अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४२१ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यातीआ िवदवासी ववयायाथयाांना ्शष्ट्यवत्त ती तसेच ननवााहभत्ता ्म ाआा नसल्याबाबत
(१)

१३०९६ (१०-०४-२०१५).

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटीआ (एरां डोआ), श्री.श्शिाांत ्शांदे

(िोरे गाव), श्री.जितेंद्र िव्हाड (मुांब्रा ि वा), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम
(मोहो ), श्री.सरु े श आाड (ििात), श्री.अवधत
ू तटिरे (श्रीवधान), श्री.अजित पवार (बारामती),
श्री.राहुआ िगताप (श्रीगोंदा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागआ) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िवदवासी वविास मांत्री

(१) राज्यातील िवासासी दसयायाथयाांना गली २ सर्षे शिषयस्त ती तर कांीींना रनसाभं््ता

शमळालला नसल्यान ्याींच िैक्षणिक सर्षभ साया गल्याची बाब मां जानसारी, २०१५ मध्य सा
्या ारम्यान रनािभनास िली िं, ं खर िं काय,
(२) असल्यास, मुल्ूत सुदसधाींसाठी िवासासी दसयायाथयाांनी तीन सळा षपोर्षि क सन सुध्ाा
िासनान कोितीच कायभसांी कली नांी, ं ंी खर िं काय,

(३) असल्यास, सार प्रकरिी िासनान कायभसांी न करण्याची कारि काय िंत ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१०-०५-२०१८) : (१) राज्यातील अनस
ु ूचचत जमातीच्या दसयायाथयाांना सन

२०१२-१३, २०१३-१४ स २०१४-१५ या िैक्षणिक सर्षाभतील शिषयस्त ती स िैक्षणिक िल्
ु क ाण्याची
कांी प्रकरि प्रलींिबत िंत, ंी बाब खरी िं. परीं तु राज्यातील िासकीय ससरतगं
त ातील
दसयायाथयाांना मां फब्रुसारी, २०१५ अखर पयांत रनसाभं ्््याची ससभ रक्कम सा्प

करण्यात

िलली िं.

(२) स (३) सन २०१४-१५ या सर्षाभत रायगड जजल्ंयातील िासकीय ससरतगं
त ातील दसयायाथयाांनी

्याींच्या मागण्याींसींा्ाभत वा. १९ स २० डडसेंबर, २०१४ रोजी पनसल यथील िासकीय
ससरतगं
त ात शिषयस्त ती स ससरतगं
त ातील सोयी सुदसधा रनगडडत मागण्याींबाबत षपोर्षि कल

ंोत, ं खर िं. तथादप, पनसल यथील षपोर्षि सगळता राज्यात इतरत्र कोठंी प्रलींिबत
शिषयस्त ती स रनसाभं ्््याअ्ासी षपोर्षिाच प्रकार लडलल नांीत.
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िासकीय ससरतगं
त ात प्रसशित दसयायाथयाांना िवासासी दसकास दस्ाग, िासन रनिभय

वा. ११.११.२०११ नुसार ाय सोयी सुदसधा ाण्यात यत असून मां फब्रुसारी, २०१५ अखर
पयांतची रनसाभं ््ता रक्कम अाा कलली िं.
जात

सन २०१२-१३ स २०१३-१४ या सर्षाभत शिषयस्त ती मींजरू करण्यासाठी िसश्यक असलल्या
पडताळिी

प्रमािपत्राअ्ासी

अथसा

ताींित्रक

अडचिीींमळ
ु

शिषयस्त तीच

प्रस्तास

मंादसयायालयीन, तसच प्रकल्प स्तरासर प्रलींिबत असल्यास, सींबींचधत त्रु्ीींची पत
भ ा करून
ु त
प्रस्तास प्रकल्प कायाभलयाकड मींजरु ीसाठी साार करण्याच्या सूचना ाण्यात िलल्या िंत.

सन २०१४-१५ या सर्षाभत मंादसयायालयाींच स अभ्यासक्रमाींच मॅपीींग प्रक्रक्रयमधील ताींित्रक

अडचिीींमुळ शिषयस्त ती स शिक्षि िुल्क रक्कम ाण्यास दसलींब झालला िं. सार ताींित्रक

अडचिी ारू करण्यात यत असून मंादसयायालय मॅपीींगबाबत स ऑनलाईन अजाभव्ाार नोंािी

कलल्या दसयायाथयाांना शिषयस्त ती स शिक्षि िुल्क रक्कम तातडीन मींजूर करण्यादसर्षयी प्रकल्प
स्तरासरून कायभसांी सरू
ु िं.

___________
मागासवगीय ववयायाथयाांच्या या व्यावसानयि ्शष्ट्यवत्त ती योिनेत झाआेल्या गैरव्यवहाराबाबत
(२)

१४४५३ (१०-०४-२०१५).

(१)

राज्य

श्री.अस्आम शेख (माआाड पजश्चम) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :िासनान

मागाससगीय

दसयायाथयाांना

व्याससारयक

शिक्षि

शमळास

यासाठी

शिषयस्त ती योजना राबदसण्यात िली िं, ं खर िं काय,

(२) असल्यास, सन २०१२-१३ या िैक्षणिक सर्षाभत एकांी सींस्थला मान्यता वाली नसताींना
३०० ंून अचधक सींस्थाींनी असैधपि प्रसि ााखसन
ू िासनाकडून शिषयस्त ती कतरता  स. ३१
को्ी रक्कम लतल्याच वानाींक ७ फब्रुसारी, २०१५ रोजी सा ्या सम
ु ारास रनािभनास िल
िं, ं ंी खर िं काय,

(३) असल्यास, सारील शिषयस्त ती गैरव्यसंारात सम
ु ार १०० अचधक िासकीय कमभचारी
असल्याच रनािभनास िल, ं ंी खर िं काय,

(४) असल्यास, सार प्रकरिी िासनान चौकिी कली िं काय स ्यानुर्षींगान सींबींचधत सींस्था
स कमभचाऱयाींसर िासनान कोिती कारसाई कली सा करण्यात यत िं,
(५) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. राििुमार बडोआे (०८-०५-२०१८) : (१) ं खर िं.
(२)

नांी.

्ारत

सरकार

मॅट्रीको्तर

शिषयस्त ती

योजनेंतगभत

गैरव्यसंाराची

चौकिी

करण्यासाठी नमलल्या (एसिय्ी) दसिर्ष चौकिी पथकान अींरतम चौकिी अंसाल मा.मुख्य
सचचसाींकड साार कला असन
ू , सार चौकिी अंसालाची पडताळिी करण्याची कायभसांी
ियुक्त, समाजकल्याि, पुि याींच्यामाफभत सु स िं.
(३) नांी.
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(४) दसिर्ष चौकिी पथकाच्या अींतरीम अंसालानुसार अरनयशमततप्रकरिी ाोर्षी िढळून

िलल्या सींबींचधत सींस्था दस सध्ा फौजाारी गुन्ं ााखल करण्याबाबत तसच ्याींच्याकडून

ससल
याींच्यामाफभत सींबींचधत
ु पात्र रक्कमा ससल
ू करण्याबाबत ियक्
ु त, समाजकल्याि, पि
ु
संाय्यक ियुक्त, समाजकल्याि याींना कळदसण्यात िल िं.
(५) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.

___________
शेतिऱयाांच्या या पीिििााची फेररचना तीन ऐविी पाच वर्ाात िरुन व्यािाचा
दर सहा टक्कक्कयापयांत िमी िरण्याबाबत
(३)

२३७९७ (०५-०९-२०१५).

श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य िासनान ज्या ितकऱयाींनी एक लाख  सपयाींच्या ित पीककजभ लतल िं, ्याचा
बोजा ितकऱयाींच्या सातबाराच्या षताऱयास सन कमी करण्याच रनाे ि ाण्यात िल िं, ं खर
िं काय,
(२) असल्यास, सार रनाे िाच पालन जालना जजल््यातील बंुताींि बॅका करत नसल्याच मां
म, २०१५ मध्य सा ्या ारम्यान रनािभनास िल िं, ं खर िं काय,
(३) असल्यास, सार प्रकरिी चौकिी करण्यात िली िं काय, चौकिीत काय िढळून
िल, तयानुसार ाोर्षी व्यक्तीींसर िासनान कोिती कारसाई कली सा करण्यात यत िं,

(४) तसच राज्यातील सींक्ग्रस्त ितकऱयाींच्या पीककजाभची फररचना तीन ऐसजी पाच सर्षाभत
क सन व्याजाच्या ार संा ्क्क्यापयांत कमी करण्याचा रनिभय लण्याबाबत िासन दसचाराधीन
िं, ं ंी खर िं काय,
(५) असल्यास, सार रनिभयासर िासनान अींमलबजासिी कली िं काय,
(६) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. सुभार् दे शमुख (१७-०४-२०१८) : (१) नांी. तथादप, वानाींक १८/०६/२०१० च्या ्ारतीय
तरझव्ंभ बँकच्या पतरपत्रकाप्रमाि  स.१.०० लाखपयांतच्या कतर्षी कजाभकतरता इतर कुठलंी तारि
संतारि लण्यात यऊ नय अस रनाे शित करण्यात िल िं.

(२) नांी. तथादप, याबाबत अग्रिी बँक व्यसस्थापक, जालना याींनी अिा प्रकारच्या प्राप्त
तक्रारीसर ्याींच स्तरासर ाना बँक िाखा जालना स िींध्र बँक िाखा, जालना या राषट्रीयकतत
बँकाींना सार रनाे िाींच तींतोतींत पालन करण्याच्या सच
ू ना वाल्या िंत.
(३) सार प्रकरिी चौकिी करण्यात िलली नांी.
(४) ंोय.
िासनाच्या वा.०३/०६/२०१५ च्या पत्राप्रमाि  सपाींतरीत कजभ परतफडीचा कालासधी तीन
सर्षाभस सन पाच सर्षभ करण्यात िला िं. ्याचप्रमाि िासन रनिभय, वानाींक २९/०७/२०१५
नस
ु ार सन २०१४-१५ या िचथभक सर्षाभत नैसचगभक िप्तीमळ
ु बाचधत झालल्या ितकऱयाींना
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अल्प मुात कजाभच मध्यम मुात कजाभत  सपाींतर क सन ज ितकरी  सपाींतरीत कजाभचा पवंला

ंप्ता दसवंत मुातीत परत करतील, अिा ितकऱयाींना सन २०१५-१६ च सींपूिभ व्याज स
्यापुढील चार सर्षाभच व्याज ६% ारान अाा करण्यात यत.
(५) अींमलबजासिीची कायभसांी स स
ु िं.
(६) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.

___________
ठाणे जिल्हा मयवती सहिारी बकिेचे ववभािन िरण्याबाबत
(४)

२७३४५ (१४-०८-२०१५).

श्री.ववआास तरे (बोईसर) :

श्री.क्षितीि ठािूर (नाआासोपारा), श्री.वहतेंद्र ठािूर (वसई),

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाि जजल्ंा मध्यसती संकारी बॅकच दस्ाजन करण्यासाठीची मागिी वानाींक २४ डडसेंबर,

२०१४ रोजीच्या रनसानाव्ाार मा.संकार मींत्री याींचकड स्थारनक लोकप्ररतरनधीींनी कली िं, ं
खर िं काय,
(२) असल्यास, बॅंकच दस्ाजन न झाल्यान स्थारनक जनतस लंान संान कामाींसाठी ठाि
यथ य-जा करासी लागत असल्यान ्याींचा सळ साया जात असन
ू िचथभक बोजा प्करासा
लागत िं, ं ंी खर िं काय,

(३) प्रस्तुत दस्ाजनास साधारि क्रकती कालासधी लागिार िं,

(४) असल्यास, सार मागिीबाबत िासनान कोिती कायभसांी कली सा करण्यात यत िं,
(५) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. सुभार् दे शमख
ु (१७-०४-२०१८) : (१) ंोय.

(२) षपरोक्त रनसानात या बाबीींचा षल्लख कला िं.
(३) स (४) ठाि जजल्ंा मध्यसती संकारी बँकच्या सींचालक मींडळ स्ा वानाींक २८/०२/२०१७
मधील ठरास क्र.२४ अन्सय ठाि जजल््याच दस्ाजन ंोऊन नसीन पाललर जजल््याची रनशमभती
झाली असली तरी बँकच्या दस्ाजनासींबींधी बँकच्या सादर्षभक ससभसाधारि स्त ठाि स पाललर
जजल््यातील ्ागधारक सींस्थच्या एकांी पााचधकाऱयान बँक दस्ाजनाचा ठरास माींडलला
नांी. ्यामुळ तूतभ ठाि जजल्ंा मध्यसती संकारी बँकच दस्ाजन करण्याबाबतची कायभसांी

झालली नांी. बँकच दस्ाजन झाल नसल तरी ठाि जजल्ंा मध्यसती संकारी बँकच्या १०५
िाखाींपैकी पाललर जजल््यात बँकच्या ४० िाखा कायभरत असल्यान जनतस ठाि यथ जाण्याची
िसश्यकता नांी. संकार काययायातील तरतूाीनस
ु ार बँकच्या दस्ाजनाबाबत बँकच्या जनरल
बॉडीन ठरास सींमत क सन रनबींधकास स ्ारतीय तरझव्ंभ बँकला प्रस्तास पाठदसि िसश्यक
िं. असा प्रस्तास प्राप्त झाल्यास ्याबाबत रनबींधकाच्या स्तरासर रनिभय लण्यात यईल.
(५) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.
___________

दस.स. ४२१ (5)
धु े व नांदरू बार जिल््यातीआ बकिेचे सांचाआि मांड

बरखास्त िरुन दोर्ी

अधधिाऱयाांची िेआेआी बेिायदे शीर ननयुक्कती रद्द िरण्याबाबत

(५)

३३५७१ (२२-१२-२०१५).

श्री.अननआ (अण्णा) गोटे (धु े शहर) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) धुळ स नींारू बार जजल्ंा मध्यसती संकार बॅंक बचास कतती सशमतीच्या रनसानातील

फौजाारी स्स सपाच्या गीं्ीर िरोपाची चौकिी क सन बँकच सींचालक मींडळ बरखास्त क सन
ाोर्षी अचधकाऱयाींची कलली बकायािीर रनयुक्ती रद्द करण्याबाबत स्थारनक लोकप्ररतरनधीींनी

वानाींक १० डडसेंबर, २०१४ रोजी सा ्या सुमारास मा.संकार मींत्री याींच्याकड पत्रव्यसंार कला
िं ं खर िं काय,

(२) असल्यास, षपरोक्त पत्राच्या अनुर्षींगान िासनान कोिती कायभसांी कली सा करण्यात यत
िं,

(३) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. सुभार् दे शमख
ु (१७-०४-२०१८) : (१) ंोय, ं खर िं.

(२) धुळ नींारू बार जजल्ंा मध्यसती संकारी बँक बचास कतती सशमती याींच वा.१५/११/२०१४ च

पत्र मा.श्री.अरनल गो्, दस.स.स. याींच्या वा.२४/११/२०१४ च्या पत्राच्या अनुर्षींगान कायभसांीबाबत
संकार ियुक्त स रनबींधक, संकारी सींस्था, पुि याींनी दस्ागीय संरनबींधक, संकारी
सींस्था, नाशिक याींना वा.२७/११/२०१४ च्या पत्रान्सय कळदसण्यात िल. सार पत्राच्या

अनुर्षींगान दस्ागीय संरनबींधक, संकारी सींस्था, नाशिक याींनी वा.२८/१२/२०१५ च्या पत्रान्सय
साार कलला चौकिी अंसाल स बँकच्या सन २०१३-१४ या सर्षाभच्या लखापतरक्षि अंसालातील

गीं्ीर ाोर्षाींच्या िधार मंाराषट्र संकारी सींस्था अचधरनयम १९६० च कलम ८३ अन्सय

चौकिी िाि दस्ागीय संरनबींधक, संकारी सींस्था, नाशिक दस्ाग याींनी वा.३०/७/२०१५
रोजी पातरत कल िंत. तसच सार बँकच मुख्य कायभकारी अचधकारी नसीन अचधकारी

रनयुक्ती करण्यासाठी मंाराषट्र संकारी सींस्था अचधरनयम १९६० च कलम ७९(१) च रनाे ि

वालल िंत. बँकन त्कालीन मुख्य कायभकारी अचधकारी याींना ससारनस्त त कल िं.

याबाबत संकार ियुक्त स रनबींधक, संकारी सींस्था, मंाराषट्र राज्य, पुि या कायाभलयान
मा.अरनल गो्, दस.स.स. याींना वानाींक १५/२/२०१६ रोजी कळदसल िं.

