अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५७५ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या – ५०
___________

मागास प्रवगााच्या अधधननयमातील सुधारणेत बदल िरण्याबाबत
(१)

१५६०८ (०९-०४-२०१५).

श्री.सुननल प्रभू (ंदांशोशी) : सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर सनस
ु त चत ीाती, सनुसत चत ीमाती, विमुक्त ीाती, भ्क्या ीमाती, इतर

मागासिगग ि विशेष मागास प्रिगग (ीातीचे प्रमाणपत्र दे ण्याच ि याींच्या पाताळणीचे
विननयमन) स िननयम, २००० मध्ये शासनाने नदनाींक ३ सप््ें बर, २०१२ रोीी केलेल्या
सुिारणेत स िक बदल करण्याबाबत लोकप्रनतननिीींनी माुम
ु यमींत्री, महाराषर रायय याींना
नदनाींक १९ डासेंबर, २०१४ रोीी िा यासुमारास लेखी ननिेदन नदले, हे खरे आहे काय,

(२) ससल्यास, या ननिेदनानस
ु ार शासनाने सि
ु ारणेत बदल करण्यासींदभागत कोणती कायगिाही
केली िा करण्यात येत आहे , ससल्यास याचे स्िरुपप काय आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बशोले (१५-०३-२०१९) : (१) ससे ननिेदन सभभलेखात आढळतन आले नाहीु
(२) ननिेदन आढळतन आले नसल्याने प्रश्न उद्ाित नाहीु

परीं तत, महाराषर सनुसत चत ीाती, सनुसत चत ीमाती, विमुक्त ीाती, भ्क्या ीमाती,

इतर मागासिगग ि विशेष मागासिगग (ीातीचे प्रमाणपत्र दे ण्याच ि याींच्या पाताळणीचे

विननयमन) स िननयम, २००० सींतगगत ननयम नदनाींक ३ सप््ें बर, २०१२ मध्ये शासन
स िसतचना नदु२४ नोंव्हें बर, २०१७ सन्िये िडालाींकाील रक्त नाते सींबींिात ीात िैिता
प्रमाणपत्र उपलब्ि ससल्यास सीगदारास यथास्स्थती ीात प्रमाणपत्र िा ीात िैिता प्रमाणपत्र

स िकचे परु ािे न मागता ननगगभमत करण्याच्या सच
त ना दे ण्यात आल्या आहे तु शासन
स िसतचना नदु ३ ीुल,ै २०१८ सन्िये स िकच्या पुराव्याींबाबत सतचना दे ण्यात आल्या आहे तु
(३) प्रश्न उद्ाित नाहीु

___________

विुसु ५७५ (2)
राज्यात मुलीांसाठी वसतीगह
ृ े उभारण्याबाबत
(२)

४२३३४ (२८-०४-२०१६). िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.अस्लम शेख

(मालाश

पजश्चम),

श्री.अशमन

पटे ल

(मुांबादे वी),

श्री.गणपत

गायिवाश

(िल्याण

पूव)ा ,

श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपरू ी) : सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राययात मल
ु ीींसाठी ५० िसतीगह
ु ान सुरुप करण्याचे
ृ दाश्रमाींना सनद
ृ े उभारुपन राययातील िध्
आश्िासन माुसमाीकल्याण राययमींत्री याींनी माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये िा या दरम्यान
नदले होते, हे खरे आहे काय,
(२) ससल्यास, रायय शासनाच्या विचारािीन ससलेल्या उक्त प्रश्नाबाबत ताताीने ननणगय
घेऊन राययात मुलीींसाठी िसतीगह
ृ दाश्रमाींना सनुदान दे ण्याबाबत
ृ उभारण्याबाबत तसेच िध्
शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बशोले (१२-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे ु
(२)

भारतरन

ाॉुबाबासाहे ब

आींबेाकर

याींच्या

१२५

व्या

ीयींती

िषागननभमत

राययात

मागासिगीय मुलीींसाठी निीन ५० िसतीगह
ु करण्याबाबत विभागाच्या नदु१६ डासेंबर,
ृ सरू
२०१५ रोीीच्या शासन ननणगयान्िये ननणगय घेण्यात आला आहे ु

तसेच, राययातील ३१ पैकी सुरू ससलेल्या २३ मातोश्री िध्
ु
ृ दाश्रमाींना सनुदान सरू

करण्याची बाब शासनाच्या विचारािीन आहे ु
(३) प्रश्न उद्ाित नाहीु

___________
ंहांगोली जिल््यातील सामाजिि न्याय भवन इमारतीच्या
ननिृष्ट्ट दिााच्या बाांधिामाबाबत
(३)

४५६२५ (२८-०४-२०१६).

श्री.तानािी मट
ु िुले (ंहांगोली) : सन्माननीय सामाजिि न्याय

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नहींगोली स्ील््यात नव्यानेच बाींिण्यात आलेल्या सामास्ीक न्याय भिनाचे इमारतीस ताे
गेले ससन
त इमारतीचे बाींिकाम ननकृष् दीागचे ााले ससल्याचे ननदशगनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) ससल्यास, सदर बाींिकामाची चौकशी करण्याबाबतचे आदे श शासनाकातन नदले गेले आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(३) ससल्यास, सदर बाींिकामाची चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) ससल्यास, चौकशीत काय आढळतन आले ?

विुसु ५७५ (3)
श्री. राििुमार बशोले (१२-०३-२०१९) : (१) नाहीु

सामास्ीक न्याय भिन, नहींगोली या इमारतीचे बाींिकाम पतणग ााले ससतन सदरील

इमारत नदु१८/३/२०१५ रोीी विभागास हस्ताींतरीत करण्यात आली आहे ु उपरोक्त इमारतीचे

उदघा्न नदु२०/११/२०१५ रोीी ााले ससन
त सदरील इमारतीत कायागलय कायागस्न्ित आहे तु

सदरील इमारतीबाबत कसलीही तक्रार नसल्याचे कायगकारी सभभयींता, सािगीननक बाींिकाम
विभाग, नहींगोली याींनी याींचे ३/११/२०१६ च्या पत्रान्िये कळविले आहे ु
(२) प्रश्न उद्ाित नाहीु
(३) प्रश्न उद्ाित नाहीु
(४) प्रश्न उद्ाित नाहीु
___________
राज्यात शासिीय वसनतगह
ृ े तसेच ननवासी शाळा सुरु िरण्याबाबत
(४)

४७२०६ (२०-०४-२०१६).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपशा),

श्री.शभमराव तापिीर (खशिवासला) : सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर शासनाच्या सामास्ीक न्याय ि विशेष सहाय्य विभागामार्गत मागासिगीय ि
आ थगकदृष्या मागासिगीय मुलीींसाठी शासकीय िसनतगह
ृ े कायगरत आहे त याच ितीिर
राययातील आ थगकदृष्या मागासलेल्या प्रिगागसाठी / शेतकऱयाींच्या मल
ु ाीं-मल
ु ीींसाठी तालक
ु ा,

स्ील्हा, विभागीय स्तरािर नविन शासकीय िसनतगह
ृ े / ननिासी शाळा शासनाकातन सुरुप
करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचारािीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ससल्यास, या प्रस्तािािर शासनाने ननणगय घेतला आहे काय, याींचे स्िरुपप काय आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बशोले (१२-०३-२०१९) : (१) नाहीु
(२) प्रश्न उद्ाित नाहीु
(३) प्रश्न उद्ाित नाहीु
___________
राज्यात ववभागननहाय सांत रोंहदास भवन उभारण्याबाबत
(५)

४७४३६ (२८-०४-२०१६).

श्री.जितेंद्र आव्हाश (मुांब्रा
श्री.बाळासाहे ब मरु िुटे

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली),

िळवा),

श्री.सुरेश

लाश (ििात), श्री.पाांशुरां ग बरोरा (शहापूर),

(नेवासा), अॅश.गौतम चाबि
ु स्वार (वपांपरी) : सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राययात विभागननहाय सींत रोनहदास भिन उभारण्यात येणार ससल्याचे माुसामास्ीक
न्याय मींत्री याींनी माहे ीानेिारी, २०१६ मध्ये िा यादरम्यान घोवषत केले होते, हे खरे आहे
काय,

विुसु ५७५ (4)
(२) ससल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणता ननणगय घेतला ि यानुसार पुढे कोणती
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बशोले (१२-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे ु

(२) सनुसत चत ीाती ि निबौध्द घ्काींतील मान्यिर व्यक्तीींची स्मारक बाींिणे तसेच
ऐनतहाभसक दृष्या महिाच्या स्थळाींचा / नठकाणाींचा विकास करण्याकरीता स्ियींसेिी सींस्थाींना

सनद
ु ान मींीरत करणे या योीनेंतगगत रोनहदास समाी पींचायत सींघ, परळ, मींब
ु ई या सींस्थेस

परळ, स्ीुमुींबई येथे सींत रोनहदास भिन उभारण्याकरीता रक्कम रूु११,१२,५१,०००/- मींीतर
करण्यात आले आहेु सन्य विभागाींकातन प्रस्ताि प्राप्त ााल्यास याबाबत ननयमानुसार योग्य
ती कायगिाही करण्यात येईलु
(३) प्रश्न उद्ाित नाहीु
___________
राज्यातील सहिारी सांस्था तोट्यात असल्याबाबत
(६)

५९५८४ (०१-०९-२०१६).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय सहिार मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राययातील सन २०१५-१६ च्या आकाेिारीनस
ु ार एकतण २ लाख २५ हीार ७२१ सहकारी
सींस्था कायगरत ससतन यापैकी ५३ हीार २४ सहकारी सींस्था तो्यात चालल्याचे माहे ीतन,
२०१६ मध्ये िा यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) ससल्यास, तो्यात चालणाऱया सहकारी सींस्थाींची रक्कम ककती को्ी रुपपये ि या
सींस्थाींकातन ककती रुपपये कीग येणे बाकी आहे ,

(३) ससल्यास, उक्त प्रकरणी शासन स्तरािर कीग िसतल करण्यासाठी कोणती कायगिाही केली
आहे िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (०७-०३-२०१९) : (१) सींशत: खरे आहे ु

नदु३१.०३.२०१६ सखेर राययात सहकार आयक्
ु त ि ननबींिक कायागलयाच्या स िनस्त

एकतण १,६६,८७० एव्हढ्या सहकारी सींस्था आहे तु यापैकी एकतण २९३७९ सींस्था तो्यात
आहे तु

(२) सहकार आयुक्त ि ननबींिक कायागलय योीनेसींतगगत नदु१.४.२०१७ रोीी एकतण ९७९
सहकारी सींस्थाींकाे शासकीय कीग येणे बाकी रुपु१२४.२८ को्ी आहे ु

(३) सहकारी सींस्थाींकाील शासकीय कीग िसल
त ी करण्यासाठी महाराषर सहकारी सींस्था

स िननयम १९६० चे कलम १५५ सन्िये स िनस्त कायागलयाींकातन कायदे भशर कायगिाही
करण्यात येत आहेु

(४) प्रश्न उद्ाित नाहीु
___________

विुसु ५७५ (5)
राज्यातील ''अ'' श्रेणीतील १२३ अपांग शाळाांमध्ये
पदननयुक्तीच्या ननिषाांबाबत
(७)

६३९९१ (२०-०८-२०१६).

