मये सभमती गठीत करण्यात आली होती.

ददनाींक ५ माचय, २००२ रोिी शासनास सादर केला होता.

सदर सभमतीने त्याींचा अहवाल
त्या सभमतीने धोबी व तत्सम

समािाचा अनस
ु ू धचत िातीमये समावेश करावा अशी भशफारस केली होती.

सदर अहवाल केंद्र शासनाकडे भशफारस करण्यासाठी मा.मींत्री (सा.न्याय) याींच् या

अयक्षतेखाली नेमण्यात आले ल्या सभमतीपुढे ठे वण्यात आला असता अनुसूधचत िाती बाबत

अ्यास करणा-या डॉ. बाबासाहे ब आींबेड कर सींशोधन व प्रभशक्षण सींस्ीा, पुणे याींच् याकडू न
याबाबत

आींबेड कर

अभभप्राय मागववण्याचा ननणयय घेण्यात

आला. त्यास

सींशोधन व प्रभशक्षण सींस्ीा याींच् याकडू न

अनस
ु रुन

डॉ.बाबासाहे ब

दद.१३/५/२००२ च्या पत्रान्वये प्राप्त

झाले ल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, अनुसूधचत िातीच्या यादीत कखाद्या
िातीचा समावेश करण्यासाठी असले ला “अस्पश्यता” हा ननक

धोबी िात पूण य करीत नाही.

मींत्रीमींड ळाच्या ननणययानुसार सदरचे दोन्ही अहवाल दद.१३/४/२००५ च्या पत्रान्वये केंद्र

शासनाकडे पाठववण्यात आले आहे त.

केंद्र शासनाकडू न या प्रकरणी अद्यापी ननणयय प्रलींबबत

आहे . सदर प्रकरणी वेळोवेळी पाठपुर ावा करण्यात येत आहे .
तीावप, मा.मींत्री (सा.न्याय) अयक्षतेखाली

दद.२५/०३/२०१७ रोिी पार पडले ल्या

बैठ कीत धोबी परर् समािाचा अनुसूधचत िातीत समावेश करण्याकररता डॉ.भाींडे सभमतीचा
अहवाल पुन्हा केंद्र शासनाला पाठववण्याबाबत काययवाहीचे ननदे श ददले आहे त. त्यानु ींगाने
काययवाही चालू आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :
मां ब
ु ई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

________________________________________________________

मुद्रणपूवय सवय प्रककया महाराषर ववधानमींड ळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणे वर
मुद्रण: शासकीय मयवती मुद्रणालय, मुींबई.