तरझव्ंभ बँककडील ्ॅ फकब स्ा क्र.९७, वा.१६/१२/२०१६ स्तील रनिभयानुसार मंाराषट्र

संकारी सींस्था अचधरनयम, १९६० च कलम ८१(६) अन्सय सन २०१५-१६ या कालासधीच

फरलखापतरक्षि करण्यासाठी अचधकारी रनयुक्त करण्यात िला. तसच ्ॅ फकब स्ा क्र.९९,

वा.७/४/२०१७ रोजीच्या स्तील रनिभयानस
ु ार संकार ियक्
ु त कायाभलयान वा.२०/०५/२०१७ च्या

िािान्सय मंाराषट्र संकारी सींस्था अचधरनयम, १९६० च्या कलम ११० अ (१) (iii) नुसार
सार बँकच सींचालक मींडळ रनलींिबत क सन श्री.जयशसींग ठाकूर, जजल्ंा षपरनबींधक, संकारी
सींस्था, धुळ याींची बँकच प्रिासक म्ंिून रनयुक्ती कली िं.
(३) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.

___________

दस.स. ४२१ (6)
गडधचरोआी जिल््यातीआ एिाजत्मि िवदवासी वविास प्रिल्प अांतगात शासि य
(६)

िश्रमशा े मये पाणी पुरवठा योिना अपूणा असल्याबाबत

४८५७५ (२९-०४-२०१६).

श्री.ितष्ट्णा गिबे (िरमोरी) :

सन्माननीय िवदवासी वविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गडचचरोली जजल््यातील एकाज्मक िवासासी दसकास प्रकल्प गडचचरोली अींतगभत मसली,
कोरची, को्गुल स गॅराप्ती यथील िासकीय िश्रमिाळमध्य पािीपुरसठा योजना कायाभजन्सत
करण्यास सन २०१४ मध्य सु ससात करण्यात िली, ं खर िं काय,

(२) असल्यास, ंी योजना पूिभ न करताच कींत्रा्ाारान कोितंी बाींधकाम न करता िबलाची
पूिभ रक्कमची षचल कली, ं खर िं काय,

(३) असल्यास, कींत्रा्ाार स ाोर्षी अचधकारी याींच्यासर िासनान कोिती कारसाई कली सा
करण्यात यत िं,
(४) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२३-०४-२०१८) : (१) ंोय, ं खर िं.

(२), (३) स (४) मोजमाप पस्
ु तीकतील नोंाीप्रमाि रनदसाा क्रकींमतीच्या सरासरी ८० ्क्क
िबलाची रक्कम अाा झालली िं. तसच ाोर्षी दसरूध्ा पोलीस स््िन, कोरची यथ फौजाारी
गुन्ंा क्र.००३२/२०१५, वा.२३/१०/२०१५ अन्सय गुन्ंा नाींा करण्यात िलला िं.
___________

राज्यातीआ िवदवासी वसनतगह
त े भाडयाच्या या इमारतीमये असल्याने
ववयायाथयाांची होत असआेआी गैरसोय

(७)

५४३५४ (१२-०८-२०१६).

श्री.त्र्यांबिराव ्भसे (आातूर ग्रामीण), श्री.वैभव वपचड (अिोआे),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.राणािगिीत्सांह पाटीआ (उस्मानाबाद), श्री.सांदीप नाईि
(ऐरोआी), श्री.राहुआ िगताप (श्रीगोंदा), श्री.राहुआ मोटे (पराांडा) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िवदवासी वविास

(१) राज्यातील िवासासी दस्ागामाफभत चालसण्यात यत असलली सम
ु ार ७०% ससरतगं
त

्ाड्याच्या इमारतीत असन
ू िसश्यक मुल्ूत सुदसधा स िासनामाफभत जीसनासश्यक सस्तूींचा
पुरसठा ससतीगं
त ातील मुला-मुली पयांत
जात असल्याची अरतिय

कला जात नसल्याच स कागाासरच पुरसठा ााखसला

गीं्ीर बाब वानाींक २४ म, २०१६ रोजी सा ्या सुमारास रनािभनास

िली िं, ं खर िं काय,

(२) असल्यास, सार प्रकरिी िासनान चौकिी कली िं काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय िढळून िल स सार प्रकरिी ाोर्षीसर कोिती कायभसांी
करण्यात िली सा यत िं,

(४) स्सतींत्र िासकीय इमारत बाींधकामाबाबत िासनान कोिती कायभसांी कली िं सा
करण्यात यत िं, यासाठी क्रकती रनधीींची िसिकता असन
ू या कामासाठी िासनास क्रकती
कालासधी लागल ?

दस.स. ४२१ (7)
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२७-०३-२०१८) : (१), (२) स (३) राज्यातील िवासासी दस्ागामाफभत

चालसण्यात यत असलल्या ४९१ ससरतगं
त ाींपैकी ३२४ ससरतगं
त ्ाडयाच्या इमारतीत िंत.
सार ससरतगं
त ातील दसयायाथयाांना ाय सोयी सुदसधा षपलब्ध जागनुसार दसयायाथयाांना ाण्यात
यत िंत.

(४) ससरतगं
ु ार अींााजपत्रक साार करण्याबाबत सींबींचधत अचधक्षक
त ाच नसीन ्ाईप प्लॅ न अनस

अश्यींता याींना सूचना ाण्यात िलल्या िंत. सार अींााजपत्रक प्राप्त झाल्यानींतर सार
कामासाठी लागिारा िसश्यक रनधी षपलब्ध करून ाण्यात यईल.
___________
डडग्रस िऱहा े (जि.वहांगोआी) येथीआ महाराष्ट्र ग्रामीण बकिेत
शेतिऱयाांना वपि ििा ्म त नसल्याबाबत
(८)

५६५२१ (२२-०८-२०१६).

डॉ.सांतोर् टारफे (ि मनुरी), श्री.अ्मन पटे आ (मुांबादे वी) :

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

(१) डडग्रस कऱंाळ (जज.वंींगोली) यथील मंाराषट्र ग्रामीि बँकत सारीं सार जाऊनंी पतरसरातील
ितकऱयाींना एका मवंन्यापासन
भ
करत असल्याची तक्रार
ू पीक कजाभसाठी अचधकारी ाल
ु क्ष
ितकऱयाींकडून करण्यात यत असल्याच मां म, २०१६ मध्य सा ्या ारम्यान रनािभनास िल
िं, ं खर िं काय,

(२) असल्यास, सार बँककडून ितक-याींना सुल्तर्या दपककजभ शमळास यासाठी िासनान
कोिती कायभसांी कली िं सा करण्यात यत िं,
(३) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?

श्री. सुभार् दे शमख
ु (१७-०४-२०१८) : (१) ंोय, ं खर िं.

श्री.सुरि नामासरास नाईक राठोड स श्री.ओींकार सखाराम राठोड, रा.सडचुना स इतर

याींनी मंाराषट्र ग्रामीि बँक िाखा डडग्रस कऱंाळ या बँककडून पन
ु गभठिाच्या माध्यमातन
ू पीक
कजभ शमळत नांी अिी तक्रार वालली ंोती.

(२) ्यानुसार मंाराषट्र ग्रामीि बँक िाखा डडग्रस कऱंाळ या बँकन ितकऱयाींच्या खा्याच
पुनगभठन क सन अजभाारास वा.१६/७/२०१६ रोजी पीक कजभ सा्प कलल िं स ्या अनुर्षींगान

सींबींचधत तक्रारााराींनी बँकबाबत कोितींी तक्रार नसल्याच वा.१६/७/२०१६ रोजी बँकस कळदसल
िं.
(३) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.
___________
बोईसर येथीआ तारापरू एमियडीसीत सोई सवु वधाांचा अभाव असल्याबाबत
(९)

६५४४३ (२७-०१-२०१७).

पजश्चम) :

अॅड.पराग अ वणी (ववआेपाआे), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण

सन्माननीय उयायोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

दस.स. ४२१ (8)
(१) बोईसर यथील

तारापूर एमियडीसीत असलल्या फायर स््िन मध्य सोई सुदसधाींचा

अ्ास असल्याच रनािभनास िल िं, ं खर िं काय,

(२) असल्यास, या एमियडीसीत रनयमानुसार साठ पक्षा अचधक जसान तैनात असि
िसश्यक असताना

सार वठकािी चोसीस जसान असल्याच िढळून िल, ं खर िं काय,

(३) असल्यास, या जसानाींना िग दसझदसण्यासाठी वाल्या जािाऱया सामग्री या रनकतष्
ाजाभच्या असल्याच रनािभनास िल िं, ं ंी खर िं काय,

(४) असल्यास, सार प्रकरिी िासनान चौकिी कली िं काय,
(५) असल्यास, अजननिमन ालाच्या जसानाींना षपयक्
ु त सामुग्री स सोई-सदु सधा परु दसण्यासाठी
िासनान कोिती षपाययोजना कली िं सा करण्यात यत िं,
(६) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. सुभार् दे साई (२३-०३-२०१८) : (१) ं खर नांी.
(२) ं खर नांी.

तारापूर औयायोचगक क्षत्रासाठी सन १९७९ पासून मंामींडळामाफभत अजननिमन ससा

पुरदसण्यात यत िं. यासाठी िसश्यक
असून २४ पा ्रलली
(३) ं खर नांी.

असून षसभतरत ४ तरक्त पा ्रण्याची प्रक्रकया सु स िं.

अजननिमन ससा केंद्रासाठी
 सनिसावंका, एक जीप

२८ कमभचाऱयाचा िकतरतबींध मींजुर करण्यात िला

मंामींडळामाफभत एक सॉ्र ्ें डर, एक फोम ्ें डर, एक

इ्यााी यींत्रसामुग्री तसच इतर अजननिमन स बचास षपकरि

षपलब्ध क सन ाण्यात िलली िंत. मंामींडळामाफभत पुरदसण्यात िलली षपकरि ंी

्ारतीय मानक ब्युरो याींनी प्रशसध्ा कलल्या रनयमानस
ु ार स िींतरराषट्रीय माींनाकनाप्रमाि
लण्याली िली असन
ू

्यातील बरच सावं्य ं केंद्र िासन स राज्य िासन याींनी रनजश्चत

कलल्या ारपत्रकाप्रमाि खराी करण्यात िलल िं. ्यामुळ साधन सामुग्री
ाजाभची असल्याची कुठलींी सीं्ासना नांी.

रनकतष्

(४), (५) स (६) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.

___________
गोंवदया जिल््यातीआ औयायाधगि िेत्रासाठी राखीव असआेल्या एमियडीसीच्या या भख
ू ांडावर
अनतक्रमण िरुन बेिायदे शीर उयायोग सुरु िेल्याबाबत

(१०)

७०२९१ (२७-०१-२०१७).

श्री.सांिय पुराम (िमगाव) :

सन्माननीय उयायोग मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गोंवाया जजल््यातील अनुक्रम गोंवाया, रतरोडा, ासरी, गोरगाींस िणि अजन
ुभ ी-मोरगाींस अिा
पाच औयायोचगक क्षत्रासाठी राखीस ठसलल्या एमियडीसीच्या कोट्यासधी  सपयाींच्या ्ख
ू ींडासर
अनक सर्षाभपासून अरतक्रमि क सन बकायािीर षयायोग सु स असल्याच
२०१६ रोजी सा ्या सुमारास रनािभनास िल, ं खर िं काय,

वानाींक १३ ऑगस््,
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(२) असल्यास, औयायोचगक दसकास मंामींडळाच्या कार्ाराची चौकिी कली िं काय,
चौकिीत ाोर्षी असलल्याींसर िासनान कोिती कारसाई कली सा करण्यात यत िं,
(३) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. सभ
ु ार् दे साई (१७-०४-२०१८) : (१) गोंवाया जजल्ंयातील अनक्र
ु म गोंवाया, रतरोडा, ासरी,
गोरगास

िणि

अजन
ुभ ी

मोरगास

अिा

पाच

औयायोचगक

क्षत्रासाठी

राखीस

ठसलल्या

एमियडीसीच्या ्ूखींडासर अनक सर्षाभपासून अरतक्रमि क सन बकाािीर षयायोग सु स नांीत.

तसच अिा प्रकारची बाब वानाींक १३ ऑगस््, २०१६ रोजी सा ्या सम
ु ारास रनािभनास िलली
नांी स अिा प्रकारची तक्रार मंामींडळास प्राप्त झालली नांी.
(२) स (३) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.
___________
ना्शि जिल्हा मयवती सहिारी बकिेने पीिििा वाटप बांद िेल्याबाबत
(११)

७०७०२ (२७-०१-२०१७).

श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन), श्री.पांिि भुिब

(नाांदगाव),

श्रीमती ननमाआा गाववत (इगतपरू ी), श्री.अननआ िदम (ननफाड), श्री.योगेश (बापू) घोआप
(दे व ाआी) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाशिक जजल्ंा मध्यसती संकारी बँक शल. या बँकन नाशिक जजल््यातील नाशिक,
रनफाड, वाींडोरी, चाींासड, नाींागाींस, यसला, मालगाींस, त्र्यींबकश्सर स अन्य तालुक्यातील
ितकऱयाींची दपक कजे

तसच फळ बागाींची कजे

सन २०१६ च्या िती ंीं गामासाठी मींजूर

करूनंी दसतरीत कलल नांी, ्यामळ
ितकरी अडचिीत िल िं, ं खर िं काय,
ु

(२) असल्यास, द्राक्ष ष्पााकाींना जजल्ंा बँककडून कजभ शमळण्यासाठी िासनान ३०० को्ी

 सपय जजल्ंा बँकला यायासत अिा िियाच एक रनसान ितकऱयाींनी मा.मुख्यमींत्री याींना मां
सप््ें बर, २०१६ च्या पवंल्या िठसड्यात वाल, ं ंी खर िं काय,

(३) तसच नाशिक जजल्ंा मध्यसती बँकन ३९९५३ ितकऱयाींना पीक कजभ परु सठा न कल

बाबतची तक्रार स्थारनक लोकप्ररतरनधीनी वानाींक १४ सप््ें बर, २०१६ रोजी स ्या नींतर
सारीं सार मा.संकार मींत्री स मुख्यमींत्री याींच्याकड कलल्या ंो्या, ं ंी खर िं काय,
(४)

असल्यास,

नाशिक

जजल्ंा

मध्यसती

संकारी

बॅंकन

दसदसध

कायभकारी

सींस्थच्या

माध्यमातून चालू िचथभक सर्षाभत ठरादसक तालुक्याींना तब्बल २०० ्क्क्यापक्षा साढीस कजभ
बँकेंमाफभत सा्प कल िं, ं ंी खर िं काय,

(५) असल्यास, षपरोक्त प्रकरिात ३०० को्ी रूपय िासनान जजल्ंा बॅंकला वाल नांी, ं ंी
खर िं काय,

(६) असल्यास, याबाबत िासनान कोिती कायभसांी कली सा करण्यात यत िं, नसल्यास,
दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. सुभार् दे शमख
ु (२३-०३-२०१८) : (१) ंोय.
(२) ंोय.
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(३) ंोय.
(४) नांी. ं खर नांी.
(५) ंोय.
(६) जजल्ंा मध्यसती संकारी बँकाींना अिाप्रकार कजभदसतरिासाठी राज्य िासनाकडून रनधी
षपलब्ध करून ाण्याची तरतूा प्रचशलत काययायात/रनयमात नांी.
___________
नाांदगाांव (जि.ना्शि) येथीआ ठक्किर बाप्पा योिनेअांतगात िामाांना मांिरु ी दे ण्याबाबत
(१२)

७१९८२ (२७-०१-२०१७).

श्री.पांिि भि
ु ब

(नाांदगाव) :

सन्माननीय िवदवासी

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाींागाींस (जज.नाशिक) यथील ठक्कर बाप्पा योजनअींतगभत एकाज्मक िवासासी दसकास
प्रकल्प कायाभलय कळसि अींतगभत साार करण्यात िलल्या प्रस्तासाींना मागील २ सर्षाांपासन
ू
प्रिासकीय मींजुरी ासून रनधीची तरतूा करण्यात िलली नांी, ं खर िं काय,

(२) असल्यास, नाींागाींस यथील ठक्कर बाप्पा योजनअींतगभत कामाींना मींजुरी न ाण्याबाबतची
ससभसाधारि कारि कोिती िंत,

(३) तसच नाींागाींस यथ ठक्कर बाप्पा योजनअींतगभत कामाींना मींजुरी ाण्याबाबत िासनान
कोिती कायभसांी कली सा करण्यात यत िं,

(४) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०४-०५-२०१८) : (१), (२), (३) स (४) ं खर नांी.

ठक्कर बाप्पा योजनचा रनधी िवासासीींच्या लोकसींख्यच्या प्रमािात मींजूर ंोत असून

मताार सींलरनंाय मींजूर ंोत नांी.