पजश्चम) :

श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.सुधािर दे शमख
(नागपूर
ु

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राययातील १२३ शासनमान्य खाीगी सींस्थामार्गत चालविण्यात येणाऱया ''स'' श्रेणीतील
विनासनुदान तिािरील सपींगाच्या विशेष ननिासी / सननिासी शाळाींना तसेच कायगशाळाींना
सनद
ु ान तिािर मींीरत ी नदली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ससल्यास, या सींदभागत शासनाने शासन ननणगय ननगगभमत केला आहे काय, याींचे स्िरुपप
काय आहे,
(३) ससल्यास, प्रयक्षात यया सपींग शाळा सनुदानास पात्र आहे त सशा शाळाींना सनुदान
सदयापपयंत न दे ण्याची कारणे काय आहे त,

(४) ससल्यास, या शाळाींना ताताीने सनद
ु ान दे ण्यासींदभागत शासनाने कोणती कायगिाही केली
िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त,

(५) तसेच राययातील ’’स’’ श्रेणीतील १२३ सपींग शाळाींमध्ये पदननयक्
ु तीचे ननकष काय आहे ,

(६) ससल्यास, ननकषाप्रमाणे या शाळाींमध्ये पद ननयुक्ती करण्यात आली आहे काय,
ससल्यास, याबाबतची सदयःस्स्थती काय आहे ?

श्री. राििुमार बशोले (१५-०३-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) होयु

शासन ननणगय नदनाींक ८.४.२०१५, १८.१.२०१८ ि नदु१८.७.२०१८ ननगगभमत करण्यात आले

आहे तु
(५) नदु ६.११.२०१८ च्या शासन ननणगयान्िये पद मींीरत ीचे आदे श ननगगभमत करण्यात आले
आहे तु

(६) प्रश्न उद्ाित नाहीु
___________
जिल्हा पुण-े मािेटयाशा येथील किराणा भुसार आणण भािीपाला
बािारात सुरक्षा व्यवस्था पुरववण्याबाबत

(८)

६७३३६ (२७-०१-२०१७).

श्री.शभमराव तापिीर (खशिवासला) : सन्माननीय पणन मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) स्ील्हा पुण-े माके्यााग येथील ककराणा भस
ु ार आणण भाीीपाला बाीारातील सुरक्षा व्यिस्था
सपुरी ससल्याचे माहे ओक््ोंबर, २०१६ मध्ये िा या दरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) ससल्यास, या नठकाणी बसविण्यात आलेल्या सीुसीु्ीुव्हीु पैकी ३५ कॅमेरे नादरुप
ु स्त ााले
आहे त तर काही चोरीला गेले आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(३) ससल्यास, उक्त प्रकरणी सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायगिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

विुसु ५७५ (6)
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२२-०२-२०१९) : (१) सींशत: खरे आहेु
(२) होयु

(३) पुणे बाीार सभमतीतील गुळ-भुसार ि भाीीपाला विभागामध्ये ३५ कॅमेरे नादरुप
ु स्त ि बींद
आहे त, तर ४ कॅमेरे चोरीला गेले यामळ
ु े स्ील्हा उपननबींिक, सहकारी सींस्था, पण
ु े या
कायागलयामार्गत नादरू
ु स्त ि बींद ससलेले कॅमेरे दरुप
ु स्त करण्याची तसेच चोरीला गेलेल्या
कॅमेरेच्याबाबतीत ि शेतमालाच्या ि शेतकऱयाच्या सुरक्षक्षततेसाठी आिश्यक कायगिाही करण्याचा

सतचना बाीार सभमतीला दे ण्यात आली ससतन यानस
ु ार बाीार सभमतीकातन योग्य या
उपाययोीना करण्यात येत आहे ु
(४) प्रश्न उद्ाित नाहीु
___________
मांब
ु ई िृषी उत्पन्न बािार सशमतीचे सांचालि मांशळ र्द  िरण्याच्या ननणायाबाबत
(९)

७३८९५ (२१-०४-२०१७). श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशशी), श्री.वविय वशेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी),

श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोश), श्री.अशमन

पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर) : सन्माननीय पणन मांरी पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई कृषी उपन्न बाीार सभमतीिर ससलेले सींचालक, व्यापारी, शेतकरी प्रनतननिी पद
रद्द करुपन बाीार सभमतीचा कारभार सनदी स िकाऱयाींच्या हातात दे ण्याबाबतच्या विचारािीन
प्रस्तािािर शासनाने ननणगय घेतला आहे काय,
(२) ससल्यास, ननणगयाचे थोाक्यात स्िरुपप काय आहे ,
(३) ससल्यास, सींचालक मींाळाची ननिाणतक घेण्याऐिीी सींचालक मींाळ बरखास्त करण्याची
कारणे काय आहे त,

(४) ससल्यास, सदर ननणगयास सींचालक मींाळ ि व्यापारी याींचा विरोि आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(५) ससल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायगिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२२-०२-२०१९) : (१) ते (४) हे खरे नाहीु

मुींबई कृवष उपन्न बाीार सभमतीच्या सींचालक मींाळाची नदु०२.१२.२०१३ रोीी मुदत

सींपली आहेु यानींतर सींचालक मींाळास एक िषागची मुदतिाढ दे ण्यात आली होतीु या

मद
न घेतल्यामळ
ु तिाढीच्या कालाििीत ननिाणक
त
ु े बाीार सभमतीिर प्रशासकाची ननयक्
ु ती
करण्यात आली आहे ु सध्या प्रशासक कायगरत आहेु मात्र, आता रायय सहकारी सींस्था

ननिाणतक प्रा िकरण याींच्यामार्गत या बाीार सभमतीच्या ननिाणतकीची कायगिाही सरू
ु करण्यात
आली आहे ु

(५) प्रश्न उद्ाित नाहीु
___________

विुसु ५७५ (7)
नाशशि िृषी उत्पन्न बािार सशमतीच्या पदाधधिारी व अधधिाऱ्यानी
िेलेल्या गैरव्यवहाराबाबत

(१०)

७७५३८ (२१-०४-२०१७). श्रीमती दे वयानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्रीमती ननमाला गाववत

(इगतपूरी) :

सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाभशक कृषी उपन्न बाीार सभमतीने त्र्यींबकेश्िर येथील शेतकरी भाऊ मोरे याींची खरे दी
केलेल्या एकतण ५८ु५ गुींठ्या ऐिीी २५ गुींठे सनतररक्त ीागेत सनतक्रमण केले, हे खरे आहे
काय,

(२) ससल्यास, कृषी उपन्न बाीार सभमतीच्या स िकाऱयाींनी ीमीन मालकाच्या िारसाींना
िमकािले, हे ही खरे आहे काय,

(३) ससल्यास, या व्यिहारात नाभशक कृषी उपन्न बाीार सभमतीच्या पदा िकाऱयाींनी
गैरव्यिहार केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) ससल्यास, याप्रकरणी शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करणार आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२२-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाहीु
(२) हे खरे नाहीु

(३) प्रश्न उद्ाित नाहीु
(४) प्रश्न उद्ाित नाहीु
(५) प्रश्न उद्ाित नाहीु
___________
सोलापूर बािार सशमतीमधील अशत्याांववरुध्द िारवाई िरण्याबाबत
(११)

७७७०९ (०६-०५-२०१७). श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर), श्री.सांिय साविारे (भुसावळ),

श्री.उदे शसांग पाशवी (शहादा), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशशी), श्री.वविय वशेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोश), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर
शहर), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी) : सन्माननीय पणन मांरी पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राययातील बाीार सभमयामिील आात पतणप
ग णे बींद करुपन ती खरे दीदाराकातन घेण्याचे
बींिन शासनाने घातले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ससल्यास, सोलापरत बाीार सभमतीमध्ये काींदा व्यापाऱयाींनी शेतकऱयाींकातन उचल म्हणन
त

सरागस २ ्क्क्यापयंत रक्कम िसतल केल्याची तक्रार शेतकऱयाींनी कृषी उपन्न बाीार
सभमतीच्या प्रशासनाकाे नदनाींक १५ ीानेिारी, २०१७ रोीी िा यासुमारास केली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) ससल्यास, प्रशासकाने याबाबत कोणतीही चौकशी केली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) ससल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

विुसु ५७५ (8)
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२२-०२-२०१९) : (१), (२) ि (३) होयु

दोन सायाविरुपद्ध तक्रार प्राप्त ााल्या होयाु या दोन्ही सायाचे परिाने सोलापतर कृषी

उपन्न बाीार सभमतीच्या प्रशासनाने याींच्या नदु२५.२.२०१७ रोीीच्या आदे शानस
ु ार ननलींबबत
केले आहे तु

(४) ि (५) प्रश्न उद्ाित नाहीु
___________
िोल्हापरू जिल््यातील यड्राव सत
ू धगरणीच्या िागेची बेिायदे शीर
खरे दी ववक्री िेल्याच्या चौिशी अहवालाबाबत

(१२)

७८४७६ (०६-०५-२०१७).