नाींागाींस मताार सींलात नाींागाींस सींपूिभ तालक
ु ा स मालगाींस तालुक्यातील ४८ गासाींचा

समासि ंोतो. सार क्षत्रात सन २००७-०८ त २०१६-१७ पयांत एकूि ९५ कामाींच प्रस्तास मींजरू

करण्यात िलल असून ितापयांत  स.३९४.३४ लक्ष इतका रनधी खचभ क सन ४६ काम पूिभ
करण्यात िली िंत स षसभतरत ४९ काम प्रगतीपथासर िंत.
___________

अम नेर (जि.ि गाांव) येथीआ चोपडा रस्त्यावरीआ िवदवासी ववयायाथयााच्या या
वसनतगह
त ातीआ गह
त पाआावर िारवाई िरण्याबाबत
(१३)

७२४०३ (२७-०१-२०१७).

श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :

सन्माननीय िवदवासी

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अमळनर (जज.जळगाींस) यथील चोपडा रस््यासरील िवासासी दसयायाथयाांच्या ससरतगं
त ासर
वानाींक ६ जल
ु ,ै २०१६ रोजी सा ्या सुमारास प्र्यक्ष पांिी ारम्यान िवासासी दसयायाथयाभच्या
ससरतगं
त ातील गं
त पालच मयायससन करून कामासर िल्याच वासून िल, ं खर िं काय,
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(२) तसच गं
त पाल, कमभचाऱयाींच्या ाबासाखाली दसयायाथी सासरत असल्याचंी वासून िल, ं
ंी खर िं काय,

(३) असल्यास, सार प्रकरिी चौकिी करण्यात िली िं काय,
(४) असल्यास, चौकिीअींती मयायससन कलल्या गं
त पालासर कारसाई करण्याबाबत िासनान
कोिती कायभसांी कली सा करण्यात यत िं,

(५) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०४-०५-२०१८) : (१) ं खर िं.
(२) ं खर नांी.

(३) प्रस्तुत प्रकरिी प्राप्त तक्रारीींच्या अनुर्षींगान शिक्षि दसस्तार अचधकारी, प्रकल्प कायाभलय,
यासल याींच्यामाफभत चौकिी करण्यात िली.
(४)

सार

चौकिीनुसार

प्रकल्प

अचधकारी,

यासल,

जज.जळगास

याींच्यामाफभत

सींबींचधत

ससरतगं
ु ींगान सींबींचधत
त ाच्या गं
त पालास कारि ााखसा नो्ीस बजासण्यात िली ंोती. ्यानर्ष
गं
ू सार गं
त पाल याींनी साार कलला खुलासा अमान्य करण्यात िला असन
त पाल याींची एक

सतनसाढ कायमस्स सपी बींा करण्याबाबत अपर ियक्
ु त, िवासासी दसकास याींना कळदसण्यात
िलल िं.

(५) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.

___________

दे ऊ गाांवरािा येथीआ एम.िय.डी.सी. मये उयायोग सुरु
िरण्याितरता भूखांड ्म त नसल्याबाबत

(१४)

७२९७३ (२७-०१-२०१७).

डॉ.सांिय रायमुआिर (मेहिर) :

सन्माननीय उयायोग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ाऊळगाींसराजा यथील एम.िय.डी.सी. मध्य

षयायोग सु स करण्याकतरता दसर्वकसकमाभ

इींडस्ट्रीज प्रा.शल., ाऊळगासराजा जज.बुलढािा याींनी मा.दस्ागीय अचधकारी, एम.िय.डी.सी.,

अमरासती दस्ाग, अमरासती याींच्याकड वानाींक २० नोव्ंें बर, २०१५ पासून अनक सळा अजभ
क सनंी अयायापपयांत ्ख
ू ींड शमळालला नांी, ं खर िं काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनान कोिती कायभसांी कली सा करण्यात यत िं,
(३) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. सभ
ु ार् दे साई (१७-०४-२०१८) : (१) ं खर नांी

म. दसश्सकमाभ इींडस्ट्रीज प्रा.शल., याींनी ्ूखींड शमळिबाबतचा अजभ वानाींक ०१/१२/२०१५

रोजी मंामींडळाकड साार कला ंोता. तयानींतर ्ख
ू ींड सा्प सशमतीची बैठक वानाींक

२८/०३/२०१६ रोजी लण्यात िली. ्यामध्य सार कींपनीचा अजभ मींजूर करण्यात यऊन वानाींक
२०/०१/२०१७ रोजी ्ख
ू ींड सा्प करण्यात िलला असन
ू ्ख
ू ींडाचा ताबा वानाींक २३/०८/२०१७
रोजी ाण्यात िलला िं.

(२) स (३) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.
___________
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येवआा (जि.ना्शि) येथीआ नागतरिाांना िवदवासी उपयोिनें तगात
घरिुआ योिनाांचा आाभ ्म ण्याबाबत
(१५)

७८१६९ (२८-११-२०१७).

श्री.पांिि भुिब

(नाांदगाव) :

सन्माननीय िवदवासी

वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) यसला (जज.नाशिक) यथील नागतरकाींना िवासासी षपयोजनअींतगभत लरकुल योजना स

इतर दसदसध सैयजक्तक मल
ु ्त
ू योजनाींचा ला् शमळण्यासाठी कायभसांी करण्याच रनाे ि अप्पर
ियुक्ताींनी वानाींक ७ नोव्ंें बर, २०१५ रोजी सा ्या सम
ु ारास एकाज्मक िवासासी दसकास

प्रकल्पास ासूनंी प्रकल्प अचधकारी कायाभलयान यथील िवासासी नागतरकाींना मुल्ूत
योजनाींपासून सींचचत ठसल िं, ं खर िं काय,

(२) असल्यास, प्रश्न ्ाग (१) बाबत िासनामाफभत चौकिी करण्यात िली िं काय,
(३) असल्यास, चौकिीमध्य काय िढळून िल स चौकिी अंसालाच्या अनुर्षींगान सार

्ागातील िवासासी नागतरकाींना लरकुल योजना स इतर सैयजक्तक मुल्ूत योजनाींचा ला्
ाण्यासाठी िासनामाफभत कोिती कायभसांी कली सा करण्यात यत िं,
(४) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२१-०३-२०१८) : (१) ं खर नांी.

मौज ासळाि, ता.यसला यथील ५५ ला्ाथयाांपैकी १९ ला्ाथयाांना लरकुल मींजुर असून

्यापैकी ३ लरकुलाींच काम पुिभ झाल िं. तसच १० लरकुल प्रधान मींत्री िसास योजन
मधून मींजूर िंत स ६ ला्ाथयाांना िबरी िवासासी लरकुल योजनेंतगभत ला् ाण्यात िला

असून काम प्रगरतपथासर िं. तसच षसभतरत ३६ ला्ाथयाांच प्रधानमींत्री लरकुल िसास
योजना “ड” यााीत समादसष् करण्यात िलल िं.
सैयक्तीक

ला्ाच्या

योजनेंगत
भ

यसला

तालुक्यातील

एच.डी.पी.ई पाईप स तलपींप मींजुर कलल िंत.
सन २०१५-१६

सन २०१६-१७

एच.डी.पी.ई.पाईप

योजना

१०

२०

तलपींप

२७

०६

ला्ाथयाांना

खालीलप्रमाि

प्रकल्प अचधकारी, एकाज्मक िवासासी दसकास प्रकल्प, नाशिक याींच स्तरास सन सन

२०१७-१८या दसज्तय सर्षाभत केंद्रसती अथभसक
ीं ल्प योजनेंतगभत

सैयक्तीक योजना मवंलाींसाठी

ि्ाचक्की, फळबागाींसाठी अथभसंाय म्स्य व्यससाय, शसक्युतर्ी गाडभ प्रशिक्षि, एकलव्य

ब्रासबँडबाबत ाै रनक सतभमानपत्रात जावंरात ाण्यात िली ंोती. ्याअनुर्षींगान ६ ला्ाथयाांच्या

प्राप्त अजाभमधन
ू ४ पात्र ठरलल्या ला्ाथयाांना ला् ािबाबत प्रकल्पस्तरास सन कायभसांी स स
ू
िं.

(२) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.
(३) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.
(४) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.
___________

दस.स. ४२१ (13)
राज्यात नोटाबांदीनांतर जिल्हा बकिाना वग ू न राज्य बकिेमाफात राज्यातीआ
सेवा सोसायटयाांना थेट अथापुरवठा िरण्याबाबत

(१६)

८१०७९ (२१-०४-२०१७).

श्री.अिय चौधरी (्शवडी) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यात

नो्ाबींाीनींतर

जजल्ंा

बँकाना

सगळून

राज्य

बँकमाफभत

राज्यातील

ससा

सोसायट्याींना थ् अथभपरु सठा करण्याबाबत स राज्य संकारी बँकच्या ७ नसीन िाखा स स
ु
करण्याचा प्रस्तास िासनाच्या दसचाराधीन िं, ं खर िं काय,

(२) असल्यास, सार प्रस्तासासर िासनान रनिभय लतला िं काय,
(३) असल्यास, रनिभयाच्या अनर्ष
ु ींगान सयायःजस्थती काय िं स अयायाप रनिभय झाला
नसल्यास दसलींबाची कारि काय िं ?

श्री. सुभार् दे शमख
ु (२३-०३-२०१८) : (१) नांी.

याबाबत राज्य िासनाकडून कोितंी रनजश्चत धोरि जांीर कलल नांी क्रकींसा

्याबाबतच िाि रनगभशमत कलल नांीत.

तथादप, मंाराषट्र राज्य संकारी बँकतफे वानाींक ०३/११/२०१६ रोजी जजल्ंा बँकाींच्या

राज्यस्तरीय पतरर्षामध्य कलल्या सूचनच्या अनुर्षींगान मंाराषट्र राज्य संकारी बँकच्या
स्तरासर बँकच्या वानाींक ३१/०७/२०१७ च्या प्रिासकीय मींडळ - कायभकारी सशमतीच्या स्त

अथभक्षम दसदसध कायभकारी ससा संकारी सींस्थाींना राज्य बँकमाफभत थ् कजभ पुरसठा
करण्याबाबतच धोरि सींमत कल िं.

्ारतीय तरझव्ंभ बँकन वानाींक १७/१०/२०१६ रोजीच्या पत्रान्सय राज्य संकारी बँकस
पुि, कोल्ंापूर, सोलापूर, नाशिक, धुळ, बीड स नाींाड या सात वठकािी नसीन िाखा सरू
ु
करण्यास मान्यता वाली िं. ्यानुसार राज्य बँकन सातंी वठकािी नसीन िाखा सुरू कल्या
िंत.

(२) स (३) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.
___________
पाथरी (जि.परभणी) ताआुक्कयातीआ दष्ट्ु िा ग्रस्त शेति-याांसाठी असआेआे अनुदान जिल्हा
मयवती बकिेिडून शेति-याांना वाटप िेआे नसल्याबाबत

(१७)

८३९७० (१९-०४-२०१७).

डॉ.राहूआ पाटीआ (परभणी) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री

(१) पाथरी (जज.पर्िी) तालक्
ु यातील २५ ंजार ६९६ ाषु काळग्रस्त ितक-याींसाठी ११ को्ी ४०
लाख ३७ ंजार ७१६  सपयाींच अनुाान िासनाकडून जजल्ंा मध्यसती बँककड सगभ करण्यात
िल ंोत, ं खर िं काय,

(२) असल्यास, सार बँककडून ितक-याींना अयायापंी अनुाान सा्प करण्यात िलल नांी, ं
ंी खर िं काय,

दस.स. ४२१ (14)
(३) असल्यास, याबाबत िासनान चौकिी कली िं काय स चौकिीच्या अनुर्षींगान
ितकऱयाींना

अनुाान

सा्प

करण्यास

्ाळा्ाळ

करिाऱया

बँक

सींचालकासर

कारसाई

करण्याबाबत स सार अनुाान ितकऱयाींना शमळण्याबाबत िासनान कोिती कायभसांी कली सा
करण्यात यत िं,

(४) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. सुभार् दे शमख
ु (२६-०४-२०१८) : (१) ंोय.

(२) ं खर नांी. अना
ु ानापो्ी प्राप्त  सपय १२२६.७७ लाख रक्कमपैकी पर्िी जजल्ंा

मध्यसती संकारी बँकन २६८७८ ितकरी स्ासााींच्या खा्यासर रूपय ११९७.१२ लाख अनुाान
सा्प कल िं.

(३) स (४) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.
_________
जिल्हा बकिामधीआ िुन्या नोटा बदआून दे ण्याबाबत
(१८)

८५०२३ (१८-०८-२०१७).

श्री.राधाितष्ट्ण ववखे-पाटीआ (्शडी), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अ्मन पटे आ (मुांबादे वी), श्री.सुननआ िेदार (सावनेर), श्री.अमर िा े (िवी),
श्री.हर्ावधान सपिा

(बआ
ु ढाणा), श्री.अब्दआ
ु सत्तार (्सल्आोड), डॉ.सांतोर् टारफे (ि मनुरी),

श्री.अ्मत ववआासराव दे शमख
ु (आातरू शहर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.नसीम खान

(चाांवदवआी), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटीआ-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.ियदत्त
िीरसागर (बीड) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात २१ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी नो्ाबींाी ंोऊनंी राज्यातील ३४ पैकी ३२ जजल्ंा
बँकमधील ८ ंजार को्ी पक्षा जास्त जुन्या नो्ाींची पडताळिी अयायाप झालली नसल्यान या
चलनाच्या सींा्ाभत सध्या कांींी रनिभय लता यिार नांी, अिी ्ूशमका तरझव्ंभ बँकन
लतल्यान लाखो ितकऱयाींना पीक कजभ शमळि कठीि झाल्यान ्याींचा खतरप ंीं गाम धोक्यात
िल्याची बाब मां म, २०१७ मध्य सा ्याारम्यान रनािभनास िली, ं खर िं काय,

(२) असल्यास, नो्ाबींाी लागू ंोताच जजल्ंा बँकाींनी तरझव्ंभ बँकच्या परसानगीन वानाींक १० त
१३ नोव्ंें बर, २०१६ या कालासधीत खातााराींकडून पाचि स एक ंजाराच्या  सपयाींच्या
स्सीकारलल्या नो्ा बालून ाण्यास तरझव्ंभ बँकन नकार वाला तथादप िबगर संकारी बँकाींना
नो्ा बालन
ू ाण्यात िल्या, ं ंी खर िं काय,
(३)

असल्यास, नाींाड जजल्ंा बँकत नो्ाबींाीच्या काळात ४५०० ठसीााराींनी १४ को्ी ५० लाख

 सपय जमा कल असन
ू या नो्ा बँकतच पडून असल्यान बँकला सर्षाभकाठी ४५ लाख  सपयाींच
व्याज ठसीााराींना ायास लागत िंत, ं ंी खर िं काय,

(४) असल्यास, याप्रकरिी िासनान चौकिी कली िं काय स चौकिीत काय िढळून िल,

(५) असल्यास, ्यानुसार जजल््या बँकामधील जुन्या नो्ा बालून ाण्याच्या दृष्ीन िासनान
कोिती कायभसांी कली सा करण्यात यत िं, नसल्यास,दसलींबाची कारि काय िंत ?

दस.स. ४२१ (15)
श्री. सभ
ु ार् दे शमुख (२३-०३-२०१८) : (१) अींित: खर िं. जजल्ंा मध्यसती संकारी बँकाींमध्य
वानाींक १८/०३/२०१७ रोजी जुन्या रूपय ५००/- स १०००/- च्या  सपय २७७१.८६ को्ी क्रकींमतीच्या
नो्ा शिल्लक ंो्या.
(२) ंोय.
(३) स (४) नांी. नो्ाबींाीच्या अडचिीतून मागभ काढण्यासाठी केंद्र िासन स ्ारतीय तरझव्ंभ
बँक याींच्याकड राज्य िासनान सात्यान पाठपुरासा कला.

डडसेंबर, २०१६ च्या नागपूर यथील

वंसाळी अचधसिनाारम्यान मा.मुख्यमींत्री मंोायाींनी शिष्मींडळासोबत मा.केंद्रीय दस्तमींत्री
याींची

््

लऊन

जजल्ंा

मध्यसती

बँका

स

संकारी

पतसींस्थाींना

तसच

नागरीकाींना

्डसासिाऱया अडचिी ्याींच्या रनािभनास ििून वाल्या.

पतरिामी दस्त मींत्रालयान वा. २०/६/२०१७ रोजी अचधसूचना प्रशसध्ा कली. ्यानुसार, ्ारतीय

तरझव्ंभ बँकन वा. २९/६/२०१७ च्या पतरपत्रकान्सय ससभ जजल्ंा मध्यसती संकारी बँकाींनी
वा.१०/११/२०१६ त वा.१४/११/२०१६ या कालासधीत िपल्या ग्रांकाींकडून जस्सकारलल्या ५००/स १०००/- च्या नो्ा जस्सकारण्याचा रनिभय लतलला िं.
(५) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.

___________

माय स्िूआ िय्सांगपूर (जि.िोल्हापूर) व हरीआाआ स्िूआ (ता.उमरगा, जि.उस्मानाबाद) या दोन
(१९)

शा ाांनी िवदवासी ववयायाथयाांचे अनद
ु ानात िेआेआा गैरव्यवहार

८५०३७ (०९-०८-२०१७).

श्री.राधाितष्ट्ण ववखे-पाटीआ (्शडी), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िा े (िवी), श्री.हर्ावधान सपिा

(बुआढाणा), श्री.अ्मत ववआासराव

दे शमुख (आातूर शहर), श्री.अ्मन पटे आ (मुांबादे वी), श्री.अब्दआ
ु सत्तार (्सल्आोड), डॉ.सांतोर्
टारफे (ि मनरु ी), श्री.सनु नआ िेदार (सावनेर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िवदवासी वविास मांत्री पढ
ु ील

(१) प्रकल्प अचधकारी, एकाज्मक िवासासी दसकास प्रकल्प सोलापरू अींतगभत माय स्कूल
जयशसींगपूर (जज.कोल्ंापूर) स ंरीलाल स्कूल (ता.षमरगा, जज.षस्मानाबाा) या ाोन िाळाींचा

तपासिी अंसाल अप्पर ियुक्त, िवासासी दसकास दस्ाग, ठाि याींना वानाींक ८ फब्रुसारी,
२०१७ रोजी साार कला िं, ं खर िं काय,
(२)

असल्यास, सार चौकिी अंसालात कोिकोि्या बाबी रनािभनास िल्या िंत,

(३) तसच िवासासी दसयायाथयाांच नास िासनाच्या अना
ु ानात गैरव्यसंार क सन िवासासी
दसयायाथयाांना िैक्षणिक सोयीसुदसधापासून सींचचत ठसिाऱया िाळाींसर िासनान कोिती कारसाई
कली िं सा करण्यात यत िं,

(४) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१६-०५-२०१८) : (१) ं खर िं.

प्रकल्प अचधकारी, सोलापूर अींतगभत माय स्कूल, जयशसींगपूर, जज.कोल्ंापूर; ंतरलाल

इींजनलि स्कूल, षमरगा, जज.षस्मानाबाा स गुरूकूल प्रायमरी ॲन्ड सकींडरी स्कूल, कुसमोड,
जज.सोलापूर या िाळाींचा तपासिी अंसाल अपर ियुक्त, ठाि याींना साार कला ंोता.

दस.स. ४२१ (16)
(२) सार चौकिी अंसालात प्रस्तुत िाळाींमाफभत दसयायाथयाांना पुरदसण्यात यत असलल्या
सुदसधाींमध्य कमतरता असल्याच तसच सार िाळा योजनेंतगभत िसश्यक रनकर्ष पूिभ कतरत
नसल्याच्या बाबी रनािभनास िलल्या िंत.

(३) प्रकल्प अचधकारी, सोलापरू याींनी साार कलल्या चौकिी अंसालाच्या अनर्ष
ु ींगान अपर
ियुक्त, ठाि याींच्या स्तरासर सार िाळाींची फरतपासिी करण्यात िली स ्याींच्या

शिफारिीनुसार ंतरलाल इींजनलि स्कूल, षमरगा, जज.षस्मानाबाा स गुरूकूल प्रायमरी ॲन्ड
सकींडरी स्कूल, कुसमोड, जज.सोलापूर या िाळाींची नामाींक्रकत रनसासी िाळा योजनेंतगभतची
मान्यता रद्द करण्यात िलली िं.
(४) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.
___________
पाता गांगा (ता.पनवेआ, जि.रायगड) येथीआ अनततरक्कत औयायोधगि िेत्रातीआ स्थाननि
प्रिल्पग्रस्त िामगाराांवर होत असआेल्या अन्यायाबाबत
(२०)

८५०९२ (०४-०९-२०१७).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेआ), श्री.समीर िुणावार (वहांगणघाट),

अॅड.ि्शर् शेआार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.अतुआ भातख िर (िाांवदवआी पूव)ा , श्रीमती मननर्ा
चौधरी (दवहसर), श्री.अ्मत साटम (अांधेरी पजश्चम) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पाताळगींगा

(ता.पनसल,

जज.रायगड)

यथील

सन्माननीय उयायोग मांत्री पुढील

अरततरक्त

औयायोचगक

क्षत्रात

दसदसध

कींपन्याींनी कामगाराींसाठी कींपन्याींसमोरच ष्ारत असलल्या ससांतीींमुळ स्थारनक प्रकल्पग्रस्त
कामगाराींसर अन्याय ंोत असन
ू

स्सच्छता, सरु क्षक्षतता स अपलात ंोण्याची ाा् िक्यता

रनमाभि झाल्याच मां जून, २०१७ मध्य सा ्या ारम्यान रनािभनास िल िं, ं खर िं
काय,

(२) असल्यास, अरततरक्त औयायोचगक ससांतीत कींपन्या साढत असून मोठया सींख्यन
कामगार सगभ कासप, चासींढोळी, जाींश्सली, चासि, ससि या गासात प्रकल्पग्रस्ताींनी िपल्या
षपजीसीकसाठी ष्ारलल्या चाळीमध्य रांत िंत, ं ंी खर िं काय,
(३)

असल्यास,

षक्त

दस्ागातील

कींपन्याींनी

कामगाराींना

रांण्यासाठी

रस््यालगतच

ष्ारलल्या ससांतीींमुळ प्रकल्पग्रस्ताींनी िपल्या षपजीसीकसाठी ष्ारलल्या चाळी तरकाम्या

रांिार असून षक्त ससांतीींमळ
रनयोजनाअ्ासी स्सच्छता स सुरक्षक्षततचा प्रश्न रनमाभि
ु
ंोिार िं, ं ंी खर िं काय,

(४) असल्यास, याप्रकरिी िासनान चौकिी कली िं काय,
(५) असल्यास, चौकिीत काय िढळून िल स तयानुसार स्थारनक प्रकल्पग्रस्ताींना न्याय
शमळण्याच्या दृष्ीन िासनान कोिती कायभसांी कली सा करण्यात यत िं,
(६) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. सुभार् दे साई (२७-०४-२०१८) : (१), (२), (३), (४) स (५) ंोय.

दस.स. ४२१ (17)
प्रकल्पग्रस्त ितकरी सींलर्षभ सशमती अरततरक्त पाताळगींगा म.औ.दस. मंामींडळ चासि
दस्ाग याींच वा. १६/०६/२०१७ रोजीच पत्र षप अश्यींता, मंाराषट्र औयायोचगक दसकास
मंामींडळ, षपदस्ाग पाताळगींगा याींच कायाभलयास प्राप्त झाल. प्रस्तुत पत्रामध्य मससभ
बालाजी

फॉमाभलीन,

मससभ

इजीपीएन

स

मससभ

ॲन्थॉनी

्ाय्न

कींपनी िजारी

स

एम.िय.डी.सी च्या ंद्दीत रोड िजारी कामगार ससांती ष्ारल्याच स ्याींना दसयायुत पुरसठा

स पािी पुरसठा सर नमूा कलल्या कींपनीकडून ंोत असल्याच नमूा कलल िं स सींबींचधत
ससांतीमळ
स्थारनक कामगार प्रकल्पग्रस्त गास याींचसर अन्याय ंोत िं अस कळदसल
ु

िं. पत्र शमळाल्यानींतर मससभ बालाजी फॉमाभलीन, मससभ इजीपीएन स मससभ ॲन्थॉनी ्ाय्न
कींपनी या कींपनीच्या प्ररतरनधीना वानाींक २२/०६/२०१७ रोजी प्र्यक्ष जागसर जाऊन ता्पुर्या
स्स सपाच लबर कँप ं्दसि-दसर्षयी षप दस्ागीय कायाभलयामाफभत

िसश्यक ्या सूचना

वाल्या ंो्या स ्या प्ररतरनधीनी ता्पुरत लबर कँप ं्दसिदसर्षयी मान्य कल ंोत स
्याप्रमाि म. बालाजी फॉमाभशलन कींपनीन स म.ॲन्थानी ्ाय्न कींपनीन लबर कँप ं्दसल
िंत. मससभ ईजीपीएन कींपनीन

लबर कँप ं्दसल नांीत. ्यामळ
ु म. इजीपीएन कींपनीला

षप अश्यींता मऔदस मंामींडळ षप दस्ाग पाताळगींगा (स्थाप्य) याींनी वानाींक १२/१२/२०१७

नुसार पुनश्च: सच
ु ना ाऊन अिा प्रकारच लबर कँप ाोन वाससात काढण्यादसर्षयी लखी सच
ू ना
ाण्यात िलल्या िंत. अन्यथा ्यानींतर मंामींडळातफे सारील लबर कँप काढण्यात यऊन
्याचा खचभ म. इजीपीएन कींपनीकडून ससल
ू करण्यात यईल, अिी नो्ीस ाण्यात िली िं.
(६) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.

___________
िोिणातीआ िांबा, िाि,ू नार
(२१)

८५५०१ (१८-०८-२०१७).

वपिाआा हमीभाव दे ण्याबाबत

श्री.भास्िर िाधव (गह
ु ागर) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोकिातील िींबा, काजू िणि नारळ या दपकाींना ंमी्ास शमळत नसल्यामळ
ु
कोकिातील ितकरी िासनाच्या ससलतीींपासून ारू रावंल िंत, ं खर िं काय,

(२) असल्यास, िींबा, काजू िणि नारळ या दपकाींना ंमी्ास ाण्याबाबत िासनान कोिती
कायभसांी कली सा करण्यात यत िं,

(३) नसल्यास, दसलींबाची करि काय िंत ?
श्री. सुभार् दे शमख
ु (०९-०४-२०१८) : (१) ं खर नांी.

(२) केंद्र िासनामाफभत कतर्षी मालाला ंमी ्ास ाण्यासींा्ाभत कामकाजासाठी सन १९८५ मध्य
कशमिन ऑफ ॲग्रीकल्चर कॉस्् ॲण्ड प्रायससची स्थापना करण्यात िली असून ्याचा

मख्
ु य षद्दि कतर्षी मालासाठी क्रकमान िधार्त
ू क्रकींमत रनजश्चत करून ष्पााकाींना सध
ु ारीत
तींत्रज्ञानाचा सापर करण्यासाठी प्रस्त त करि असा िं. सयाय:जस्थतीत या कशमिन माफभत
दसदसध २३ कतर्षी ष्पाानाींची क्रकमान िधार्ूत क्रकींमत रनजश्चत करण्यात िली असून

दस.स. ४२१ (18)
्यामध्य ्ात, गंू, मका, ज्सारी, बाजरी, नाचिी, तूर, मूग, षडीा, कापस
भ ू ल,
ू , ्ूईमूग, सूयफ
सोयाबीन, तीळ, कारळ, बारली, मसूर, मोंरी, करडई, खोबर, ज्य्
ू , ऊस स तींबाखू या दपकाींचा
समासि िं. यामध्य कोि्यांी नािसींत फळ स ्ाजीपाल्याचा समासि नांी.
(३) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.

___________

मौिे ननपाणा (ता.मोता ा, जि.बआ
ु डाणा) येथीआ दआीत वस्ती सुधार योिनेअांतगात मांिूर
(२२)

सामाजिि सभागह
ू ा िरण्याबाबत
त ाचे बाांधिाम पण

८६५९६ (१८-०८-२०१७).

श्री.हर्ावधान सपिा

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(बआ
ु ढाणा) :

सन्माननीय सामाजिि

(१) मौज रनपािा (ता.मोताळा, जज.बुलडािा) यथील सन २०१४-१५ मधील ालीत सस्ती सुधार

योजनअींतगभत मींजूर सामाजजक स्ागं
त ाच बाींधकाम मागील ाोन सर्षाांपासून प्रलींबीत असल्याच
वानाींक १ जन
ू , २०१७ रोजी सा ्या सम
ु ारास रनािभनास िली, ं खर िं काय,
(२) असल्यास, याप्रकरिी िासनान चौकिी कली िं काय,

(३) असल्यास, षक्त स्ागं
त ाच बाींधकाम ता्काळ पुिभ करण्याबाबत िासनान कोिती
कायभसांी कली सा करण्यात यत िं,

(४) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. राििुमार बडोआे (२६-०३-२०१८) : (१) ंोय, ं खर िं.

(२) त (४) मौज रनपािा, ता.मोताळा, जज.बुलडािा यथ अनस
ु ूचचत जाती स नसबौध्ा
ल्काींच्या सस्तीचा दसकास (ग्रामीि) करि योजनेंतगभत सन २०१४-२५ मध्य रनपािा ग्राम

पींचायतीकडून समाजमींाीराचा प्रस्तास साार करण्यात िलला ंोता. ्यानस
ु ार प्रस्तादसत
वठकािी समाज मींवाराच बाींधकाम

प्र्यक्षात सु स करतसळी जागचा साा रनमाभि झाल्यामळ
ु

बाींधकाम सु स करता िलल नांी. ारम्यानच्या कालासधीत रनपािा ग्राम पींचायतीकडून
जागचा प्रश्न सोडदसण्यात िलला असून सयाय:जस्थतीत समाज मींवाराच्या जो्यापयांतच
(Peanth Level) काम झालल असन
ू मां माचभ, २०१८ अखरपयांत सार समाज मींवाराच
बाींधकाम पूिभ करण्यात यिार िं.

___________

औरां गाबाद जिल्हा ्समेवरीआ शेतिरी पीि ििाापासून वांधचत असल्याबाबत
(२३)

८६९३४ (१८-०८-२०१७).

श्री.हर्ावधान सपिा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(बुआढाणा) :

सन्माननीय सहिार

(१) कु-ंा (ता.मोताळा, जज.बुलडािा) यथील स्थायीक परीं तू मौज मंालब्धा (ता.सोयगाींस,

जज.औरीं गाबाा) शिसारात िती असलल ितकरी मागील ाोन सर्षाभपासन
भ ामळ
ू प्रिासनाच्या ाल
ू क्ष
ु

पीक कजाभपासून सींचचत रांत असल्याची बाब वानाींक १० एदप्रल, २०१७ रोजी सा ्या सम
ु ारास
रनािभनास िली, ं खर िं काय,

(२) असल्यास, षपरोक्त प्रकरिी िासनान चौकिी कली िंत काय, चौकिीत काय रनषपन्न
झाल,

दस.स. ४२१ (19)
(३) असल्यास, सार ितक-याींना पीक कजभ योजनचा ला् ाण्याबाबत िासनान कोिती
कायभसांी कली सा करण्यात यत िं,
(४) नसल्यास, दसलींबाची ससभसाधारि कारि काय िंत ?
श्री. सुभार् दे शमख
ु (२३-०३-२०१८) : (१) नांी. अिी बाब रनािभनास िली नांी.

(२) औरीं गाबाा जजल्ंा मध्यसती संकारी बँक म. औरीं गाबाा या बँकची सासळाबारा
ता.सोयगाींस ंी िाखा जालना, जळगाींस स बुलढािा या जजल््याच्या सीमअींतगभत यत. या
िाखिी ाव्ंारी दसदसध कायभकारी ससा संकारी सींस्था म. ता.सोयगाींस जज.औरीं गाबाा ंी सींस्था

सींलनन िं. या सींस्थच्या कायभक्षत्रात मंालब्धा तालक
ु ा सोयगाींस (जज.औरीं गाबाा) स कुऱंा,
ता.मोताळा, जज.बुलढािा ंी गाींस िंत.

कुऱंा (ता.मोताळा, जज.बुलढािा) यथील ितकरी ाव्ंारी दसदसध कायभकारी ससा संकारी

सींस्थच स्ासा नसल्यान ्याींना कजभ दसतरि झालल नांी. या गासातील ितकऱयाींनी ाव्ंारी
दसदसध कायभकारी ससा संकारी सींस्थकड स्ासा ंोि अथसा कजभ शमळण्यासाठी अजभंी

कलल नांीत. तसच, कोि्यांी ितकऱयाींच्या याबाबतच्या तक्रारी संाय्यक रनबींधक, संकारी
सींस्था, ता.शसल्लोड/सोयगाींस याींच कायाभलयाकड प्राप्त झालल्या नांीत.
मंालब्धा गास सींलनन असलल्या बँक ऑफ मंाराषट्र िाखा सासळाबारा, ता.सोयगाींस स
ाव्ंारी दसदसध कायभकारी ससा सोसाय्ीकड ितकऱयाींच अजभ अथसा तक्रारी प्राप्त झाल्या
नसल्याच जजल्ंा षपरनबींधक, संकारी सींस्था, औरीं गाबाा याींनी कळदसल िं.
(३) स (४) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.

___________

शासनाने माफ िेआेल्या ििााची परतफेड सांबांधीत सेवा सांस्था व बकिाांनी शेतिऱयाांच्या या
उसाच्या या बबआातून परस्पर वसूआ िेल्याबाबत
(२४)

८७३८२ (१८-०८-२०१७).