श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) : सन्माननीय वस्रोद्योग योग मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हापतर स्ील््यातील यड्राि सतत गरणीच्या ीागेची बेकायदे शीर खरे दी विक्री केल्याचा

चौकशी सहिाल माहे ीानेिारी, २०१७ मध्ये िा यादरम्यान िस्त्रोदयोग सींचालनालयाकाे
पाठविण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) ससल्यास, या चौकशी सहिालात काय आढळतन आले,

(३) ससल्यास, तदनुसार सींब ित दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (१२-०३-२०१९) : (१) होयु
(२), (३) ि (४) आयाीबीआय,

आयएर्सीआय,

आयसीआयसीआय,

आयआयबीआय या

वितीय सींस्थाींनी सथगसहाय्य िसल
े ाे दािा क्रु१९४/०२ दाखल
ु ीसाठी माुाीुआरु्ीु पण
ु े याींचक
केलाु वितीय सींस्थेने दाखल दािा क्रु आरुपीु नींु१५६/०३ ि आरुपीु नीं ु१६९/०३ मध्ये

सतत गरणीने दाखल केलेल्या सीागनुसार माुाीुआरु्ीु, पुणे याींनी ीप्त केलेली ीमीन प्रयक्ष
डाक्री (हुकतम) रक्कमेपेक्षा ीास्त ससल्याने ीप्त ीमीनीपैकी ३७ हे ु ३६ आर ीमीन मुक्त
करुपन याची विक्री करुपन रक्कम सींबीं ित डाक्री होल्ार (हुकुमिारक) याींना सदा करण्याबाबत
मान्यता नदली आहे ु

सदर व्यिहारास सींचालक, िस्त्रोदयोग, नागपरत याींची मान्यता घेतलेली

नाहीु सतत गरणीकाे ६.३७ हे ुआरु इतकी ीभमन भशल्लक आहे ु

सन १ु४ु२०१२ ते ३१ु३ु२०१३ या कालाििीतील विशेष सहिालािरुपन सींस्थेच्या

व्यिस्थापक सभमती सदस्याींनी महाराषर सहकारी सींस्था स िननयम ि यासींतगगत महाराषर
सहकारी सींस्था ननयम, १९६१ आणण गरणीचे उपवििी यातील तरतद
त ीनस
ु ार ीबाबदारी पार
पााण्यास कतगव्यकसतर केल्याने

गरणीचे आ थगक नुकसान ााले आहे ु सदर नुकसान ि

गैरव्यिहार ककती आहे याची चौकशी करण्याकररता महाराषर सहकारी सींस्था स िननयम,
१९६० चे कलम

८३ सन्िये प्रादे भशक उप सींचालक, िस्त्रोदयोग, सोलापतर याींची चौकशी

स िकारी म्हणन
त ननयक्
ु ती करण्यात आली होतीु तथावप नदु१४ु१०ु२०१६ चा चौकशी सहिाल
ि नदु४ु९ु२०१७ चा चौकशी सहिाल विसींगत ससल्याने सदर चौकशी सहिालाबाबत सींचालक,
िस्त्रोदयोग, नागपतर याींचेमार्गत सखोल चौकशी करण्याबाबत नदु१२ु२ु२०१९ रोीी कळविण्यात
आले आहे ु

___________

विुसु ५७५ (9)
बुलढाणा जिल््यातील बािार सशमत्याांमध्ये ९० टक्िे व्यवहार
धनादे शाद्योग वारे िरण्यात येत असल्याबाबत

(१३)

८०९२१ (२१-०४-२०१७).

शॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

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

(१) बुलढाणा स्ील््यात बाीार सभमयाींमध्ये गेल्या तीन मनहन्यापासतन ९० ्क्के व्यिहार

िनादे शादिारे करण्यात येत ससल्याने शेतकऱयाींचा शेतमाल विकतणही पैशासभािी सनेक कामे
खोळीं बली ससल्याचे माहे ीानेिारी, २०१७ मध्ये िा या दरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) ससल्यास, शेतकऱयाींच्या आ थगक समस्या सोाविण्याकररता शासनाने कोणती उपाययोीना
केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२२-०२-२०१९) : (१) ि (२) नाहीु

स्ील््यातील सिग बाीार सभमतीींना शेतकऱयाींचे विक्री केलेल्या शेतमालाचे पैसे ताकाळ सदा
करण्याबाबत पणन सींचालक, पण
ु े याींनी बाीार सभमयाींना सच
ु ना नदलेल्या आहे तु
(३) प्रश्न उद्ाित नाहीु

___________
शभवांशी (जि.ठाणे) येथील बािार सशमतीमध्ये गैरिारभार
िेलेल्या दोषी सांचालिावर िारवाई िरणेबाबत
(१४)

८१५७२ (०६-०५-२०१७). श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) : सन्माननीय पणन मांरी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) भभिींाी

(स्ीुठाणे)

येथील

िान्य

ककराणा

मचं्

ससोभसएशन

तसेच

ब्ा्ा

मचं्

ससोभसएशन याींनी कृषी उपन्न बाीार सभमतीच्या बाीार र्ीला विरोि करून बाीार

सभमतीच्या एकतण गैरकारभाराबाबत नदनाींक १३ डासेंबर, २०१६ रोीी िा यासम
ु ारास तक्रार
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ससल्यास, परिाना िारक व्यापाऱयाींची नािे मतदार यादीततन कमी करून याींच्या
घ्नादत स िकारािर गदा आणली ीात ससल्याची तक्रार व्यापाऱयाींनी केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) ससल्यास, भ्रष् ि दोषी ससलेल्या सींचालकािर कारिाई करण्याची मागणी तक्रारीत केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) ससल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

विुसु ५७५ (10)
श्री.सभ
ु ाष दे शमुख (२२-०२-२०१९) : (१) नदु२८ु२ु२०१६ रोीी सशा प्रकारची तक्रार केली आहे ु

(२) हे खरे नाहीु प्राप्त ाालेल्या तक्रारीनुसार सींबींिीताींची सुनािणी घेऊन, परिानािारक
व्यापारी सभासद ससल्याचे भसद्ध ाालेल्या व्यापारी याींचे मतदार यादीत नाींि कायम ठे िण्यात
आले आहेु
(३) ि (४) सशी तक्रार प्राप्त ाालेली नाहीु यामुळे चौकशी करून कायगिाही करण्याचा प्रश्न
उद्ाित नाहीु

(५) प्रश्न उद्ाित नाहीु
___________
वाशशम जिल््यातील अनुसूधचत िाती-िमाती प्रवागातील
शालेय ववद्योग यार्थयाांना प्रोत्साहन भत्ता शमळण्याबाबत

(१५)

८१६६३ (२१-०४-२०१७).

श्री.अशमत झनि (ररसोश) : सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सनुसत चत

ीाती-ीमातीच्या

प्रिगागतील

विदयार्थयांना

प्रोसाहन

भता

शासनाच्या

ननयमाप्रमाणे भमळत ससतो पींरतु िाभशम स्ील््यातील शैक्षणणक सत्र-२०११-१२ पासतन एकाही
विदयार्थयांच्या बॅंक खायामध्ये दे य ससलेली प्रोसाहन भयाची रक्कम ीमा ाालेली नाही, हे
खरे आहे काय,
(२) ससल्यास, शासनाकाे प्रलींबबत ससलेला प्रोसाहन भता दे ण्याबाबत उदाभसनता नदसतन
आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) ससल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राििुमार बशोले (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही, सामास्ीक न्याय विभागामार्गत

सनुसत चत ीातीच्या विदयार्थयांना प्रोसाहन भता दे ण्यात येत नसतन भशषयिृ ती दे ण्यात येतेु
यामध्ये ननिागह भता दे ण्यात येतोु
(२) प्रश्न उद्ाित नाहीु
(३) प्रश्न उद्ाित नाहीु
(४) प्रश्न उद्ाित नाहीु
___________
राज्यातील िात पशताळणी प्रिरणे ननिाली िाढण्याबाबत
(१६)

८२६४१ (२१-०४-२०१७).

(मुखेश) :

श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), शॉ.तुषार राठोश

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईसह दहा शहरातील महापाभलका ि २५ स्ील्हा पररषदे च्या ननिाणुकीतील उमेदिाराींच्या
ीात प्रमाणपत्र पाताळणीची प्रलींबबत प्रकरणे तपरतेने ननकाली काढण्यासाठी राययातील ३३
पोलीस उपसिीक्षकाींिर समाीकल्याण विभागाच्या सखयाररतील ीात पाताळणीच्या दक्षता
पथकाचा सनतररक्त कायगभार सोपविण्यात आला ससल्याचे माहे र्ेब्रि
ु ारी, २०१७ मध्ये िा
यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

विुसु ५७५ (11)
(२) ससल्यास, समाीकल्याण विभागात ीात पाताळणी विभागाकाे ससलेल्या सपुऱया
पदामुळे सभमतीकाील सनेक प्रकरणे प्रलींबबत ससल्याने शासनाने मागीलिषी ससलेली १५
उपसिीक्षकाींची पदे पुन्हा पुनरुपयीीत करणे ि आणखी २१ पदे नव्याने ननमागण करण्याचा
ननणगय घेतला ससतानाही सदयाप यानठकाणी पण
ग ेळ स िकाऱयाींची ननयक्
त ि
ु ती करण्यात
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) ससल्यास, राययभरात सम
ु ारे १ लक्ष ३० हीार ीात पाताळणीचे सीग प्रलींबबत आहे त ि
नुकयाच ाालेल्या नगरपाभलका ननिाणतकीत ननिातन आलेल्या सदस्याींची ीात पाताळणी

सदयापही ााााली नसल्याने याींना न्यायालयाकातन सपात्र ठरिले ीाण्याची भीती आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) ससल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुपन प्रलींबबत ीात पाताळणी प्रकरणे तपरतेने
ननकाली काढण्यासाठी शासनाने सदर नठकाणी पतणि
ग ेळ उपसिीक्षकाींची पदे ताताीने ननयुक्त
करण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बशोले (१४-०३-२०१९) : (१) ि (२) सशींत: खरे आहे ु

नव्याने ननमागण करण्यात आलेल्या ३६ स्ील्हाननहाय सभमयाींकररता नदु ११.११.२०१६ च्या

शासन ननणगयान्िये पोलीस उपस िक्षकाींची पदे ननमागण करण्यात आली होतीु यामुळे
सुरिातीस पतणि
ग ेळ स िकारी उपलब्ि न ााल्याने समकक्ष स िकाऱयाींकाे सनतररक्त कायगभार

सोपविण्यात आला होताु सदयस्स्थतीत ३६ पोलीस उपस िक्षकाींच्या पदापैकी २० पदाींिर
ननयभमत स िकारी कायगरत ससन
त ररक्त पदाींचा सनतररक्त कायगभार सन्य स िकाऱयाींकाे
सोपविण्यात आला आहे ु पोभलस

उपसिीक्षकाींची ररक्त पदे

विभागामार्गत करण्यात येत आहे

भरण्याची कायगिाही

गह
ृ

(३) नाहीु
राययातील स्ील्हाननहाय सभमयाींकाे माहे मे, २०१७ सखेर एकतण ८५६३० प्रकरणे

प्रलींबबत होतीु यापैकी ४२५०८ त्र्
ु ीची होतीु
सदयस्स्थतीत

प्रकरणे

राययातील ३६ सभमयाींकाे भमळतन ीानेिारी-२०१९ सखेर ६९०४९ इतकी

प्रलींबबत आहे तु

(४) पोभलस उपसिीक्षक पदाींच्या
गह
ृ विभागामार्गत करण्यात येतेु

ररक्त पदािर स िकाऱयाींची ननयुक्ती करण्याची कायगिाही

सदयस्स्थतीत राययातील ३६ स्ील्हा ीात प्रमाणपत्र पाताळणी सभमयाींिरील -पोलीस

उपस िक्षकाींची २० पदे भरलेली ससतन १६ पदे ररक्त आहे तु

तसेच ररक्त ससलेल्या पदाींचा सनतररक्त कायगभार सन्य स िकाऱयाींकाे सोपविण्यात

आला ससतन सभमयाींचे कामकाी सुरळीत सुरू आहे ु
(५) प्रश्न उद्ाित नाहीु

___________

विुसु ५७५ (12)
वाशशम जिल््यातील िृषी उत्पन्न बािार सशमत्याांमध्ये
शेतिऱ्याांना मुलभूत सोयी सुववधा शमळण्याबाबत

(१७)

८२६९१ (०६-०५-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.अशमत झनि (ररसोश) : सन्माननीय पणन मांरी पढ
ु ील

(१) िाभशम स्ील््यातील कृषी उपन्न बाीार सभमतीचे म
ु य काम हे उपबाीार सभमया ि
शेतकऱयाींना मुलभतत सोयी-सुवििा पुरविणे हे आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ससल्यास, िाभशम स्ील््यातील बाीार सभमतीमिील ओ्े कमी ससतन यािर व्यापाऱयाींचा
माल पातन राहत ससल्याने शेतकऱयाींचा माल ओ्याच्या खाली ठे िािा लागतोु तसेच पािसाची
पररस्स्थती उद्भिल्यास शेतकऱयाींच्या मालाचे नुकसान होण्याची शक्यता ससते, हे ही खरे आहे
काय,

(३) ससल्यास, बाीार सभमतीकाे ससलेले गोदाम सदया व्यापाऱयाींना भाड्याने नदल्यामळ
ु े
शेतकऱयाींना आपला माल ठे िण्यास पयागय रानहलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) ससल्यास, कृषी उपन्न बाीार सभमती ि उपबाीार सभमयामध्ये शेतकऱयाींना स्िच्छ
वपण्याचे पाणी उपलब्ि नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) ससल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे
नसल्यास, विलबाींची कारणे काय ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२२-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे ु
(२) ि (३) होयु
काढणी

हीं गामामध्ये

शेतकऱयाींकातन

एकाच

िेळी

शेतमाल

विक्रीस

येत

ससल्याने

शेतकऱयाींचा शेतमाल ठे िण्यास ीागा / ओ्े कमी पातात पररणामी, शेतकऱयाींना याींचा
शेतमाल ओ्याच्या खाली ठे िािा लागतोु पाऊस पररस्स्थती ससल्यास बाीार सभमयाींकातन
िेळोिेळी उपाययोीना केल्या ीातातु व्यापाऱयाींनी ओ्यािरील शेतीमाल २४ तासात उचलणे

बींिनकारक आहे ु मात्र, काही िेळा सपररहायग कारणामुळे व्यापाऱयाींना शेतमाल उचलण्यास
विलींब लागल्याने पािसाळ्यात शेतमालाचे नुकसान होतेु काही बाीार सभमतीची गोदामे
भााेतिािर

व्यापाऱयाींना

दे ण्यात

आल्याने,

स्ील्हा

उपननबींिक,

िाभशम

याींनी

िाभशम

स्ील््यातील सिग बाीार सभमयाींना आिश्यक ते ननदे श नदले आहेतु
(४) हे खरे नाहीु
िाभशम स्ील््यातील सिग कृषी उपन्न बाीार सभमती ि उपबाीार सभमतीमध्ये

शेतकऱयाींसाठी वपण्याचे पाण्याची व्यिस्था करण्यात आली आहेु
(५) प्रश्न उद्ाित नाहीु
___________

विुसु ५७५ (13)
िोल्हापूर िृषी उत्पन्न बािार सशमतीच्या वतीने
घोवषत िेलेल्या फुल बािाराच्या प्रस्तावाबाबत

(१८)

८३८४६ (२१-०४-२०१७). शॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले) : सन्माननीय पणन मांरी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापतर कृषी उपन्न बाीार सभमतीच्या ितीने घोवषत केलेला र्ुल बाीाराचा प्रस्ताि
गेल्या सात िषागपासन
त प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ससल्यास, सदरचा प्रस्तात प्रलींबबत ससण्याची कारणे काय आहे त,
(३) ससल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२२-०२-२०१९) : (१) नाहीु

(२) ि (३) कोल्हापतर कृषी उपन्न बाीार सभमतीने श्रीुशाहत माके् यााग या मुय बाीार
आिारामध्ये नदु१८ु९ु२०१७ पासतन र्ुलाींचा बाीार चालत केला होताु तथावप, या नठकाणी आठ
नदिस र्ुलाींची विक्री ाालीु यानींतर र्ुले खरे दी करणारे व्यापारी माके् यााग येथे येणे बींद

ाालेु बाीार सभमतीने र्ुलाींचा बाीार चालत करणेबाबत शेतकरी ि व्यापारी याींना िारीं िार
विनींती केलीु मात्र, दोन्ही घ्काींकातन प्रनतसाद न भमळाल्यामुळे श्रीुशाहत माके् याागमिील
र्ुलाींचा बाीार नींतर बींद ाालेला आहे ु
(४) प्रश्न उद्ाित नाहीु

___________
राज्यातील िणाबधीर मुलाांच्या ववशेष शाळाांमधील शशक्षिाांिशून शुल्ि आिारल्याबाबत
(१९)

८५१७० (१८-०८-२०१७). श्री.सुननल शशांदे (वरळी), श्री.अशोि पाटील (भाांशूप पजश्चम),

शॉ.राहूल पाटील (परभणी), शॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपशा) :
सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राययातील कणगबिीर मुलाींच्या विशेष शाळाींमिील गुणिता उीं चािण्याकरीता भशक्षकाींना
नदल्या ीाणाऱया सातयपतणग पुनिगसन भशक्षण कायग शाळे करीता भशक्षकाींकातन २ ते ४ हीार

रुपपये पयंत शल्
ु क आकारण्याचा ननणगय समाी कल्याण विभागाने माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये िा
यादरम्यान घेऊन पररपत्रक काढले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ससल्यास, शालेय भशक्षण विभागातील कोणयाही सेिा सींतगगत प्रभशक्षणासाठी शुल्क
आकारले ीात नसताना ि यासाठी होणारा सिग खचग भशक्षण विभाग दे त ससताना समाी

कल्याण विभागाकातन कणगब िर शाळाींतील विशेष भशक्षकाींसाठी आयोस्ीलेल्या सातयपण
त ग
पुनिगसन भशक्षण (सीआयई) कायग शाळे साठी उपस्स्थत रहाणाऱया भशक्षकाींकातन शुल्क आकारले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) ससल्यास, समाी कल्याण विभागाच्या या ननणगयास कास्राईब भशक्षक सींघ्नेने विरोि
दशगितन सदर पररपत्रक मागे घेण्याची मागणी समाी कल्याण विभागाकाे केली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

विुसु ५७५ (14)
(४) ससल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बशोले (०१-०३-२०१९) : (१) नाहीु

(२) सशींत: खरे आहे ु सपींगाच्या स्िींयसेिी सींस्थाींना भारतीय पन
ु िागस पररषद, निी नदल्ली
याींनी विशेष भशक्षकाींसाठी ि इतरासाठी ननरीं तर प्रभशक्षण कायगक्रमाचे आयोीन केले आहे ु सदर

प्रभशक्षणाींच्या कायगक्रमाकरीता परीषदे ने विशेष भशक्षकाींना ५ नदिसासाठी रुपपये १२०० इतके
नोंदणी शल्
ु क आकारले आहेु
(३) नाहीु

(४) ि (५) प्रश्न उद्ित नाहीु
___________
ववक्रमगश (जि.ठाणे) येथे शॉ.बाबासाहे ब आांबेशिर भवन उभारण्याबाबत
(२०)

८५४९९ (१८-०८-२०१७).

श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.ंदलीप वळसे-पाटील

(आांबेगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाश (मुांब्रा िळवा), श्रीमती ंदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी

णझरवाळ (ंदांशोरी), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मुश्रीफ
(िागल), श्री.ंदपि चव्हाण (फलटण), श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी), श्री.दत्तारय भरणे (इांदापरू ),
श्री.पाांशुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचश (अिोले), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.पास्िल
धनारे (शहाणू) : सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) विक्रमगा (स्ीुठाणे) येथे ाॉुबाबासाहे ब आींबेाकर भिन उभारण्याचा ननणगय शासनाने माहे
एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) ससल्यास, यानुसार शासनाने आतापयंत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. राििुमार बशोले (१२-०३-२०१९) : (१) नाहीु

(२) प्रयेक स्ील््यात ाॉुबाबासाहेब आींबेाकर सामास्ीक न्याय भिन उभारण्याबाबतचा ननणगय
नदु१ ीतन, २००६ रोीीच्या शासन ननणगयान्िये घेण्यात आला आहे ु नदु१ ऑगस््, २०१४ रोीी

ठाणे स्ील््याचे विभाीनानींतर पालघर स्ील््याची ननभमगती ााली ससन
या स्ील््यात
त
ाॉुबाबासाहे ब आींबेाकर सामास्ीक न्याय भिन बाींिण्याचा ननणगय सदयाप घेण्यात आलेला
नाहीु

(३) प्रश्न उद्ाित नाहीु
___________

विुसु ५७५ (15)
िोल्हापूर शहरातील लक्ष्मीपूरी धान्य बािाराचे स्थलाांतर ववक्रमनगर येथे िरण्याबाबत
(२१)

८६३७१ (१८-०८-२०१७). श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) : सन्माननीय पणन मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कोल्हापतर

शहरातील

लक्ष्मीपतरीतील

िान्य

बाीाराचे

स्थलाींतर

विक्रमनगर

येथे

करण्याकररता ५ को्ी रुपपये खचग करण्यात आले, हे खरे आहे काय,
(२) ससल्यास, लक्ष्मीपरत ीतील िान्य बाीाराचे स्थलाींतर ााले

नसन
विक्रमनगर येथे
त

उभारण्यात आलेल्या इमारतीचे लोखींाी दरिाीे, णखाक्या चोरीला गेले ससल्याचे माहे मे,
२०१७ मध्ये िा यादरम्यान ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) ससल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, यात काय ननदशगनास आले,
(४) ससल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (२२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) होयु

कोल्हापरत कृषी उपन्न बाीार सभमतीने विक्रमनगर येथील बाीार आिारासाठी बाींिकाम

ि इतर सुवििा यासाठी रुपु४ु४७ को्ी इतका खचग केला आहे ु परीं तु सदर नठकाणी शेतीमाल
खरे दी-विक्रीचे व्यिहार होत नसल्याने ि सदरच्या बाीार आिारात प्लॉ् िारकाींची उपस्स्थती