श्री.हसन मुश्रीफ (िागआ) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िासनान माफ कलल्या कजाभची परतफड सींबींधीत ससा सींस्था स बँकाींनी ितकऱयाींच्या
षसाच्या िबलातून परस्पर ससूल कली, ं खर िं काय,

(२) असल्यास, कोल्ंापूर जजल््यातील ससभ ितकऱयाींनी यादस सध्ा न्यायालयात याचचका ााखल

कली असता याचा रनकाल ितकऱयाींच्या बाजून कला असूनंी अयायापी कजभमाफीची रक्कम
ितकऱयाींच्या बँक खा्यासर जमा करण्यात िलली नांी, ं ंी खर िं काय,
(३) असल्यास, ्याची कारि काय िं,
(४) असल्यास, न्यायालयान वालल्या रनकालानुसार ितकऱयाींची रक्कम ्याींच्या बँक खा्यात

जमा क सन ितकऱयाींना नदसन कजभ ाण्याबाबत िासनान कोि्या षपाययोजना कल्या सा
करण्यात यत िंत,
(५) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. सुभार् दे शमख
ु (२३-०३-२०१८) : (१) ंोय, ं खर िं.
(२) ंोय, ं खर िं.

दस.स. ४२१ (20)
(३) केंद्र िासन कतर्षी कजभमाफी ससलत योजना २००८ च्या अनुर्षींगान कोल्ंापूर जजल्ंा

मध्यसती संकारी बँकन नाबाडभच्या रनाे िानुसार कलल्या ससूलीबाबत मा.षच्च न्यायालय,

मुींबई यथ सींबींचधत ितकऱयाींनी तर् याचचका क्र.४३९९/२०१३ ााखल कली ंोती. मा.षच्च
न्यायालयाच्या वानाींक ३०/०१/२०१७ च्या िािात केंद्र िासनाच्या मळ
योजनत कमाल
ू

मयाभाचा रनकर्ष नसल्यान योजनबांरील रनकर्ष लासून वालला ला् परत लऊ नय, अस नमूा
कल ंोत. तथादप, मा.षच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या सार िािादसरूध्ा नाबाडभन मा.ससोच्च
न्यायालयात SLP क्र. १६०८७/२०१७ ााखल असन
ू , प्रकरि न्यायप्रदसष् िं.
(४) स (५) प्रकरि मा. ससोच्च न्यायालयात न्यायप्रदसष् िं.
___________
राज्यातीआ िवदवासी िश्रम शा े तीआ ववयायाथयाांचे शैिणणि
आाभ थेट बकि खात्यात हस्ताांततरत िरण्याबाबत
(२५)

८७७२३ (०९-०८-२०१७).

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ) :

सन्माननीय िवदवासी वविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील िवासासी िश्रम िाळतील दसयायाथयाांच िैक्षणिक ला् थ् बँक खा्यात
ंस्ताींततरत करण्याचा रनिभय िासनान मां एदप्रल, २०१७ मध्य लतला िं ं खर िं काय,
(२) तसच सगभरनंाय अनुाान ाण्याचा रनिभय लण्यात िला िं, ं ंी खर िं काय,
(३) असल्यास, प्रश्न ्ाग (१) स (२) बाबत िासनान चौकिी कली िं काय,

(४) असल्यास, चौकिीत काय िढळून िल स तयानुसार दसयायाथयाांच िैक्षणिक ला् स
अना
ु ान तातडीन ािबाबत िासनान कोिती कायभसांी कली सा करण्यात यत िं,
(५) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (२३-०३-२०१८) : (१) त (५) राज्यातील िवासासी िश्रम िाळतील

दसयायाथयाांसाठी सैयजक्तक सापराच्या सस्तस
ींु ाठी इय्तारनंाय रनजश्चत कलली रक्कम थ् बँक
खा्यात ंस्ताींतरीत करण्याचा रनिभय
नुसार लण्यात िला िं.

िासन रनिभय वा.२९.०४.२०१७ स वा.०२.०५.२०१७

सार रनिभयास अनुस सन प्रथम ६०% रक्कम दसयायाथयाांच्या

खा्याम जमा क सन, षसभतरत ४०% रक्कम दसयायाथयाांन ससभ सस्तुींची खराी कल्याची खात्री
कल्यानींतर दसयायाथयाांच खा्यात जमा करण्याींत िलली िं.
तक्रार नसल्यान चौकिी करण्याचा प्रश्न षयाभ्ासत नांी.
___________

सबब याबाबत कोितींी

बुआढाणा जिल्हयात वन हक्कि दाव्याच्या या पडता णीची प्रिरणे प्रआांबबत असल्याबाबत
(२६)

८७९८४ (११-०८-२०१७).

डॉ.सांिय रायमआ
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय िवदवासी

वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बुलढािा जजल्ंयात अनस
ु ूचचत जमाती स इतर पारीं पातरक सन रनसासी अचधरनयमाींनस
ु ार
सन ंक्क ााव्याची पडताळिी करण्याच िाि िवासासी दस्ागान ाऊनंी सन ंक्क

दस.स. ४२१ (21)
ााव्याच्या पडताळिीची प्रकरि प्रलींिबत असल्याच मां म, २०१७ मध्य सा ्या ारम्यान
रनािभनास िल, ं खर िं काय,
(२) असल्यास, यामुळ सन दस्ागाच्या जशमनीसर ्ूशमवंन, बरोजगार स िवासासीींना
षाररनसाभंासाठी सन जशमनीत मिागतीकतरता अडसिक
ू ंोत िं, ं ंी खर िं काय,
(३) असल्यास, याबाबत िासनान चौकिी कली िं काय,

(४) असल्यास, चौकिीनुसार िासनान कोिती कायभसांी कली सा करण्यात यत िं
(५) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (२३-०४-२०१८) : (१) ंोय, ं खर िं.
(२) नांी.

(३) स (४) ंोय.
जजल्ंाचधकारी,

बुलढािामाफभत

कारसाई करण्याींत यत िं.
(५) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.

अनचधकतत

अरतक्रमिधारकाींसर

िासन

रनयमानुसार

___________

सोआापूर जिल्हा समाििल्याण ववभागात िामाांसाठी येणाऱया
अपांगाची गैरसोय होत असल्याबाबत

(२७)

८८९७७ (१८-०८-२०१७).

श्री.भारत भाआिे (पांढरपूर), प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी),

श्रीमती ननमाआा गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अ्मन पटे आ (मुांबादे वी),
श्री.अस्आम शेख (माआाड पजश्चम) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) सोलापूर जजल्ंा पतरर्षाच्या समोरील समाजकल्याि दस्ागात कामाींसाठी अपींग ारू स सन
यत असून ्याींना बसायला जागा, दपण्याच्या पाण्याची सोय तसच रनसारा नसल्यामुळ ्याींची
गैरसोय ंोत असल्याच मां डडसेंबर, २०१६ मध्य सा ्या ारम्यान रनािभनास िल, ं खर
िं काय,
(२) असल्यास, यासींा्ाभत िासनान चौकिी क सन यथील अपींगाची ंोिारी गैरसोय ारू
करण्याबाबत कोिती कायभसांी कली

सा करण्यात यत िं,

(३) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. राििुमार बडोआे (०५-०५-२०१८) : (१) स (२) जजल्ंा पतरर्षा,सोलापूर याींच्या कायाभलयाच्या
समोर समाज कल्याि दस्ागाच कायाभलय तसच अपींग व्यक्तीसाठी सल्ला स मागभािभन केंद्र

कायभरत असून तथून सामाजजक न्याय स दसिर्ष संाय्य दस्ागाच्या अपींग कल्याििी सींबींचधत
योजनाींची अींमलबजासिी करण्यात यत. तथ यिाऱया नागतरकाींकतरता बसण्यासाठी जागा तसच
दपण्याच पािी इ्यााीींची सोय जजल्ंा पतरर्षामाफभत करण्यात िलली िं.
(३) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.

___________

दस.स. ४२१ (22)
राज्यातीआ वदव्याांगासाठी सुरू असआेल्या शा ाांतीआ अभ्यासक्रम िाआबा्य
असल्याने वदव्याांग रोिगारापासन
ू वांधचत असल्याबाबत

(२८)

८९९०९ (१८-०८-२०१७).

श्री.वविय रहाांगडाआे (नतरोडा) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील वाव्याींगासाठी २० सर्षाभपासून दसिर्ष िाळा स कमभिाळा अिा एकूि १५३६

कमभिाळा िंत, ्यापैकी अना
ु ारनत ८५२ तर दसनाअना
ु ानीत ६८४ िाळा सरू
ु असन
ू सार
िाळाींतील अभ्यासक्रम कालबा्य असल्यान वाव्याींगाना रोजगार षपलब्ध ंोत नसल्याच
वानाींक ९ म, २०१७ रोजी सा ्या सुमारास रनािभनास िल, ं खर िं काय,

(२) असल्यास, सार दसिर्ष िाळा स कमभिाळातून वाव्यागाींना रोजगार षपलब्ध ंोण्यासींबधी
िासनान कोि्या षपाययोजना कल्या सा करण्यात यत िंत,
(३) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. राििुमार बडोआे (०७-०५-२०१८) : (१) ं खर नांी.
(२) स (३) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.

___________
वडगाांव हवेआी (ता.िराड, जि.सातारा) येथीआ दोन शेतिरी भावाांनी िेआेआी ित्महत्या
(२९)

९०१३४ (१८-०८-२०१७).

श्री.श्शिाांत ्शांदे (िोरे गाव), श्री.जितेंद्र िव्हाड (मुांब्रा

ि वा), श्री.शामराव ऊफा बा ासाहे ब पाटीआ (िराड उत्तर) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ितीपूरक व्यससायासं ितीसाठी काढलल्या कजाभची परतफड करि अिक्य झाल्यान

बँकाींचा कजभ ससल
ु ीचा तगााा िणि िती मालास योनय ंमी्ास न शमळाल्याच्या नैराश्यातन
ू
सडगाींस ंसली (ता.कराड, जज.सातारा) यथील ाोन सख्या ितकरी ्ासाींनी वानाींक २ एदप्रल,
२०१७ रोजी सा ्यासुमारास ि्मं्या कली, ं खर िं काय,
(२) असल्यास, याप्रकरिी िासनान चौकिी कली िं काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय िढळून िल िं,

(४) असल्यास, मत
ितकऱयाींच्या कु्ुींिबयाींना िासनान कोिती िचथभक मात कली सा
त
करण्यात यत िं,

(५) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. सभ
ु ार् दे शमख
ु (१५-०३-२०१८) : (१), (२) स (३) कराड तालक्
ु यातील बॅंका स पतसींस्था

याींची चौकिी कली असता कै.श्री. दसजय कतषिा चव्ंाि रा. सडगास ंसली स कै.श्री. जगन्नाथ

कतषिा चव्ंाि याींनी सडगास ंसली दस.का.स. ससा सोसाय्ी याींच्याकडून वा.१७/३/२०१६ रोजी
अल्पमुात कजभ प्र्यकी रू.४२५००/- षचल कल ंोत. सार कजभ थक्रकत नसून वा.३०/६/२०१७
रोजी थक्रकत (ाय) ंोत.
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कै. जगन्नाथ कतषिा चव्ंाि स कै. श्री.दसजय कतषिा चव्ंाि संकजभाार रा.सडगास

ंसली याींच वा कराड अबभन को-ऑप. बॅंक शल. कराड याींच्याकडून िती खराीसाठी
रू.३५,००,०००/- स कॅि क्रडड् कजभ रू. ४,००,०००/- अस एकूि ३९,००,०००/- कजभ िं.

कै. जगन्नाथ कतषिा चव्ंाि रा. सडगास ंसली यानी यिसींत को-ऑप. बॅंक शल. फल्ि

िाखा कराड याींच्याकडून रू. ८५,००,०००/- ज.पी. ॲग्रो कजभ लतल्याच वासून यत.

(४) मा.जजल्ंाचधकारी तथा जजल्ंााीं डाचधकारी कायाभलय, सातारा याींच्या वानाींक ०६/०९/२०१७
रोजीच्या पत्रानुसार सार ि्मं्या कलल्या ितकऱयाींच्या सारसास अथभसंाय्य ाण्यासाठी
चौकिी ंोऊन वानाींक ०८/०८/२०१७ रोजीच्या जजल्ंास्तरीय कशम्ीच्या बैठकीमध्य वानाींक

२३/०१/२०१६ च्या िासन रनिभयातील तरतूाीनुसार सार प्रकरि पात्र ंोत नसल्यान अपात्र
ठरदसण्यात िल िं.

(५) प्रश्न षयास्सत नांी.
___________
िनााटिसह इतर जिल््यातीआ उत्पावदत गु ाची िोल्हापूरी गु ाच्या या
नावाने ववक्र होत असल्याबाबत

(३०)

९०१६१ (१८-०८-२०१७).

(शाहूवाडी) :

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटीआ-सरुडिर

सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्ंापूरी गुळाला ‘जी.िय.’ (्ौगोशलक षपािभन / जीओग्राफीकल इींडडकिन) मींजूर झाला

असल्यान कोल्ंापूर व्यरततरक्त इतर वठकािच्या ितकऱयाींना ‘कोल्ंापूर गुळ’ या नासान
गुळाची दसक्री करण्यास मनाई करण्याचा अचधकार प्राप्त झाला िं, ं खर िं काय,

(२) असल्यास, कनाभ्कसं इतर जजल््यातील ष्पावात गुळाची ‘कोल्ंापूर गुळ’ या नासान
दसक्री ंोत असन
ू बाजार सशमतीकडून ‘जी.िय’ च्या अींमलबजासिीसाठी कोितींी कायभसांी
झालली नांी, ं ंी खर िं काय,

(३)असल्यास, याबाबत िासनान चौकिी कली िं काय,चौकिीत काय रनषपन्न झाल, तसच
कोल्ंापूर गुळ’ या नासान दसक्री करत असलल्या ास
ु -या ष्पााकाींसर िासनान कोिती
कारसाई कली सा करण्यात यत िं,

(४) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. सभ
ु ार् दे शमख
ु (०९-०४-२०१८) : (१) ंोय. ं खर िं.

कोल्ंापूर िती ष्पन्न बाजार सशमती, कोल्ंापूर या सशमतीच कायभक्षत्रातील गुळ

ष्पााक ितकऱयाींच्या गुळास परािात बाजारपठ षपलब्ध व्ंासी याकरीता बाजार सशमतीन

केंद्र िासनाच मंारनयींत्रक, व्यापार चचन्ं तथा ्ौगोशलक सींकत, चन्नई याींचकडून “कोल्ंापूर
गळ
ु ” ्ौगोशलक षपािभन (जी.िय.) मान्यता वा.३१.३.२०१४ रोजीच्या पत्रान्सय ाण्यात िली
िं.

(२) ं खर नांी.
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कनाभ्कसं इतर जजल््यातील ष्पावात गुळाची “कोल्ंापरू गुळ” म्ंिून दसक्री करत

असल्याबाबत बाजार सशमतीकड लखी तक्रार प्राप्त झाली नांी.

“कोल्ंापूरी ब्रँड” च्या गुळ ष्पाान पद्धतीन िणि दसक्री व्यसस्था याबाबत गुळ ष्पााक

ितकरी, गऱु ंाळमालक, गळ
ु स, व्यापारी

याींची व्यापक कायभिाळा बाजार सशमतीमाफभत

वा.११.१२.२०१३ स वा२३.१.२०१५ रोजी श्री. िांू माके् याडभ, कोल्ंापूर यथ ियोजजत कलली
ंोती. सार कायभिाळत गुळ ष्पााकाींना गुळ ष्पाानासींा्ाभत स जी.िय. मानाींकनानुसार
गुळ ष्पाान करिबाबत तज्ञाींमाफभत मागभािभन करण्यात िल.
(३) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.
(४) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.

___________

राज्यभरातून वाढआेल्या वविेच्या या मागणीच्या या तुआनेत उपआब्धता िमी
असल्याने भारननयमन सरु
ु असल्याबाबत

(३१)

९०७८१ (०९-०८-२०१७).

श्री.अस्आम

शेख

(माआाड

श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अ्मन पटे आ (मांब
ु ादे वी),

पजश्चम),

प्रा.वर्ाा

गायिवाड

(धारावी),

श्री.बा ासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेआ), श्री.समीर िुणावार (वहांगणघाट), अॅड.ि्शर् शेआार (वाांद्रे
पजश्चम), श्रीमती मननर्ा चौधरी (दवहसर), श्री.अ्मत साटम (अांधरे ी पजश्चम) :

सन्माननीय

ऊिाा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातून साढलल्या दसजच्या मागिीच्या तुलनत षपलब्धता कमी असल्यान ्ाररनयमन

सु स करण्यात िल असन
ू ्यास एकलंर (जज.नाशिक) औजषिक केंद्रामधील नाा स
ु स्ती स
तोकड सींचाखील कारिी्ूत असल्याच वा. ६ म,२०१७ रोजी सा ्यासुमारास रनािभनास िल
िं, ं खर िं काय,

(२) असल्यास, एकलंर औजषिक दसयायत
ु केंद्रासर सम
ु ार चार सर्षाांपस
ू ी पाच सींचायासार रनशमभती

कली जात ंोती मात्र ाोन सींच सुमार तीस सर्षाांपक्षा अचधक जन
ु झाल्यामळ
ु त कालबांय
ठरदसल गल िंत, ं ंी खर िं काय,

(३) असल्यास, प्रश्न ्ाग २ मधील जन
ु सींच बालून नदसन सींच जोडण्याबाबत स सु स
असलल ्ाररनयमन बींा करण्याबाबत िासनान कोिती कायभसांी कली सा करण्यात यत िं,
(४) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिु े (०३-०५-२०१८) : (१) ं खर नांी.