नसल्यामळ
ु े इमारतीचे दरिाीे ि णखाक्या चोरीस गेल्या आहेतु परीं तु, प्लॉ् िारकाींच्या

मागणीमळ
ु े बाीार सभमतीमार्गत बींदक
ु िारी सरु क्षा रक्षकाींची कायमपणे नेमणक
त केलेली आहे ु
तसेच या नठकाणी बाीार सभमतीने पोलीस चौकी उभारली ससतन तेथे कायम पोलीस कमगचारी
कायगरत आहे तु

(५) प्रश्न उद्ाित नाहीु
___________
शेतकऱ्यांकशून हमी भावापेक्षा िमी दराने शेतमाल खरे दी िरणे हा गुन्हा
ठरववण्याचा ननणाय घेतल्याबाबत

(२२)

८७२१२ (१८-०८-२०१७). शॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा),
श्री.सनु नल राऊत (ववक्रोळी) : सन्माननीय पणन मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) महाराषरातील शेतकऱयांच्या समस्याींची तीव्रता लक्षात घेऊन शेतकऱयांकातन हमी भािापेक्षा

कमी दराने शेतमाल खरे दी करणे हा गन्
ु हा ठरविण्याचा ननणगय रायय शासनाने नदनाींक ०३ मे,
२०१७ रोीी िा यासुमारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) ससल्यास, हमी भािापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरे दी करणाऱया व्यापाऱयाींिर गुन्हा दाखल
करुपन कोणया स्िरुपपाची कारिाई करण्यात येणार आहे ि या ननणगयाचे एकतण स्िरुपप काय
आहे ,

(३) ससल्यास, उक्त ननणगयाची सींमलबीािणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

विुसु ५७५ (16)

श्री. सुभाष दे शमख
ु (२२-०२-२०१९) : (१) ि (२) नाहीु

महाराषर कृषी उपन्न पणन (विकास ि विननयमन) स िननयम, १९६३ मिील कलम

३२ (ा) नस
ककीं मतीपेक्षा कमी
ु ार “शासनाकातन ननस्श्चत करण्यात आलेल्या आिारभत
त
ककीं मतीला बाीार क्षेत्रामध्ये

कृषी उपादन खरे दी करण्यास प्रनतबींि करण्याची व्यिस्था करणे

आणण विहीत करण्यात येईल सशी उपाययोीना करणे हे बाीार सभमतीचे कतगव्य ससेल” सशी
तरततद आहे ु

याप्रकरणी महाराषर कृषी उपन्न पणन (विकास ि विननयमन), १९६७ मिील ननयम

९४ (ा) नुसार बाीार सभमतीस कारिाई करण्याचा स िकार आहेु
(३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाहीु

___________
िळगाव जिल््यातील िातवैधता पशताळणी िायाालयामधील
गैरहिर असलेल्या िमाचाऱ्याांबाबत
(२३)

९१९९२ (१८-०८-२०१७).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दहािी – बारािी पररक्षेचा ननकाल माहे ीन
त , २०१७ मध्ये िा यादरम्यान लागला ससतन
विदयार्थयांना आिश्यक ससणारे ीात िैिता प्रमाणपत्र भमळण्याकररता ीळगाींि येथील
कायागलयात दररोी ये-ीा करािी लागत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) ससल्यास, स्ीुीळगाि येथील ीातिैिता पाताळणी कायागलयातील कमगचारी सतत
गैरहीर ससल्याचे माहे ीतन, २०१७ िा या दरम्यान ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) ससल्यास, या विभागातील कमगचारी सतत गैरहीर राहत ससल्यामुळे विदयार्थयांना
सनेक साचणीींना सामोरे ीािे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) ससल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. राििुमार बशोले (१४-०३-२०१९) : (१), (२) ि (३) हे खरे नाहीु

स्ील्हा ीात पाताळणी सभमती, ीळगाींि हे कायागलय नदु २१.११.२०१६ रोीी नव्याने सरुप
ु

ााले ससतन, सदर कायागलयात ३ ननयभमत ि बाहयस्त्रोतादिारे ९ ससे एकतण १२ कमगचारी
कायगरत ससतन, सभमतीचे कामकाी सुरळीत सुरू आहेु
सदर कायागलयात

मे-२०१७ सखेर ६३६२ प्रकरणे प्रलींबीत होती तर माहे ीानेिारी, २०१९

सखेर ८९८ प्रकरणे प्रलींबबत ससतन, सदर सिग प्रकरणे ३ मनहन्याींच्या आतील आहे तु
(४) ि (५) प्रश्न उद्ाित नाहीु

___________

विुसु ५७५ (17)
साांगली जिल््यातील शेतिऱ्याांना वपि ििा व इतर योिनाांचा
लाभ शमळण्यास येणाऱ्या अशचणी दरू िरण्याबाबत
(२४)

९२१६४ (१८-०८-२०१७). श्री.शशवािीराव नाईि (शशराळा) : सन्माननीय सहिार मांरी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रायय शासनाच्या वपक कीग, मुद्रा योीना ि सन्य योीनाींतगगत शेतकऱयाींना राषरीयकृत
बँकाींकातन करण्यात येणाऱया कीग परु िठ्यात स्थाननक बँकाींकातन योग्य सहकायग भमळत
नसल्याची बाब साींगली स्ील््यातील

ामस्थाींच्या ननदशगनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ससल्यास, साींगली स्ील््यातील शेतकऱयाींना कीग पुरिठा करण्याबाबतच्या राषरीयकृत
बँकाच्या ीाचक स्ीींमुळे नाहक त्रास होत ससल्याची बाब स्थाननक लोकप्रनतननिी ि कृषी
राययमींत्री याींनी घेतलेल्या आढािा बैठकीत

ामस्थाींनी ननदशगनास आणतन नदली आहे , हे ही

खरे आहे काय,

(३) ससल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) ससल्यास, राययातील शेतकऱयाींना कीगपुरिठा करण्याबाबत शासनाच्या योीना स िक
प्रबल करण्याच्या दृष्ीने शासनाचे कोणते िोरण आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (०५-०३-२०१९) : (१) सींशत: खरे आहे ु

आ्पााी, ारे , खरसुींाी भागाततन काही तक्रारी प्राप्त ााल्या आहे तु तथापी, प्राप्त

तक्रारीचे योग्य ते ननरसन करण्यात आले ससल्याचे बँक ऑर् इींडाया स णी बँक स्ील्हा
प्रबींिक याींनी कळविले आहे ु
(२) होय,
नदनाींक १२ु०६ु२०१६ रोीी माुकृषी राययमींत्री याींच्या सध्यक्षतेखाली स्ील्हास्तरािर

ाालेल्या विशेष आढािा बैठकीत ही बाब ननदशगनास आलीु

(३) ि (४) साींगली स्ील््यामध्ये स्ील्हा मध्यिती सहकारी बँक शाखा २१७,

ाभमण बँक

शाखा ४ तसेच राषरीयकृत ि इतर शेड्युल्ा / व्यापारी बँका याींच्या २५६ बँक शाखा कायगरत
आहे तु या शाखाींदिारे शेतकऱयाींना शेती ि शेतीपतरक तसेच औदयो गक विकासासाठी विविि

योीनाींतगगत कीगपुरिठा केला ीातोु स्ील््याच्या िावषगक ऋण आराखड्या सींतगगत शेतीसाठी
रुपु३७४.०७

को्ी

ि

प्राथभमकता

प्राप्त

क्षेत्रासाठी

एकतण

रूु६९५.८१

को्ी

कीगपुरिठा

नदु३०.०६.२०१७ सखेर केलेला आहे ु पीक कीागपो्ी १७३.६० को्ी कीग परु िठा केलेला आहे ु
शेतकऱयाींना याींच्या मागणीनस
ु ार पीक कीग तसेच शेतीपतरक सिग प्रकारचा कीग पुरिठा
सुरळीतपणे सुरुप आहेु

(५) प्रश्न उद्ाित नाहीु
___________

विुसु ५७५ (18)
मुांबईतील मानखुदा व मुलुांश येथील बालसध
ु ारगह
ु ाांचा झालेला मत्ृ यु
ृ ातील मल
(२५)

९७२७० (१९-०१-२०१८).

शॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.योगेश सागर (चारिोप),

श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.योगेश ंटळे िर (हशपसर), श्री.राि परु ोंहत (िुलाबा), श्री.अशमन

पटे ल (मुांबादे वी), श्री.सुरेश (रािम
ू ामा) भोळे (िळगाव शहर), श्री.उदे शसांग पाशवी (शहादा),
श्री.सांिय

साविारे

(भस
ु ावळ),

अॅश.भीमराव

धोंशे

(आष्ट्टी),

श्री.सुननल

शशांदे

(वरळी) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मानखुदग (मुींबई) येथील मींदबुध्दी बालगह
ृ ातील दोन ीणाींचा नदनाींक १६ सप््ें बर, २०१७ रोीी िा
यासुमारास मृ यु ााला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच मा्ुींग्याींच्या चल्ड्रेन्स ॲा सोसाय्ी सींतगगत ससलेल्या ाेस्व्हा ससतन औदयो गक शाळा

या विशेष बालगह
त नदनाींक १६ सप््ें बर, २०१७ रोीी िा यासम
ु ारास पळतन गेल्याचे ननदशगनास
ृ ातन
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) ससल्यास, शासनाकातन मुलाींच्या दे खभाल आणण औषिोपचारासाठी सींस्थेला केिळ ९५० रुपपये
भमळत ससतन इतक्या तु्पुींयया ननिीमध्ये मुलाींचे पालन पोषण करणे सिघा होत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) ससल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळतन आले ि
यानुषींगाने दोषीविरुपद्ध शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) तसेच सींस्थेला भमळणारा ननिी िाढितन दे ण्याच्या दृष्ीने ि बालगह
ृ ाींच्या सरु क्षेकरीता शासनाने
कोणती कायगिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बशोले (१५-०३-२०१९) : (१) होयु
(२) होयु

(३) मनहला ि बाल विकास विभागाकातन सींस्थेतील प्रती प्रिेभशताींसाठी रुपु१५०० प्रनत माह पररपोषण

सनुदान, िेतनाच्या ३ ्क्के प्रशासकीय खचग ि कमगचाऱयाींच्या िेतनासाठी १०० ्क्के सनद
ु ान
दे ण्यात येतेु तसेच सामास्ीक न्याय विभागाकातन मानखद
ु ग मुींबई येथील मनतमींद बालगह
ृ या
सींस्थेतील प्रनत प्रिेभशताींसाठी रुपु२००० िेतनाच्या ८ ्क्के प्रशासकीय खचग ि कमगचाऱयाींच्या

िेतनासाठी १०० ्क्के सनुदान दे ण्यात येतेु तसेच याींच्या पालनपोषणाकरीता सींस्थेचे नहत चींतक,
दे णगीदार याींच्या मदतीने मुलाींच्या सोईसुवििा पुणग करण्यात येतातु

(४) होयु ाेस्व्हा ससतन औदयो गक शाळा, या विशेष बालगह
ु ाींनी
ृ ाततन नदु१६.९.२०१६ रोीी सात मल
पलायन केल्याच्या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली ससतन ननषकषागनुसार २ दोषी कमगचाऱयाींची
१ िावषगक िेतन िाढ कायम स्िरुपपी रोखण्यात आलेली आहे ु

(५) एवप्रल २०१७ पासतन दरमहा पररपोषणाकरीता प्रती प्रिेभशत रुपपये ९५० ऐिीी रुपपये २००० दे ण्यात
येत आहे ु तसेच मल
ु ाींच्या सींरक्षणाकरीता मानखद
ु ग येथील बालगह
ृ ामध्ये पोलीस सींरक्षण दे ण्यात

आलेले ससतन राखणदार / पहारे करी, काळीीिाहक हे दे खील कायगरत आहे तु तसेच सींरक्षक
भभींतीची उीं ची ८ र्ु्ाींने िाढितन ५ र्ु् उीं च तारे चे कींु पन बसितन दे ण्याबाबतचा प्रस्ताि सािगीननक
बाींिकाम विभागाकाे पाठविण्यात आला आहे ु
(६) प्रश्नच उद्ाित नाहीु

___________

विुसु ५७५ (19)
िळगाांव जिल््यात िणाबधीर मुलाांसाठी असलेल्या अनुदानीत शाळे तील
मुले अनुदानाअभावी शशक्षणापासून वांचीत असल्याबाबत

(२६)

१०२२४१ (१३-०७-२०१८). श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपशा) : सन्माननीय सामाजिि न्याय

मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ीळगाींि स्ील््यात कणगबिीर मुलाींसाठी ७ सनुदाननत ि २ विना सनुदानीत शाळा आहे त,
हे खरे आहे काय,

(२) ससल्यास, उपरोक्त सनुदानीत शाळे तील कणगबिीर मुले सनुदानासभािी भशक्षणापासतन
िींचीत ससल्याचे नदनाींक २८ सप््ें बर, २०१७ रोीी िा यासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे
आहे काय,

(३) ससल्यास, सदर शाळाींना सनुदान दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बशोले (०५-०३-२०१९) : (१) नाहीु
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाहीु

___________
वाशशम जिल्हयातील सामाजिि न्याय व ववशेष सहाय्य
ववभागातील िात पशताळणी प्रस्तावाांबाबत
(२७)

१०२८३७ (१३-०७-२०१८).

श्री.अशमत झनि (ररसोश) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िाभशम स्ील्हयातील सामास्ीक न्याय ि विशेष सहाय्य विभागातील स िकारी ि कमगचारी

याींनी दल
ग केल्याने ीात पाताळणीचे प्रस्ताि मीतर होण्यास विलींब होत ससल्याचे माहे
ु क्ष
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) ससल्यास, उक्त प्रकरणी शालेय विदयार्थयांचे पालक ि शासकीय कमगचाऱयाींमध्ये ससींतोष
ननमागण ााला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) ससल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुपन कामात नदरीं गाई करणाऱया स िकारी ि
कमगचाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बशोले (२६-०२-२०१९) : (१) नाहीु
(२) नाहीु

(३) तकालीन पररस्स्थती मध्ये सभमतीचे सध्यक्ष, सदस्य ि सदस्य स चि याींचेकाे सदर
सभमतीचा सनतररक्त कायगभार होताु सभमतीकाे सयल्प मनुषयबळ ि ननयभमत कमगचाऱयाींची

पदे ररक्त ससल्याने प्रलींबबत प्रकरणे ननकाली काढण्यास थोाा विलींब ाालाु परीं तु स िकारी ि

विुसु ५७५ (20)
कमगचारी याींनी कामात नदरीं गाई केलेली नाहीु

सदर सभमतीस नव्याने ननयभमत स िकारी ि

कमगचारी िगग उपलब्ि ााल्याने विदयाथी सींिगागचे प्रस्ताि पतणत
ग ः ननकाली काढण्यात आलेले
आहे तु

(४) प्रश्न उद्ाित नाहीु
___________
राज्यातील शारररीि शशक्षिाांच्या सुधारीत वेतनश्रेणीबाबत
(२८)

१०३८८३ (१३-०७-२०१८). श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राययातील

शारररीक

भशक्षकाींच्या

सुिारीत

िेतनश्रेणीचा

प्रस्ताि

सामास्ीक

न्याय

विभागाकाे तीन मनहन्यापासतन प्रलींबबत ससल्याबाबतचे ननिेदन स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी
माुमींत्री महोदयाींना माहे आँक््ोबर २०१७ मध्ये िा दरम्यान नदले आहे हे खरे आहे काय,

(२) ससल्यास, उक्त ननिेदनाच्या सनुषींगाने शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत
आहे काय ?

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बशोले (१५-०३-२०१९) : (१) होयु
(२) शासन स्तरािर कायगिाही सुरुप आहे ु
(३) प्रश्न उद्ाित नाहीु

___________
अपांगाांच्या ववववध ववषयाांबाबत आयुक्त अपांग िल्याण, पुणे याांनी
अांमलबिावणी िेली नसल्याबाबत

(२९)

१०३८९४ (१३-०७-२०१८). श्री.वविास िांु भारे (नागपरू मध्य) : सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सपींगाींच्या विविि विषयाींबाबत माुमींत्री सामास्ीक न्याय विभाग याींच्या सध्यक्षतेखाली
नदनाींक ५ एवप्रल, २०१७ रोीी िा यासुमारास आढािा बैठक आयोस्ीत करण्यात आली होती,
हे खरे आहे काय,

(२) ससल्यास, या बैठकीत सपींगाींच्या प्रलींबबत विषयाींबाबत चचाग होऊन ननणगयाच्या सनुषींगाने

माुमींत्री याींनी आयक्
ु त, सपींग कल्याण, पण
ु े याींना कायगिाही करण्याचे ननदे श दे ऊन सदर
बैठकीचे इनतिृ त नदनाींक २ ीतन, २०१७ रोीी पुन:श्च आयुक्त सपींग कल्याण याींना पाठितन
कायगिाही करण्याचे ननदे भशत केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) ससल्यास, सदर प्रकरणी श्रीुननतीन पा्ील, आयुक्त सपींग कल्याण पुणे याींनी आीपािेतो
सींमलबीािणी केलेली नाही तसेच माुमींत्री महोदयाींच्या आदे शाची सिमानना केली, हे ही खरे
आहे काय,
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(४) ससल्यास, उक्त प्रकरणी नागपतर विभागाच्या स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी नदनाींक ७
सप््ें बर, २०१७ रोीी िा यासम
ु ारास शासनास पत्रव्यिहार करुपन आयुक्त सपींग कल्याण
याींचेविरूद्ध कारिाई करण्याची मागणी केली हे ही खरे आहे काय,

(५) ससल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बशोले (१५-०३-२०१९) : (१) ि २) हे खरे आहे ु

(३) बैठकीत ाालेल्या ननणगयानस
ु ार सपींगाींच्या विशेष शाळा / कायगशाळे तील प्रश्न ताकाळ

ननकाली काढणे बाबत माुमींत्री महोदयाींनी ननदे श नदले होतेु या सनुषींगाने आयुक्त
कायागलयामार्गत सपींगाींच्या विशेष शाळाींची सुनािणी घेऊन नुतनीकरण प्रमाणपत्र ननगगभमत

केले आहेु तसेच िाढीि विदयाथी सींयेिर सनुदान भमळणे, तसेच १६४ स श्रेणीतील शाळाींचे
कायम शब्द िगळणे बाबत प्रस्ताि आयुक्तालया मार्गत शासनास सादर केले आहे तु
(४) हे खरे आहे ु

(५) प्रश्न उद्ाित नाहीु
___________
घरिूल योिनेतील अपुणाावस्थेत असलेली िामे पुणा िरण्याबाबत
(३०)

१०४३७३ (१३-०७-२०१८). श्री.ियदत्त क्षीरसागर (बीश) : सन्माननीय सामाजिि न्याय

मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) घरकतल योीनेची कामे सपुणागिस्थेत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) ससल्यास, ककयेक लाभाथींना सीन
त सनद
त ानाचा हप्ताच वितरीत ााला नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) ससल्यास, नदलेल्या उद्दीष्ाींची पुतत
ग ा ााली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) ससल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बशोले (१२-०३-२०१९) : (१) सींशत: खरे आहे

(२) सदर रमाई आिास योीना ( ामीण) या योीनेंतगगत सन २०१६-१७ ते २०१८-१९ या
िषागतील नदु ११.२.२०१९ पयगत सनुदान वितररत करण्यात आलेल्या लाभार्थयांची मानहती
खालीलप्रमाणे आहे :क्र.
१

वषा
२

अनद
ु ान ववतररत िरण्यात आलेल्या लाभार्थयाांची हप्तेननहाय मांहती
प्रथम

द्योग ववतीय

३

४

तत
ृ ीय

चतुथा

५

६

१

२०१६-१७

४९२८४

४५५६१

३९४३९

०

२

२०१७-१८

८८५३८

६९७९२

५८०७५

४१३०१

३

२०१८-१९

१५९५९

२५९४

६१५

३१

१५३७७८

११७९४७

९८१२९

४१३३२

एिूण
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(३) सन २०१६-१७ ते २०१८-१९ या िषागतील नदु११.२.२०१९ पयगत मींीतर उनद्दष्े , मींीतर घरकुले
ि पतणग घरकुलाींची मानहती खालील प्रमाणे आहे :क्र.

वषा

उनद्दष्

१

२

मींीरत घरकुले

पण
त ग घरकुले

सपण
त ग घरकुले

३

४

५

१

२०१६-१७

५००१७

४९८९१

४०८९०

९१२७

२

२०१७-१८

९५८२३

९२२२१

३४०७५

६१७४८

३

२०१८-१९

१०२५२०

३८०७२

१४०

१०२३८०

२४८३६०

१८०१८४

७५१०५

१७३२५५

एिूण

(४) सदर योीनेंतगगत सन २०१९ सखेर सिग घरकुले पतणग करण्याचे शासनाचे उनद्दष् ससल्याने
सपतणग घरकुलाींचे बाींिकाम ताकाळ पतणग करण्याबाबत सिग सींबीं िताींना यींत्रणेला सतचना दे ण्यात
आल्या आहे तु

(५) प्रश्न उद्ाित नाहीु
___________
मौिे परतवाशा (ता.अचलपूर, जि.अमरावती) येथे आंदवासी मल
ु ामल
ु ीांच्या
वसतीगह
ृ ासाठी िागा हस्ताांतरण िरण्याबाबत

(३१)

१०६४४५ (०४-०४-२०१८).