(२) नाशिक औजषिक दसयायुत केंद्रातील २ सींच (२ X १२५ म.सॅ.) कालबांय स जीिभ
झाल्यान वा. ३०.०६.२०११ रोजी कायमस्स सपी बींा करण्यात िल िंत.

नाशिक यथील षसभतरत ३ सींच (३ X २१० म.सॅ.) सीजरनशमभतीसाठी षपलब्ध िंत.
(३) नाशिक यथ ६६० म.सॅ. चा दसयायुत रनशमभती प्रकल्प प्रस्तादसत असून

सार प्रकल्पातील

चचमिीच्या षीं चीसाठी “ना ंरकत प्रमािपत्र” प्राप्त करण्यासाठी केंद्रीय सींरक्षि मींत्रालयाकड
पाठपुरासा सु स िं. मंाराषट्र दसयायुत रनयामक ियोगाच्या एम.ओ.डी. प्रिाली त्सानुसार
सार प्रकल्प साणिजज्यकदृष्या व्यसंायभ (Viable) ाखील असि िसश्यक िं.
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ारम्यान

राज्यात

मागिीनुसार

सीजचा

पुरसठा

करण्यासाठी

मंादसतरि

जव्ापक्षीय कराराव्ाार ५०० म.सॅ. सीज षपलब्ध क सन लतली िं. तसच बँकीग

कींपनीन
पध्ातीन

करार क सन मां एदप्रल स म मवंन्यामध्य वाससा सीजच्या मागिीनुसार २०० त ३०० म.सॅ.

सीज षपलब्ध क सन लतली िं. ला्लर दसयायत
ु रनशमभती केंद्राचा प्र्ासी सापर िणि
िसश्यक

्या कांी तासाींसाठी पॉसर एक्सचेंजमधून ३०० त १,८०० म.सॅ. पयांन्त सीज खराी

क सन सीजची तू् ् सन

काढली िं. अिा प्रकार मंादसतरि कींपनीकडून

सीजची मागिी

स षपलब्धता याींचा मळ लालण्यात िला. ्यामुळ वानाींक ०७.०५.२०१७ नींतर अयायापपयांत
राज्यात ्ाररनयमन करण्यात िलल नांी.
(४) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.

___________

रामटे ि (जि.नागपूर) ताआुक्कयातीआ बेआदा येथीआ शासि य िश्रमशा े त
ठे वआेआे शेती उपयोगी सावहत्य चोरीआा गेल्याबाबत

(३२)

९२००७

(०९-०८-२०१७).

श्री.डड

मल्आीिािन
ूा

रे ड्डी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

िवदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िवासासी दस्ागामाफभत चालदसण्यात यिा-या राम्क तालक्
ु यातील (जज.नागपूर) बलाा
यथील

िासकीय

िश्रमिाळत

ठसलल

िती

षपयोगी

सावं्य

चोरीला

गल्याप्रकरिी

िश्रमिाळतील चार दसयायाथयाांना अ्क करून ाीड मवंन्याींपासन
ू िाळत लतल नांी, ं खर
िं काय,

(२) असल्यास, या दसयायाथयाांना ससरतगं
त ात ठसायच की नांी ंा प्रश्न अयायाप प्रलींिबत
असल्यामळ
ु या दसयायाथयाांच िैक्षणिक नुकसान ंोत िं, ं ंी खर िं काय,

(३) असल्यास, षक्त प्रकरिी चौकिी करण्यात िली िं काय, चौकिीच रनषकर्षभ काय
िंत स ्यानुसार िासनान कोिती कायभसांी कली सा करण्यात यत िं,
(४) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (१९-०४-२०१८) : (१) स (२) केंद्रसती अथभसक
ीं ल्पीय (न्युक्लीअस बज्) या

योजनअींतगभत ला्ाथयाांना सा्प करासयाच सावं्य िासकीय िश्रमिाळा बलाा, ता. राम्क,
जज. नागपूर यथ ठसण्यात िल ंोत. सार सावं्य वा.१७/१२/२०१६ रोजी रात्री चोरीस गल्यान

प्रकरिी पोलीस स््िन, ासलापार यथ फौजाारी गन्
ु ंा नोंा करण्यात िला िं. सार
गुन््यात बलाा िासकीय िश्रमिाळतील ४ दसयायाथयाांना चोरीच्या िरोपात अ्क करण्यात

यऊन ्याींची जामीनासर सु्का करण्यात िली िं. सींबींधीत चारंी दसयायाथयाांच नुकसान

ंोऊ नय म्ंिून सारील िाळतील शिक्षकाींनी चारंी दसयायाथी स ्याींच्या पालकाींची प्र्यक्ष
्् लऊन ्याींना समुपािन करून दसयायाथयाांना िाळत बोलसून ्याींचा गैरंजर कालासधीतील
अभ्यासक्रम पि
ू भ करून लतला असन
ू ्याींना सादर्षभक पतरक्षस बसण्यासाठी प्रदसषठ करण्याबाबत

प्रय्न करण्यात िल. ्यापैकी ३ दसयायाथयाांनी सादर्षभक परीक्षा वाली असून एक दसयायाथी
सारीं सार दसनींती स समुपािन करूनंी सादर्षभक परीक्षस बसलला नांी.
(३) स (४) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.

__________

दस.स. ४२१ (26)
पाआघर जिल््यातीआ िव्हार िवदवासी वविास प्रिल्पाांतगात
असआेल्या २९ शासि य िश्रमशा ाांची झाआेआी दरु वस्था
(३३)

९२९९६ (०९-०८-२०१७).

डॉ.भारती आव्हे िर (वसोवा) :

सन्माननीय िवदवासी वविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पाललर जजल््यातील जव्ंार िवासासी दसकास प्रकल्पाींतगभत २९ िासकीय िश्रमिाळा
असन
ू तथ १७ ंजार ५५० दसयायाथी रनसासी ससरतगं
त ात रांून शिक्षि लत िंत, ं खर
िं काय,
(२) असल्यास, या िवासासी मल
ु ाींच्या शिक्षिाकतरता िवासासी दसकास दस्ागाकडून ारसर्षी

५०० को्ी  सपय खचभ ंोतात मात्र षक्त िश्रमिाळाींतील मल
ु ाींना सळत जसि स नाश्ता शमळत

नसि, रनकतष् फळाींचा पुरसठा सु स असि, यामळ
ु मल
ु ाींची िैक्षणिक पात्रता खालासल्याचंी
ससेक्षिानींतर रनािभनास िल, ं ंी खर िं काय,

(३) असल्यास, िासनान याबाबत चौकिी कली िं काय, ्यात काय रनािभनास िल,
्यानुसार षक्त सुदसधा पुरदसण्याबाबत िासनान कोिती कायभसांी कली सा करण्यात यत िं,
(४) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (११-०४-२०१८) : (१) स (२) पाललर जजल्ंयातील प्रकल्प अचधकारी,
एकाज्मक िवासासी दसकास प्रकल्प, जव्ंार याींच अींतगभत एकूि ३० िासकीय िश्रमिाळा
असून, सार िश्रमिाळत एकूि १७३१९ दसयायाथी शिक्षि लत िंत. सार िश्रमिाळाींपक
ै ी

गुवंर, िमगाींस स मुरबाड या ३ िश्रमिाळाींना मध्यसती स्सयींपाकगं
ू
त , काींबळगाींस यथन
्ोजनाचा परु सठा ंोत िं. षसभतरत २७ िश्रमिाळाींतील दसयायाथयाांना रनजश्चत कलल्या

्ोजन िंार मानकाींनस
ु ार नाश्ता स ्ोजन वाल जात. रनकतष् ाजाभची फळ पुरदसल्याची बाब
िढळून िली नांी.

तसच षपरोक्त नमूा िश्रमिाळाींचा मागील िठ सर्षाांचा एस.एस.सी.

सरासरी रनकाल ८८.४८ ्क्क, एच.एस.सी. सरासरी रनकाल ७८.४७ ्क्क लागला िं.
्यामळ
ु िैक्षणिक ाजाभ ष्तम असल्याच वासन
ू यत.
(३) स (४) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.

___________
परभणीत जिल््यातीआ साखर िारखान्याच्या या सांचाआिाांनी मिुराांच्या या
नावे ििा घेऊन िेआेआा गैरव्यवहार

(३४)

९४९६५ (१०-१०-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.राधाितष्ट्ण ववखे-पाटीआ

(्शडी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांवदवआी), श्री.अ्मत ववआासराव

दे शमुख (आातूर शहर), श्री.अ्मन पटे आ (मुांबादे वी), श्री.त्र्यांबिराव ्भसे (आातूर ग्रामीण),
श्री.सुननआ िेदार (सावनेर), श्री.अस्आम शेख (माआाड पजश्चम), श्री.हर्ावधान सपिा
डॉ.सांतोर् टारफे (ि मनरु ी) :
काय :-

(बआ
ु ढाणा),

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

दस.स. ४२१ (27)
(१) पर्िी जजल््यातील ित्रधारा साखर कारखान्याच एका सींचालकान कारखान्यामध्य काम
ाण्याच िशमर्ष ााखसून कजभ मागिी पत्रासर मजुराींच्या स्या लतल्या स ्या िधार वंींगोली

जजल््यातील ्ारतीय स््् बँकच्या जसळा बाजार िाखतून प्र्यक मजुराच्या नास लाखो  सपय

कजभ षचलल असल्याच वानाींक २८ ऑगस््, २०१७ रोजी सा ्या सम
ु ारास रनािभनास िल
िं, ं खर िं काय,

(२) असल्यास, कारखान्याच्या सम
ु ार ४२० ऊस तोडिी मजूराींच्या नासाींसर एकूि २० को्ी ८०
लाखाींचा गैरव्यसंार झाला असन
बँकन कजभससुलीसाठी मजुराींना सक्रकलामाफभत नो्ीसा
ू
पाठदसल्यानींतर ंा प्रकार रनािभनास िला िं, ं ंी खर िं काय,

(३) असल्यास,षक्त प्रकरिी चौकिी करून सींबचधत ाोर्षीींसर िासनान कोिती

कारसाई कली

सा करण्यात यत िं, तसच कजाभची ससुली ाोर्षीींकडून करण्याबाबत िासनान कोिती
कायभसांी कली सा करण्यात यत िं,

(४) नसल्यास, ्याची कारि काय िंत ?
श्री. सुभार् दे शमख
ु (२२-०३-२०१८) : (१) नांी.

(२) कारखान्यान कळदसल्यानस
ु ार ठकााराींनी कजभ सळसर परतफड न कल्यामुळ बँककडून ससभ
तोडिी सांतूक ठकााराींना सकीलाींमाफभत नो्ीसा ाण्यात िल्या ंो्या.

(३) प्रस्तत
ु तथाकचथत व्यसंार ं ित्रधारा िग
ु र शल., अमडापरू , पो.शसींगिापरू , ता.जज.पर्िी
ंा खाजगी साखर कारखाना िणि सींबींचधत बँका िणि सींबींचधत मजुर याींचमधील असून
खाजगी

कारखान्याींच्या

बँकाींसोबत

ंोिाऱया

अिा

स्स सपाच्या

कजाभबाबतच्या

िचथभक

व्यसंारासर रनयींत्रि ठसि अथसा कायभसांी करि ंी बाब कारखान्याच्या अख्यातरतील िं.

तोडिी सांतक
ू ठकााराींनी स््् बँक ऑफ इींडडया, िाखा-जसळाबाजार या बँकची ािी असलली

िणि Third Party Gurantee नस
ु ार ित्रधारा कारखान्यान बँककड ्रिा कलली रक्कम
तोडिी सांतक
ठकााराींकडून ससुल करण्यासाठी कारखान्याकडून कायािीर प्रक्रक्रया सुरू
ू
करण्यात िली िं.

(४) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.
___________
मुांबईमधीआ सहिारी गह
त मावहती ्म ण्याबाबत
त ननमााण सांस्थाांची ववस्तत
(३५)

९४९९३ (२८-११-२०१७).

श्री.अतआ
भातख िर (िाांवदवआी पूव)ा :
ु

सन्माननीय

सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईमध्य गं
त रनमाभि सींस्थाना िपल फडरिन बनसायच असल्यास क्रकती गं
त रनमाभि
सींस्था स स्ासा असण्याची िसश्यकता िं?

(२) असल्यास, मींब
ु ई िंर स षपनगरामध्य ाोनि पक्षा कमी स्ासा असिाऱया गं
त रनमाभि
सींस्था क्रकती िंत,

(३) तसच, मुींबई िंर स षपनगरामध्य िीं्रपक्षा कमी स्ासा असिाऱया गं
त रनमाभि सींस्था
क्रकती िंत ?

दस.स. ४२१ (28)
श्री. सुभार् दे शमख
ु (१७-०४-२०१८) : (१) मंाराषट्र संकारी सींस्था अचधरनयम १९६० च कलम
६(३) अन्सय सींलीय सींस्था स्थापन करिसाठी क्रकमान ५ सींस्था स्ासा असि िसश्यक
िं. सींलीय सींस्थमध्य सैयजक्तक स्ासा धारि करण्याबाबत अ् नांी.
(२) स (३) मींब
ु ई स षपनगरमध्य २०० पक्षा कमी स्ासा असलल्या एकुि २३,४७६ तर १००
पक्षा कमी स्ासा असलल्या एकूि १७,६९० इतक्या संकारी गं
त रनमाभि सींस्था िंत.
___________

महाराष्ट्र साविारी िायदा २०१४ अांतगात सरू
ु असआेल्या प्रिरणाबाबत
(३६)

९५०९९ (१०-०१-२०१८).

श्री.हर्ावधान सपिा

(्शडी), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे) :
खुलासा करतील काय :-

(बआ
ु ढाणा), श्री.राधाितष्ट्ण ववखे-पाटीआ

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यात मंाराषट्र सासकरी कायाा २०१४ अींतगभत ितकरी दसरूध्ा सासकार अिी प्रकरि
सरू
ु असन
ू , सार प्रकरि सासकार ज्या दस्ागातील रवंसासी िं ्या जजल््यात सगभ कली
जात असल्याच वानाींक १ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी सा ्या सुमारास रनािभनास िली, ं खर
िं काय,

(२) असल्यास, अरनल ्ारीं ब, रा.माळगाींस (ता.मोताळा, जज.बुलडािा) याींनी ्याींच षपरोक्त

प्रकरि जळगाींस जजल््यात सगभ करू नय याबाबत जजल्ंाचधकारी बुलडािा याींना वानाींक १७
ऑक््ोबर, २०१७ रोजी सा ्या सम
ु ारास िासनास रनसान वाल िं, ं ंी खर िं काय,
(३) असल्यास, याबाबत िासनान चौकिी कली िं काय, चौकिीत काय रनषपन्न झाल,

(४) असल्यास, सासकारी कायाा २०१४ अींतगभत सुरू असलली प्रकरि मुळ ितकरी ज्या
वठकािचा िं ्याच वठकािी सरू
ु ठसण्याबाबत िासनान कोिती कायभसांी कली सा करण्यात
यत िं,

(५) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. सुभार् दे शमख
ु (२१-०३-२०१८) : (१) नांी.
(२) ंोय.

(३) स (४) मंाराषट्र सासकारी (रनयमन) अचधरनयम, २०१४ तसच अचधसच
ु ना वा. ०९.१०.२०१४

मध्य प्राान करण्यात िलल्या अचधकारानुसार स कायभक्षत्रानुसार क्षत्रीय कायाभलयामाफभत
कायभसांी करण्यात यत.

सार प्रकरिातील सासकार ं जजल्ंा षपरनबींधक, संकारी सींस्था, बुलडािा याींच्या

कायभक्षत्राबांरील

िं.

मात्र

अजभाार

स

सााातील

ितजमीन

ंी

बल
ु डािा

जजल्ंातील

असल्यामळ
ु प्रस्तुत प्रकरिी मंाराषट्र सासकारी (रनयमन) अचधरनयम, २०१४ च कलम १८ (२)
अींतगभत जजल्ंा षपरनबींधक, संकारी सींस्था, बुलडािा याींच्यामाफभत कायभसांी सरू
ु िं.
(५) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.

___________

दस.स. ४२१ (29)
मुांबईतीआ िे-पूवा ववभागाचे िायााआय दस
ु ऱया वठिाणी असल्याबाबत
(३७)

९६१७३ (०६-०१-२०१८).

अॅड.पराग अ वणी (ववआेपाआे), अॅड.ि्शर् शेआार (वाांद्रे

पजश्चम), श्री.अ्मत साटम (अांधरे ी पजश्चम), िॅप्टन िर.त्मआ सेल्वन (सायन-िो ीवाडा),
श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.नरें द्र महे ता (्मरा भाईंदर) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील दसलपाले/अींधरी/जोगश्सरी पतरसरासाठीच क पूसभ दस्ागाच षपरनबींधक याींच
कायाभलय सडाळा सारख्या ारू च्या वठकािी असल्यामळ
ु नागतरकाींना त्रास संन करासा लागत
असल्याच रनािभनास िल िं, ं खर िं काय,

(२) असल्यास, मींब
ु ईतील प्र्यक दस्ागासाठी षप रनबींधक असन
ू ्याींची कायाभलय ्याच
दस्ागामध्य असि गरजच िं, ं खर िं काय,

(३) असल्यास, स्थारनक नागतरकाींनी िासनाकड सारीं सार पाठपुरासा करूनंी ्यासर कायभसांी
करण्यात िली नांी, ं खर िं काय,

(४) असल्यास, षपरोक्त प्रकरिी िासनान कोिती कायभसांी कली सा करण्यात यत िं,
(५) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. सुभार् दे शमख
ु (१६-०५-२०१८) : (१) अींित: खर िं.

(२) कायभक्षत्रानस
ु ार जागा शमळसिबाबतच प्रय्न कल असता मींब
ु ई सारख्या वठकािची
्ौगोलीक पतरस्थती पंाता कायभक्षत्रानुसार जागा षपलब्ध ंोि िक्य नांी अिी पतरजस्थती
िं.

(३) स (४) अिा प्रकारचा कोितांी लखी पत्रव्यसंार नागरीकाींकडून प्राप्त झाला नांी.

नागरीकाींच्या सोयीच्या दृष्ीन स परु िी जागा षपलब्ध ंोण्यासाठी एम. ्ी. एन. एल.,

साींद्र (पूस)भ िणि मंाराषट्र ंौशसींग फायनान्स कॉपोरिन, साींद्र (पूस)भ याींच्याकड जागा
शमळण्यासाठी प्रस्तास ााखल कल ंोत स ्यासाठी प्रय्न क सनंी जागा षपलब्ध झालली
नांी.

तथादप इतरत्र जागा शमळण्यासाठी प्रय्न सु स िंत.

(५) लागू नांी.

___________
मोता ा (जि.बुआढाणा) ताआुक्कयातीआ शेतिऱयाांचे तुर ववक्र चे
रु.५ िोटी ३५ आि थि त असल्याबाबत

(३८)

९६४२७ (०३-०१-२०१८).

श्री.हर्ावधान सपिा

(बआ
ु ढाणा), श्री.राधाितष्ट्ण ववखे-पाटीआ

(्शडी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे) :

सन्माननीय

पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मोताळा (जज.बुलढािा) तालक्
ु यातील कतर्षी ष्पन्न बाजार सशमतीमध्य वानाींक २५ जुल,ै

२०१७ पासन
ु तरु दसक्री कलल्या ७६५ ितकऱयाींच १०५३० जक्सीं्ल तरु ीच  स.५ को्ी ३५ लक्ष

इतकी रक्कम प्रलींिबत असल्याची बाब वानाींक २२ सप््ें बर, २०१७ रोजी स ्या सुमारास
रनािभनास िली िं, ं खर िं काय,
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(२) असल्यास, षपरोक्त
िल िं,

प्रकरिी िासनान चौकिी कली िं काय, चौकिीत काय िढळून

(३) असल्यास, षपरोक्त तुरीच थकीत  स.५ को्ी ३५ लक्ष अाा करण्याबाबत िासनान कोिती
कायभसांी कली सा करण्यात यत िं,

(४) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. सभ
ु ार् दे शमख
ु (१२-०४-२०१८) : (१), (२) स (३) ं अिींत: खर िं.

मोताळा कतर्षी ष्पन्न बाजार सशमती, जज.बुलढािा यथील खराी केंद्रासरील खराी कलली

तूर, जाग अ्ासी सखार मंामींडळाच्या गोाामात सळीच जमा न झाल्यामुळ स पतरिामी
सखारपासती षशिरा प्राप्त झाल्यामुळ तसच कांी ितकऱयाींच्या कागापत्रातील त्र्
त ीमुळ
ितकऱयाींना रक्कम अाा करण्यासाठी

षशिर झाला िं. मात्र ितकऱयाींची चुकाऱयाची सींपूिभ

रक्कम वानाींक ५/१०/२०१७ पयांत अाा करण्यात िली िं.
(४) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.

___________

नायगाव, उमरी, मुदखेड (ता.नाांदेड) येथीआ ियसीियसीिय बकिेच्या या ताांबत्रि िारणाांमु े
(३९)

ननराधाराांचे ७ मवहन्याांपासून अनुदान थकित असल्याबाबत

९८१६५ (२९-१२-२०१७).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्रीमती अ्मता चव्हाण (भोिर), श्रीमती ननमाआा गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती
ठािूर (नतवसा), श्री.िुणाआ पाटीआ (धु े ग्रामीण), श्री.अ्मन पटे आ (मुांबादे वी), श्री.अस्आम शेख
(माआाड पजश्चम), श्री.डी.एस.अवहरे (साक्र ) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील

(१) नायगास, षमरी, मा
ु खड (ता.नाींाड) यथील ियसीियसीिय बँकच्या दसदसध ताींित्रक
कारिाींमळ
रनराधाराींच ७ मवंन्याींपासून अनुाान थकल असल्याच मां ऑक््ोबर, २०१७
ु
मध्य सा ्याारम्यान रनािभनास िल िं, ं खर िं काय,

(२) असल्यास, यासींा्ाभत िासनान पयाभयी मागभ म्ंिून पूसी ला्ाथयाांकड असलल्या दसदसध
बॅकाींच्या

खा्यासरील

पासबक
ु ात

रनराधाराींच्या

अना
ु ानाची

रक्कम

जमा

करासी

अिी

रनराधाराींकडून मागिी ंोत िं, ं ंी खर िं काय,

(३) असल्यास, षपरोक्त प्रकरिी िासनान कोिती कायभसांी कली िं सा करण्यात यत िं,
(४) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. राििुमार बडोआे (२३-०२-२०१८) : (१) अींित: खर िं.

(२) स (३) दसिर्ष संाय्य कायभक्रमातींगत
भ योजनाींतील ियसीियसीिय बँकमाफभत बायोमॅट्रीक
पध्ातीन ला्ाथयाांच्या अनुाानाच सा्प करताींना ंाताच ठस षम्त नसलल्या ला्ाथयाांच्या

अनुाानाच सा्प बँकमाफभत िधार सींलनन बँक खा्यात करण्यास जजल्ंाचधकारी, ठाि, बीड,

नाींाड स कोल्ंापूर कायाभलयास वानाींक ११.१२.२०१७ रोजीच्या पत्रान्सय सूचना वाल्या िंत.
्याअनर्ष
ु ींगान ला्ाथयाांना अना
ु ानाच सा्प करण्याची कायभसांी स स
ु िं.
(४) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.

___________

दस.स. ४२१ (31)
मुांबई-ठाणे-पाआघर येथीआ एमियडीसीमधीआ वापराववना पडून असआेल्या भूखांडाांबाबत
(४०)

९९९९९ (०३-०१-२०१८).

श्री.क्षितीि ठािूर (नाआासोपारा), श्री.वहतेंद्र ठािूर (वसई),

श्री.ववआास तरे (बोईसर) : सन्माननीय उयायोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ै ी वानाींक
ु ई-ठाि-पाललर यथील एमियडीसीमधील दसकास न कलल्या ६७ ्ख
ू ींडाींपक
३१ ऑक््ोबर, २०१७ रोजीपयांत ्ख
ू ींड मंामींडळ ताब्यात लिार िं, ं खर िं काय,

(२) असल्यास, सापरादसना पडून असलल्या ्ूखींडाींना पुन्ंा ताब्यात लण्याबाबत मंामींडळाला
अडचिी रनमाभि ंोत िंत, ं ंी खर िं काय,

(३) असल्यास, षपरोक्त प्रकरिी ्ूखींड लसकरात लसकर ताब्यात लण्याबाबत िासनान
कोिती कायभसांी कली सा करण्यात यत िं,

(४) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. सभ
ु ार् दे साई (२३-०३-२०१८) : (१), (२) स (३) मींब
ु ई ठाि-पाललर यथील औयायोचगक

क्षत्रातील एकूि ४१ ्ख
ू ींड ितापयांत परत लण्यात िल िंत. दसवंत मुातीत दसकास न
कलल्या ्ख
ू ींडधारकाींसर करारनाम्यातील तरतुाीनुसार कायभसांी स स
ु िं. मंामींडळान ्ख
ू ींड

परत लिबाबत कलल्या कायभसांीस अनुस सन ६ ्ूखींड धारकाींनी मा.न्यायालयात ाास ााखल

कल िंत. अिा ्ख
ू ींड धारकाबाबत मा.न्यायालयाच रनिभयाच अचधन रांून सार ्ूखींड
ताब्यात लिबाबत पढ
ील
कायभसांी करण्यात यईल.
ु
(४) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.

___________

अांिनगाव सुिी (जि.अमरावती) येथीआ अांबादे वी सहिारी साखर
िारखाना बांद जस्थतीत असल्याबाबत

(४१)

१००२०७ (०६-०१-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.रमेश बांद
ु ीआे (दयाापरू ) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

(१) ायाभपूर स अींजनगास (सज
ु ी) (जज.अमरासती) यथील अींबाासी संकारी साखर कारखाना
लाखो  सपय खचभ क सन सुद्धा बींा जस्थतीत असून, अससायनात रनलाल्यानींतर म.कायनव्क

पट्रोशलयम प्रा. शल. कपींनीन ्याच वठकािी स स
ु करण्याच्या अ्ीसर दसकत लतला, ं खर िं
काय,

(२) असल्यास, साखर कारखाना चालू करण्याच्या सींा्ाभत मा.मींत्री मंोाय याींनी ाोन सळा

बैठकीच ियोजन करण्यात िल असून, सार बैठकीला सींचालक, म.कायनव्क पट्रशलयम
प्रा.शल.कींपनी ंजर झाल नांीत, ं ंी खर िं काय,

(३) असल्यास, सारंू प्रकरिी िासनान चौकिी कली िं काय, चौकिीत काय िढळून
िल स ्यानुर्षींगान सींचालक, म.कायनव्क अींबाासी पट्रोशलअम प्रा.शल. याींच्यासर कोिती
कारसाई कली सा करण्यात यत िं,

(४) तसच अींबाासी संकारी साखर कारखाना सु स करण्यासींा्ाभत िासनान कोिती कायभसांी
कली सा करण्यात यत िं,

(५) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?

दस.स. ४२१ (32)
श्री. सुभार् दे शमख
ु (२२-०३-२०१८) : (१) ंोय.
(२) ंोय.

(३) मंाराषट्र राज्य संकारी बॅकन सरफसी कायायाखाली सार कारखान्याची स्थासर स जींगम
मालम्ता जप्त क सन वानाींक १२.९.२००८ रोजी दसक्री कली िं. ्यामळ
म.कायन्ीक
ु
अींबाासी पट्रोशलयम प्रा.शल. याींच सींा्ाभत चौकिी करि बाबत प्रश्न षा्सत नांी.
(४) स (५) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.
___________
बीड जिल््यातीआ मेह साखर िारखाना पुनिीववत िरण्याबाबत
(४२)

१००५६४ (०६-०१-२०१८).

अॅड.भीमराव धोंडे (िष्ट्टी) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बीड जजल््यातील मं साखर कारखाना िासनान अससानायात काढला िं, ं खर िं
काय,
(२) असल्यास, बीड जजल््यात मोठ्या प्रमािासर ष्पाान ंोत असलल्या ऊसाची गळती
रोखण्यासाठी सारंू साखर कारखाना पन
ु जीदसत करण्यात यासा, अिी मागिी स्थारनकाींकडून
ंोत िं, ं ंी खर िं काय,
(३) असल्यास, सार कारखाना पन
ु जीदसत करण्याबाबत िासनान कोिती कायभसांी कली िं
सा करण्यात यत िं,

(४) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. सुभार् दे शमख
ु (१९-०३-२०१८) : (१) ंोय.
(२) नांी

(३) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.
(४) लागू नांी.

___________

पुणे ितर्ी उत्पन्न बािार स्मतीच्या या गुआटे िडी मािेट याडाात अनधधिततपणे
और्धाचे दि
ु ान सुरु असल्याबाबत

(४३)

१०१६५५ (०६-०१-२०१८).

श्री.योगेश वट े िर (हडपसर), श्रीमती माधरु ी ्मसा

(पवाती), श्री.्भमराव तापि र (खडिवासआा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) पुि कतर्षी ष्पन्न बाजार सशमतीच्या गुल्कडी माके् याडाभत अनचधकततपि और्षधाच

ाक
ु ान सु स करण्यात िल असल्याची बाब मां सप््ें बर, २०१७ मध्य सा ्या ारम्यान
रनािभनास िली िं, ं खर िं काय,

(२) असल्यास, षक्त प्रकरिी िासनान चौकिी कली िं काय,

दस.स. ४२१ (33)

(३) असल्यास, चौकिीत काय िढळून िल ्यानुसार िासनान कोिती कायभसांी कली सा
करण्यात यत िं,

(४) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. सुभार् दे शमख
ु (१०-०४-२०१८) : (१), (२) स (३) ं खर नांी. मात्र पुि कतर्षी ष्पन्न

बाजार सशमतीच्या श्री.छत्रपती शिसाजी माके् याडभ गुल्कडी, पुि यथील गुळ-्ूसार बाजार
िसारातील ्ख
ू ींड क्र.४६० सर सींबींचधत गाळाधारक

याींनी मां सप््ें बर २०१७ मध्य बाजार

सशमतीच पूसप
भ रसानगी शिसाय मडीकल सावं्याच गोडासन
ू साठी ्ाड्यान वालला ंोता. सार
बाब बाजार सशमतीच्या रनािभनास िल्यानींतर मां सप््ें बर २०१७ मध्यच ्सरीत सार
गोडासून बींा करण्याची कारसाई करण्यात िलली असून सयाय:जस्थतीत ्या वठकािी रनयशमत
ितीमालाचा ठोक व्यससाय सु स िं. तसच जजल्ंा षपरनबींधक, संकारी सींस्था, पुि

(ग्रामीि) याींच्या वा.६.१.२०१८ च्या पत्रान्सय बाजार सशमतीस अनचधकतत ाक
ु ान, ्पऱया
ं्दसण्याबाबत स्पष् सच
ू ना ाण्यात िलल्या िंत.
(४) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.

___________
िवदवासी भागात खावटी ििा योिनेच्या या धतीवर नवीन योिना सरु
ु
िरण्याचा प्रस्ताव प्रआांबबत असल्याबाबत

(४४)

१०६४८३ (०४-०४-२०१८).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अमर िा े (िवी),

श्री.रणिीत िाांब े (दे व ी), श्री.भारत भाआिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय िवदवासी वविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िवासासी ्ागात सासकार िणि व्यापा-याकींडून ंोिारी िवासासी लोकाींची दपळसिूक
थाींबदसण्यासाठी तसच िवासासी माता बालकाींच कुपोर्षि रोखण्यासाठी खास्ी कजभ योजनच्या

धतीसर नसीन योजना सु स करण्याचा प्रस्तास गत ३ सर्षाांपासून प्रलींिबत िं, ं खर िं
काय,

(२) असल्यास, षक्त प्रस्तास प्रलींिबत रांण्यामागील कारि काय िंत,
(३) असलयास, नसीन योजननस
ु ार संकारी बँकाकडून परस्पर िवासासी जनतला कजभपुरसठा
करण्यात यिार िं ं खर िं काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनान ियायापपयांत कोिती कायभसांी कली सा करण्यात यत िं,
(५) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१५-०५-२०१८) : (१), (२), (३), (४) स (५) मां जन
ु त सप््ें बर या ऐन
पाससाळयात रोजगार षपलब्ध ंोत नसल्यामुळ िवासासीींची षपासमार ंोऊ नय म्ंिून
खास्ी कजभ योजना सु स करण्यात िली िं. परीं तु सार योजनेंतगभत ला्ाथयाांकडून कजाभची
परतफड ंोत नांी तसच योजनतील पात्र ला्ाथयी थकबाकीाार असल्यान या योजनची

दस.स. ४२१ (34)
अींमलबजासिी

डडसेंबर २०१३ पासुन करण्यात िलली नांी. सध्या या योजनपो्ी  स.२४४.००

को्ी एसढी ला्ाथयाांकड थकबाकी िं. सध्या अीं्योाय योजनेंतगभत िवासासी कु्ूींिबयाींना

धान्य षपलब्ध क सन ाि अमत
त िंार ्प्पा १ स २ अींतगभत गरोार जस्त्रयाींना, स्तनाा माता
याींना एकसळ िंार ाि तसच ६ मवंन त ६ सर्षभ सयाच्या बालकाींना अींडी/कळी षपलब्ध
क सन ाण्याच्या योजना प्रसा्ीपि राबदसण्यात यत िं.
___________
अांढेरा (जि.बआ
ु ढाणा) येथीआ ग्राम्शांदी येथे सांपण
ू ा दारु बांदी होण्याबाबत
(४५)

१०६५२७ (०४-०४-२०१८).