श्री.अस्लम शेख (मालाश पजश्चम) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौीे परतिााा (ताुसचलपतर, स्ीुसमरािती) येथे आनदिासी मुलामुलीींच्या िसतीगह
ृ ासाठी
नदनाींक २ डासेंबर, २०१७ रोीीच्या शासन ननणगयान्िये प्रस्ताि सादर करणे तसेच सामास्ीक

न्याय ि आनदिासी विकास विभाग या दोन्ही िसतीगह
ृ ाच्या एकबत्रत िास्तु माींाणी आराखाा
सादर करुपन आनदिासी विभागास कळविण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ससल्यास, सदर आराखायाचे सिलोकन करुपन ीागा हस्ताींतरीत करण्यात येईल ससे
आश्िासीत करुपनही ीागेचे सदयाप हस्ताींतरण करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय
(३) ससल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बशोले (१३-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे ु

(२) ि (३) मौीे परतिााा ताु सचलपतर स्ीु समरािती येथे समाीकल्याण विभागाच्या नािे
२.५ एकर ीागा आरक्षक्षत ससतन या ीागेिर

सामास्ीक न्याय विभागाचे िसनतगह
ृ प्रस्तावित

आहे ु सदर ीागेच्या लगतच आनदिासी विकास विभागास १.५ एकर ीागा ससतन यािर एकतण
४ िसनतगह
ृ बाींिकाम प्रस्तावित आहे ु आनदिासी विकास विभागाच्या प्रस्तावित ४ िसनतगह
ृ
बाींिकामासाठी सुमारे ½ एकर ीभमनीची आिश्यकता आहे ुसदर ीमीन सामास्ीक न्याय ि
विशेष सहाय्य विभागाच्या

शासनाच्या विचारािीन आहेु

नािे आरक्षक्षत ससलेल्या २.५ एकर ीमीनीततन दे ण्याची बाब
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यास्ति आनदिासी विकास ि सामास्ीक न्याय विभागाच्या ीागेिर प्रस्तावित ससलेले
िसतीगह
ृ ाचा एकबत्रत िास्तु माींाणी आराखाा तयार करण्याबाबत उपमुय िास्तुशास्त्रज्ञ,
सािगीननक बाींिकाम प्रादे भशक विभाग, नागपरत याींना सच
त ना दे ण्यात आलेल्या आहे तु
(४) प्रश्न उद्ाित नाहीु

___________
राज्यातील ंदव्याांग शाळाांच्या वसतीगह
ृ ातील प्रशशक्षक्षत अधधक्षिाांना
ववशेष शशक्षिाांप्रमाणे वेतनश्रेणी दे ण्याबाबत

(३२) १०९१२५ (२३-०४-२०१८). श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.वविय वशेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी),

श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), श्री.अस्लम शेख (मालाश पजश्चम), श्री.अशमन
ु

पटे ल (मुांबादे वी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.शी.पी.सावांत (नाांदेश उत्तर), श्री.वसांतराव

चव्हाण (नायगाांव), श्री.अमर िाळे (आवी), अॅश.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.वषाा गायिवाश
(धारावी), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपरू ी), श्री.हषावधान सपिाळ (बल
ु ढाणा), प्रा.ववरें द्र

िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.अशमत झनि (ररसोश), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.भारत
भालिे (पांढरपूर), शॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोश), श्री.सांग्राम थोपटे
(भोर) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राययातील

नदव्याींग

शाळाींच्या

िसतीगह
ृ ातील

प्रभशक्षक्षत

स िक्षकाींच्या

िेतनश्रेणीमध्ये

तर्ाित ससल्याने याींना विशेष भशक्षकाींप्रमाणे िेतनश्रेणी दे ण्यात यािी सशी मागणी होत
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) ससल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) ससल्यास, चौकशीच्या सनुषग
ीं ाने नदव्याींग शाळातील िसतीगह
ृ ातील प्रभशक्षक्षत स िक्षकाींना
विशेष भशक्षकाींप्रमाणे िेतनश्रेणी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बशोले (१४-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे ु

(२) ि (३) सदरहत प्रकरणी शासन स्तरािर कायगिाही सरुप
ु आहेु
(४) प्रश्नच उद्ाित नाहीु
___________
सामाजिि न्याय ववभागाच्या शासिीय वसतीगह
ृ ाप्रमाणे ंदव्याांग
शाळाांच्या वसतीगह
ृ ाांना पररपोषण खचा दे ण्याबाबत

(३३)

१०९१२८ (२०-०४-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमत ववलासराव

दे शमुख (लातूर शहर), श्री.अस्लम शेख (मालाश पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.शी.पी.सावांत (नाांदेश उत्तर), अॅश.यशोमती ठािूर (नतवसा),
श्री.वसांतराव

चव्हाण

(नायगाांव),

प्रा.वषाा

गायिवाश

(धारावी),

श्रीमती

ननमाला

गाववत

विुसु ५७५ (24)
(इगतपूरी), शॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर),
श्री.हषावधान

सपिाळ

(बुलढाणा),

प्रा.ववरें द्र

िगताप

(धामणगाव

रे ल्वे),

श्री.राहुल
(धचखली) : सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

बोंद्रे

(१) सामास्ीक न्याय विभागाच्या शासकीय िसतीगह
ृ ाप्रमाणे नदव्याींग शाळाींच्या िसतीगह
ृ ाींना
पररपोषण खचग नदला ीात नसल्याचे ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) ससल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) ससल्यास,

चौकशीच्या

सनुषींगाने

नदव्याींग

शाळाींच्या

िसतीगह
ृ ाींना

पररपोषण

खचग

दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बशोले (१४-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाहीु
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाहीु

___________
वसांतदादा सहिारी बँिेची प्राधधिृत चौिशी अधधिारी
याांचेमाफात सुरु असलेल्या चौिशीबाबत

(३४)

११००११ (२३-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुननल शशांदे (वरळी) :

सन्माननीय सहिार मांरी पुढील

(१) महाराषर सहकारी सींस्था स िननयम, १९६० चे कलम ७२(३) सन्िये प्रा िकृत चौकशी
स िकारी याींनी िसींतदादा सहकारी बँकेचे सींचालक, मयत सींचालकाींचे िारस ि स िकारी सशा

एकतण ४० ीणाींिर सिगसामान्य ठे िीदाराींच्या सम
ु ारे १७५ को्ी रुपपयाींच्या ठे िी नदलेल्या
नसल्याप्रकरणी नदनाींक ९ ऑगस््, २०१६ रोीी िा यासुमारास आरोपपत्र ठे िले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) ससल्यास, सदर प्रकरणी महाराषर सहकारी सींस्था स िननयम, १९६० च्या कलम ७२(५)
सन्िये सुरुप ससलेल्या पुढील चौकशीची सदयस्स्थती काय आहे ,

(३) ससल्यास, सदर बँकेच्या मालमताींची ताताीने विक्री करून सिगसामान्य ठे िीदाराींच्या ठे िी
परत भमळितन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (०५-०३-२०१९) : (१) सींशत: खरे आहेु

(२) महाराषर सहकारी सींस्था स िननयम, १९६० चे कलम ८१ (३) (ब) सन्िये बँकेचे
लेखापररक्षण करण्याचे आदे श नदनाींक ११.१.२००८ रोीी दे ण्यात आलेु सदर सहिालामध्ये
नमतद केलेल्या आ थगक नुकसानीची ीबाबदारी ननस्श्चत करण्यासाठी स िननयमाच्या कलम ८८
सन्िये प्रा िकृत चौकशी स िकाऱयाची ननयुक्ती नदनाींक ४.७.२००८ रोीीच्या आदे शान्िये
करण्यात आलीु

विुसु ५७५ (25)
प्रा िकृत स िकारी याींनी स िननयमाच्या कलम ७२(३) सन्िये बँकेचे सींचालक, मयत

सींचालकाींचे िारस ि स िकारी सशा एकतण ४० सपचारी व्यक्तीींविरुपद्ध नदनाींक ९.८.२०१६ रोीी

आरोपपत्र दाखल केलेु यानुषींगाने स िननयमाच्या कलम ७२(५) सन्िये सींबींिीताींना नो्ीसा
पाठविण्यात आल्या आहे तु याविरोिात बँकेचे स िकारी श्रीु प्रकाश साठे , बँकेचे तज्ञ सींचालक

श्रीु विीय घेिारे , बँकेच्या मयत सींचालकाींचे िारसदार ि बँकेचे मुय प्रशासकीय स िकारी
याींनी माु मींत्री (सहकार) याींचेकाे पुनररक्षण सीग दाखल केलेु यानुषींगाने माुमींत्री महोदयाींनी
नदनाींक ९.८.२०१६ रोीीच्या नो्ीशीस स्थ गती नदली आहे ु सदयस्स्थतीत प्रकरण न्यायप्रविष्
आहे ु
(३) बँकेच्या सिसायनापासतन ५७,३४६ ठे िीदाराींना रुपु१५९.९३ को्ी रक्कमेच्या ठे िीींचे िा्प
करण्यात आले आहे ु तसेच बँकेच्या थकीत कीगदाराींिर कारिाई करुपन मालमता ीप्ती,

भललाि इु दिारे ५,१७९ कीगदाराींकातन व्याीासह रुपु१४१.७१ को्ीींची िसल
त ी करण्यात आली
आहे ु उिगरीत कीगदाराींकातन िसल
त ीची कायगिाही सुरुप आहेु
(४) प्रश्न उद्ाित नाहीु

___________
आांबा उत्पादिाांना आधथाि नि
ु सान भरपाई शमळण्याबाबत
(३५)

११७५३६ (२५-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.वैभव नाईि (िुशाळ) :

सन्माननीय पणन मांरी पुढील

(१) महाराषर रायय कृषी पणन मींाळाच्या ितीने माहे मे, २०१८ मध्ये आयोस्ीत केलेल्या
उपादक ते थे्

ाहक या महोसिाच्या पुण्यातील माकेा याागमिील शेाला नदनाींक ८ मे,

२०१८ रोीी िा यासुमारास आग लागतन आींबा उपादकाींचे मोठ्या प्रमाणात आ थगक नुकसान
ााले, हे खरे आहे काय,