डॉ.श्शिाांत खेडि
े र (्सांदखेड रािा) :

सन्माननीय राज्य

उत्पादन शुल्ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अींढरा (जज.बल
ु ढािा) यथून जसळच असलल्या ग्रामशिींाी यथ सींपूिभ ाा स बींाी व्ंासी

याकतरता प्रा.रनलि बींगाळ स सौ.सुरनता खरात स इतर ग्रामस्थाींनी ि्मांन करण्याचा

इिारा जजल्ंाचधकारी याींना वानाींक १२ डडसेंबर, २०१७ रोजी सा ्या सुमारास लखी
रनसानायासार वाला, ं खर िं काय,

(२) असल्यास, या रनसानानस
ु ार िासनान चौकिी कली िं काय, ्यात काय रनािभनास
िल,

(३) असल्यास, ्यानुसार िासनान कोिती कायभसांी कली सा करण्यात यत िं,
(४) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिु े (१६-०५-२०१८) : (१), (२) स (३) ंोय. श्री.रनलि बींगाळ स सौ.सरु नता
खरात याींनी शिींाी गासामध्य ाा सबींाी झाली नसल्यान िणि असैध ाा स दसक्र्यासर कारसाई न
कल्यान ठािाार स पोलीस पा्ील याींचसर रनलींबनाची कारसाईची मागिी मान्य न झाल्यास
पोलीस

अधीक्षक,बुलडािा

रनसानाच्या

अनर्ष
ु ींगान,

याींना

रनसानायासार

पोलीस

दस्ागाकडून

ि्मांनाचा
असैध

ाा स

इिारा
दसक्री

वाला
स

ंोता.

सार

बाळगिबाबत

सींबींचधताींदसरूध्ा मुींबई ाा सबींाी अचधरनयम, १९४९ च्या कलम ६५ ई नुसार ३ गुन्ं नोंादसण्यात

िल असून प्ररतबींधा्मक कारसाई करण्यात िलली िं. श्री.रनलि बींगाळ स सौ.सुरनता
खरात याींनी ि्मांनाचा वालला इिारा माग लत असल्याच पोलीस दस्ागास लखी रनसान

वाल िं. ग्रामशिींाी यथ ाा सबींाीबाबतच रनसान षपदस्ागीय शसींाखडराजा याींचमाफभत
अधीक्षक, राज्य ष्पाान िल्
ु क, बल
ु ढािा याींना वा.६.१.२०१८ रोजी प्राप्त झाल िं. सार

रनसानाच्या अनुर्षींगान ाय्ु यम रनरीक्षक, राज्य ष्पाान िुल्क, मंकर याींनी ग्रामशिींाी गासात
वा.१८.१.२०१८ िणि वा.१८.२.२०१८ रोजी अचानक धाड ्ाकून कारसाई कली असता तथ
कांींी िक्षपांभ िढळून िल नांी.
(४) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.

___________
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पाआघर एआसीबीच्या या वसई दमण बनावटीच्या या वेगवेग या ब्रकडची बनावट
दारु पिडून ४ िणाांना अटि िेल्याबाबत
(४६)

१०६८०४ (०४-०४-२०१८).

श्री.वविय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय राज्य उत्पादन

शल्
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पाललर एलसीबीच्या ससई िाखन कारसाई क सन एका इनोव्ंा कारमध्य ामि
बनास्ीच्या सगसगळया ब्रँडची बनास् ाा स पकडून ४ जिाींना अ्क कल्याच वानाींक १३
जानसारी, २०१८ रोजी सा ्या सम
ु ारास रनािभनास िल िं, ं खर िं काय,
(२) असल्यास, या प्रकरिाची िासनान चौकिी कली िं काय,

(३) असल्यास, चौकिीत काय िढळून िल स ्यानुसार ाोर्षीींदस सध्ा िासनान कोिती
कारसाई कली सा करण्यात यत िं,

(४) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिु े (१६-०५-२०१८) : (१) ंोय, ं खर िं.

(२) स (३) मयायाची असैधतर्या सांतुक ंोत असल्याच रनािभनास िल्यामळ
ु स्थारनक गुन्ं

िाखा, ससई यरु न् याींनी दसरार पोशलस स््िन यथ मंाराषट्र ाा सबींाी कायाा १९४९ अन्सय
गु.र.नीं. ३६/२०१८ ााखल कलला िं. ्यामध्य ४ इसमाींना अ्क करण्यात िलली असुन

 स.२०,९३७/- इतक्या रकमची ाा स सांनासं जप्त कली िं. मयायाच नमुन रासायरनक
पथ
त :करिासाठी पाठदसण्यात िलल िंत. प्रकरिाचा तपास चालु िं.
(४) प्रश्न षयाभ्ासत नांी

___________

शबरी िवदवासी वविास महामांड ािडून िवदवासी आाभाथयाांसाठी
िोणत्याही योिना सुरु नसल्याबाबत

(४७)

१०७१७८ (०४-०४-२०१८).

श्री.वैभव वपचड (अिोआे), श्री.अजित पवार (बारामती),

श्री.राहुआ िगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.जितेंद्र िव्हाड (मांब्र
ु ा ि वा) :
सन्माननीय िवदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िबरी िवासासी दसकास मंामींडळाकडून िवासासी ला्ाथयाांसाठी िासनान गल्या ाोन
सर्षाांपासून कोि्यांी योजना सु स कलल्या नांीत, ं खर िं काय,
(२) असल्यास, ्याची कारि काय िंत,

(३) तसच िवासासी सशु िक्षक्षत बरोजगार यस
ु काींना रोजगार शमळण्यासाठी िबरी िवासासी
मंामींडळान कोिती कायभसांी कली सा करण्यात यत िं,
(४) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१५-०५-२०१८) : (१) ं खर नांी.

राषट्रीयकतत बँकाींच्या संकायाभन माजजभन मनी योजनेंतगभत अल्प व्याजारान अथभ संाय्य

करण्यात यत िं.
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(२) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.
(३) िबरी िवासासी दस्त स दसकास मंामींडळामाफभत राषट्रीय अनुसूचचत जमाती दस्त स

दसकास मंामींडळ, मयाभ. नसी वाल्ली याींच्याकडून षपलब्ध ंोिार कजभ/रनधी राज्यातील
िवासासी बरोजगाराींना स्सयींरोजगारासाठी अल्प व्याज ारान अथभ संाय्य कल जात.

या

योजनसाठी राज्य िासनाकडून केंद्र िासनास कजाभसाठी ंमी ाण्याबाबत कायभसांी सु स िं.
सार ंमी प्राप्त झाल्यास मंामींडळामाफभत जास्तीत जास्त पात्र ला्ाथयाांना ला् ंोऊ िकल.
(४) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.

___________

राज्यातीआ िश्रमशा ा सांस्थाच्या या इमारतीना सावािननि ववभागाने ठरवून
वदआेल्या रक्किमेचे ७५ टक्किे भाडे पूवीप्रमाणेच सुरु िरणेबाबत

(४८)

१०९११७ (०४-०४-२०१८).

श्री.बा ासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अ्मत ववआासराव दे शमख
(आातूर शहर), श्री.अस्आम शेख (माआाड पजश्चम),
ु

श्री.अ्मन पटे आ (मांब
ु ादे वी), श्री.नसीम खान (चाांवदवआी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर),
श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.िुणाआ पाटीआ (धु े ग्रामीण), श्री.अमर िा े (िवी),
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमाआा गाववत (इगतपूरी),
प्रा.वर्ाा

गायिवाड

(धारावी),

डॉ.सांतोर्

टारफे

(ि मनुरी),

श्री.भारत

श्री.ि्सफ शेख (माआेगाांव मय), श्री.अब्दआ
ु सत्तार (्सल्आोड) :

भाआिे

(पांढरपूर),

सन्माननीय िवदवासी

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील िश्रमिाळाींच्या इमारतीींना सासभजरनक बाींधकाम दस्ागान ठरसून वालल्या
रक्कमच ७५ ्क्क ्ाड पूसीप्रमािच सु स करास, अिी मागिी यथील व्यसस्थापनान सींबींचधत

दस्ागाकड कली असल्याच मां जानसारी, २०१८ मध्य सा ्या सम
ु ारास रनािभनास िल, ं
खर िं काय,

(२) असल्यास, सयाय:जस्थतीत ्ाड शमळत नसल्याच रनािभनास िल असून िासनान याबाबत
चौकिी कली िं काय, ्यानुसार िासनान कोिती कायभसांी कली सा करण्यात यत िं,
(३) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (२१-०४-२०१८) : (१) ं खर नांी.

(२) इमारत ्ाड बींा करण्याबाबतचा कोितांी रनिभय िासनस्तरास सन अयायाप लण्यात
िलला नांी.
(३) प्रश्न षयाभ्ासत नांी.

___________

िोरे गाव पािा (जि.पुणे) येथीआ िवदवासी वसतीगह
त ाच्या या इमारतीची
दरु वस्था झाआी असल्याबाबत

(४९)

१०९६०४ (२७-०३-२०१८).

(पवाती) :

श्री.्भमराव तापि र (खडिवासआा), श्रीमती माधुरी ्मसा

सन्माननीय िवदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

दस.स. ४२१ (37)
(१) कोरगास पाकभ (जज.पुि) यथील िवासासी ससतीगं
त ाच्या इमारतीची ारु सस्था झाली

असल्याची बाब मां जानसारी, २०१८ मध्य सा ्या ारम्यान रनािभनास िली िं, ं खर
िं काय,
(२) असल्यास, सार ससतीगं
ू कुठल्यांी क्षिी कोसळून
त ाची इमारत जीिभ असस्थत असन
ाल
भ ना
ु ्

ंोण्याची

िक्यता

असल्याच

रनािभनास

ििून

वाल

असतानांी

सींबींचधत

प्रिासनासनाकडून कोितींी कायभसांी करण्यात िली नांी, ं ंी खर िं काय,

(३) असल्यास, िवासासी दसयायाथाांच्या सुरक्षक्षततच्या दृष्ीन ससतीगं
ु स्ती
त ाच्या इमारतीची ा स
ता्काळ करण्याबाबत िासनान कोिती कायभसांी कली सा करण्यात यत िं,
(४) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१९-०४-२०१८) : (१) कोरगास पाकभ (जज.पुि) यथील िवासासी ससरतगं
त
समाजकल्याि दस्ागाच्या अचधनस्त िासकीय इमारतीत कायभरत ंोत. समाजकल्याि दस्ाग

स िवासासी दसकास दस्ाग सगसगळ झाल्यानींतर सार ससरतगं
त िवासासी दसकास
दस्ागाकड सगभ झाल िं. सार ससरतगं
ु ी िं ंी सस्तुजस्थती िं.
त ाची इमारत जन

(२), (३) स (४) सयायजस्थतीत सार इमारतीतील स्नानगं
ू त
त स िौचालय सुजस्थतीत असन
सापरण्यास योनय िं. प्रकल्प अचधकारी, एकाज्मक िवासासी दसकास प्रकल्प कायाभलय,
लोडगाींस

याींचकडून

्याींच्या

कायभक्षत्रातील

ससभ

िासकीय

ससरतगं
त

इमारतीची

ा स
ु स्ती

करिबाबतच अींााजपत्रक तयार करण्याची कायभसांी सु स असून या इमारतीच्या ा स
ु स्तीचा
िराखडा प्राप्त ंोताच पुढील िसश्यक कायभसांी करण्यात यईल.
___________

्सांदेवाही (जि.चांदपरू ) ताआक्क
ू यातीआ उमा नदीवर व बोिरडोह नाल्यावर
मोठ्या पुआाचे बाांधिाम िरण्याबाबत

(५०)

११०८५४ (०४-०४-२०१८).

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननआ िेदार (सावनेर),

श्री.अस्आम शेख (माआाड पजश्चम), श्री.अमर िा े (िवी), डॉ.सांतोर् टारफे (ि मनुरी),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :
करतील काय :-

सन्माननीय िवदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) शसींासांी तालुक्यातील (जज.चींद्रपूर) कुकडं्ी कळमगगास कोठा मुरमाडी रस््यासरील

इजजमा १४० सर षमा नाीसर मोठया पुलाच बाींधकाम करि यासाठी  स. ९ को्ी िणि
शसींासांी रामाळा गडबोरी रस््यासर बोकरडों नाल्यासर मोठया पुलाच बाींधकाम करि या
ाोन्ंी मोठया पल
ु ाच बाींधकामास िवासासी दस्ागान मींजरू ी वालली िं, ं खर िं काय,

(२) असल्यास, शसींासांी रामाळा गडबोरी रस््यासर बोकरडों इजजमा १३० नाल्यासर मोठया
पुलाच बाींधकाम करण्यासाठी ७.५० लक्ष च्या कामास जरी मींजूरी ाण्यात िली असल तरी या
रनधीमध्य सार पल
ु ाच बाींधकाम करता यत नसल्यामूळ ्याऐसजी ७ को्ी ५० लक्ष रूपय
रनधीची िसश्यकता िं ं ंी खर िं काय,

दस.स. ४२१ (38)
(३) असल्यास, तसच कुकडं्ी कळमगगास कोठा मुरमाडी रस््यासरील इजजमा १४० सर षमा
नाीसर मोठया पुलाच बाींधकाम करण्यासाठी ९ लक्ष च्या कामास जरी मींजूरी ाण्यात िली

असल तरी या रनधीमध्य सार पुलाच बाींधकाम करता यत नसल्यामूळ ्याऐसजी ९ को्ी
रूपय रनधीची िसश्यकता िं, ं ंी खर िं काय,

(४) असल्यास, या ाोन्ंी पुलाच बाींधकाम करि अ्यींत िसश्यक असल्यामूळ बोकरडों

नाल्यासर मोठया पुलाच बाींधकाम करण्यासाठी ७ को्ी ५० लक्ष िणि कुकडं्ी कळमगगास
कोठा मुरमाडी रस््यासरील इजजमा १४० सर षमा नाीसर मोठया पल
ु ाच बाींधकाम करण्यासाठी
९ को्ी रूपय एसढी तरता
ु करून रनधी षपलब्ध करून ाण्याबाबत िासनान कोिती कायभसांी
कली िं सा करण्यात यत िं,

(५) नसल्यास, दसलींबाची कारि काय िंत ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१९-०४-२०१८) : (१) स (२) चींद्रपूर जजल्ंयातील शसींासांी तालुक्यातील

शसींासांी रामाळा गडबोरी रस््यासर बोकरडों नाल्यासर मोठया पल
ु ाच बाींधकाम इजजमा १३०

तसच कळमगाींस कोठा मुरमाडी रस््यासर षमा नाीसर मोठ्या पल
ु ाच बाींधकाम करि इजजमा
४१ या कामाींना वा.१५.०३.२०१६ च्या िासन रनिभयान्सय अधीक्षक अश्यींता,सासभजरनक
बाींधकाम मींडळ,चींद्रपूर याींनी शिफारस कल्यानुसार अनुक्रम  स.७.५० लक्ष स  स.९.०० लक्ष च्या
कामास प्रिासकीय मान्यता ाण्यात िली ंोती.

(३) अचधक्षक अश्यींता,सासभजरनक बाींधकाम मींडळ, चींद्रपूर याींनी शसींासांी रामाळा गडबोरी

रस््यासर बोकरडों नाल्यासर मोठया पुलाच बाींधकाम,इजजमा १३० स कळमगाींस कोठा मुरमाडी

रस््यासर षमा नाीसर मोठ्या पल
ु ाच बाींधकाम, इजजमा ४१ ंी काम मींजूर कलल्या अनक्र
ु म
 स.७.५० लक्ष स  स.९.०० लक्ष क्रकमतीमध्य करि िक्य नसल्याच कळसून सार काम
सगळण्यासाठी प्रस्तादसत कली ंोती.

(४) स (५) प्रस्तुत पुलाची ाोन्ंी काम ंी माचभ, २०१७ च्या दस्ागाच्या अथभसींकल्पीय अींााज
्ाग ३ मधील पतरशिष् ड मधन
ू सगळण्यात िलली िंत. तसच या कामाींचा समासि
माचभ, २०१८ च्या अथभसींकल्पीय अचधसिनात करण्यात िलला नांी.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत ि से

नागपूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
मद्र
ु णपव
ू ा सवा प्रकक्रया महाराष्ट्र ववधानमांड

सधचवाआयाच्या या सांगणि यांत्रणेवर

मुद्रण: शासि य मयवती मुद्रणाआय, नागपूर.