(२) ससल्यास, आींबा उपादक, बागायतदार ि इतर माल विक्रेया शेतकऱयाींच्या आग लागतन
ाालेल्या नक
ु सानीबाबत पणन मींत्री याींनी महाराषर रायय कृषी पणन मींाळाकातन सहिाल
मागविला आहे , हे खरे आहे काय,

(३) ससल्यास, सदर सहिाल शासनास प्राप्त ााला आहे काय ि सहिालातील नुकसानीच्या
सनुषींगाने आतापयंत ककती आींबा उपादक शेतकऱयाींना कोणया ननकषान्िये नक
ु सान भरपाई
दे ण्यात आली आहे िा या सनष
ु ींगाने कायगिाहीची सदयःस्स्थती काय आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (२२-०२-२०१९) : (१), (२) ि (३) होय,

महाराषर रायय कृषी पणन मींाळामार्गत नदु ०४ मे, २०१८

रोीी घेण्यात आलेल्या

आींबा महोसिात पुण्यातील माके् याागमिील आगीमुळे आींबा उपादकाींचे नक
ु सान ाालेु या
घ्नेच्या सनुषींगाने माुमींत्री (पणन) याींनी घ्नास्थळास

प्रयक्ष भे् नदली ि आींबा

विक्रेयाींच्या नुकसानीचा आढािा घेऊन, आींबा विक्रीची पयागयी व्यिस्था करणेबाबत सुचना
नदल्या होयाु

विुसु ५७५ (26)
आींबा महोसिाच्या पुण्यातील माके् याागमिील आगीमुळे नुकसान ाालेल्या ६८ आींबा

उपादक शेतकऱयाींना महाराषर पणन मींाळामार्गत रुपु७,९३,२००/- इतक्या रकमेची आ थगक
नुकसान भरपाई सदा करण्यात आलेली आहे ु
(४) प्रश्न उद्ाित नाहीु

___________
पाांढरिवशा (ता.यवतमाळ) येथील खािगी बािार सशमतीमध्ये
सरू
ु असलेल्या िापस
ू खरे दीबाबत
(३६)

११९७५७ (२३-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.रािु तोशसाम (अणी) : सन्माननीय पणन मांरी पुढील

(१) पाींढरकिाा (ताुयितमाळ) येथील खाीगी बाीार सभमतीमध्ये सुरू ससलेल्या कापस
त

खरे दीमध्ये खाीगी व्यापाऱयाींनी कापसाचे भाि पााले ससतन सदर व्यापारी ३५०० ते ४५००
रुपपये प्रनत स्क्िीं्लपयंत भाि दे त ससल्याने सनेक खाीगी व्यापारी थे् कापस
त खरे दी करीत
ससल्याचे माहे , मे २०१८ मध्ये िा यादरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) ससल्यास, यामळ
ु े शासनाच्या सेसचे नक
ु सान होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) ससल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) ससल्यास, चौकशीच्या सनुषग
ीं ाने कापसाचे भाि ि भललाि करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२२-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाहीु

(२) नाहीु FAQ दीागच्या कापसाची हमी दरापेक्षा कमी भािाने खरे दी ााली नसल्याने कृषी
उपन्न बाीार सभमतीच्या सेसचे नुकसान ाालेले नाहीु
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्ाित नाहीु

___________
चें बूर (मुांबई) येथील समाििल्याण िायाालयातील इमारतीच्या दरु वस्थेबाबत
(३७)

११९८०३ (०४-०८-२०१८).

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चें बरत (मींब
ु ई) येथे शासनाच्या विविि खायाींची कायागलये समाीकल्याण कायागलयात सध्या

कायगरत ससतन या कायागलयात उदिाहने बींद पालेली आहे त, सस्ग्नरोिक यींत्रणा पतणप
ग णे

ननकामी ााली आहे तसेच या इमारतीच्या सींरक्षण भभींतीची दे खील दरु िस्था ााली ससतन सदर
पररसरात रात्रीच्या िेळी दारुप वपणारे लोक ीमा होत ससल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये िा
यादरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

विुसु ५७५ (27)

(२) ससल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या सनुषींगाने सदर
प्रकरणी शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बशोले (१२-०३-२०१९) : (१) ि (२) सींशत: खरे आहे ,

सहायक सभभयींता, श्रेणी-१ कुलाग (सािगीननक बाींिकाम), उपविभाग, कुलाग,मुींबई-७० याींच्या

सहिालानस
ु ार

१) सस्ग्नरोिक यींत्रणा सुस्स्थतीत आहे , याबाबतचा सव्हे पुनश्च करण्यात आला ससतन या

सव्हे नुसार सन २०१८-१९ उिगररत सस्ग्नरोिक यींत्रणा बसविण्याचे ननयोीन आहे ु

२) प्रशासकीय इमारतीच्या सींरक्षक भभींतीची एकतण लाींबी ३८५.५० मी्र ससतन सदर सींरक्षक

भभींत सुस्स्थतीत आहे ु परीं तत पाठीमागील बाीस
त २.५० मी्र सींरक्षक भभींत बऱयाच िषागपासतन
सस्स्तिात नाहीु
३)

इमारतीच्या पाठीमागील िस्तीत राहणारे रनहिाशी तेथतन ये-ीा करतातु या नठकाणी

आरुसीुसीु भभींतीचे काम हाती घेण्याचे ननयोस्ीत आहेु

४) तसेच प्रशासकीय इमारतीमध्ये ४ सुरक्षा रक्षक नेमण्याबाबतची कायगिाही चालत आहे ु
५) उदिाहनाबाबत विदयत
ु विभागास कळविण्यात आले आहेु

(३) प्रश्न उद्ाित नाहीु

___________
मौिे शसनगाांव (ता.दे ऊळगावरािा, जि.बल
ु ढाणा) येथील रमाबाई घरिूल
योिनेअत
ां गात अनुदान वाढववण्याबाबत

(३८)

१२०६३० (०२-०८-२०१८).

शॉ.शशशिाांत खेशि
े र (शसांदखेश रािा) : सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौीे भसनगाींि (ताुदे ऊळगािराीा, स्ीुबुलढाणा) येथील रमाबाई घरकतल योीनेसत
ीं गगत सन
२०१३-१४ मिील घरकतलाची कामे सपुऱया सनुदानामळ
ु े सपुणागिस्थेत ससल्याचे ननदशगनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ससल्यास, सदर प्रकरणी या योीनेचे सनद
ु ान िाढविण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बशोले (१२-०३-२०१९) :

(१) हे खरे नाहीु

मौीे भसनगाींि ताु दे ऊळगाि राीा येथे रमाई आिास योीनेसींतगगत १ घरकुल मींीरत

करण्यात आले ससतन ते पतणग ााले आहे ु

विुसु ५७५ (28)
(२) रमाई आिास योीनेसींतगगत सध्या १.२० लक्ष इतकी रक्कम उपलब्ि करून दे ण्यात येत
ससतन महाराषर राषरीय

ामीण रोीगार हमी योीने सींतगगत रूु०.१८ लक्ष ि स्िच्छ भारत

भमशन सींतगगत शौचालयासाठी रूु०.१२ लक्ष ससे एकतण रूु१.५० लक्ष एिढे सनुदान दे ण्यात
येतेु

(३) प्रश्न उद्ाित नाहीु
___________
चारिोप शसद्धाथा सहिारी गह
ृ ननमााण सांस्था (मयाा.) चारिोप, िाांंदवली
येथील सांस्थेत मूळ मागास सभासदाांना सदननिाांचा ताबा दे ण्याबाबत

(३९)

१२२३५७ (२८-०७-२०१८).

श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू िशू (अचलपूर) :

सन्माननीय

सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चारकोप भसद्धाथग सहकारी गह
त ींा क्रमाींक २३३ आराीपी-८
ृ ननमागण सींस्था (मयागु) भख
चारकोप, काींनदिली येथील सींस्थेत मतळ मागास सभासदाींना विनाविलींब सदननकाींचा ताबा
दे ण्याबाबत माुमुय िकारी, मुींबई मींाळ याींनी सींस्था प्रशासक याींना नदलेले पत्र क्रमाक ीाुक्र/

भमुव्यु/ाब्लुत मु मीं/२३६/१७ नदनाींक १९/१/२०१८ आणण माुमींत्री, सहकार आणण पणन ि
िस्त्रोदयोग विभाग मींत्रालय याींचा नदनाींक २३/०५/२०१६ रोीीचा ननणगय तसेच माुउपननबींिक

सहकारी सींस्था म्हााा याींचे नदनाींक ३१/३/२०१७ चे पत्रान्िये आदे श दे ितन सदयावप सननकाींचा
ताबा दे ण्यात आला नाही, हे खरे
(२)

आहे काय,

ससल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या सनष
ु ींगाने बेकायदे शीर

घुसखोर याींचे समथगन करून मुळ

मालकाींना

सदननकाींच्या

लाभापासतन

िीं चत

ठे िणाऱया

सींबीं िताींिर कारिाई करण्याबाबत तसेच मुळ मालकाींना सदननकेचा ताबा दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (०६-०३-२०१९) :

(१) होयु

(२) मळ
मागासिगीय सभासदाींच्या बदली इतर बबगर मागासिगीय व्यक्ती याींना िा्प
त

करण्यात आलेल्या सदननका मतळ मागासिगीय सभासदाींना आठ नदिसात परत करण्याबाबत

सींबीं िताींना नो्ीस दे ण्यात आली होतीु मात्र याविरुपध्द माुउच्च न्यायालय, मींब
ु ई येथे
या चका दाखल करण्यात आली ससतन सदननकाींच्या ताब्याबाबतची स्स्थती ीैसे थे ठे िण्याबाबत

माुउच्च न्यायालय, मुींबई याींनी नदु६ु१०ु२०१८ रोीी आदे श नदलेले आहे तु सदय:स्स्थतीत सदर
प्रकरण न्यायप्रविषठ आहेु
(३) प्रश्न उद्ाित नाहीु
___________

विुसु ५७५ (29)
िृवष उत्पन्न बािार सशमतीिशून आिारला िात असलेला
िर तातशीने र्द  िरण्याबाबत

(४०)

१२२७२६ (२५-०७-२०१८).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

पणन मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सन्न्निान्यािर पाच ्क्के िस्तत ि सेिा कर (ीीएस्ी) आकारण्यात येत ससल्याने कृवष
उपन्न्न बाीार सभमतीकातन १ु५ ्क्के कर आकारला ीात आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ससल्यास, कृवष उपन्न बाीार सभमतीकातन आकारला ीात ससलेला हा कर ताताीने
रदद करािा सशी मागणी र्ेारे शन ऑर् ससोभसएशन ऑर् महाराषर याींच्याकातन (र्ॅम)
करण्यात आली ससन
त याबाबतचे ननिेदन माुपणन मींत्री ि पणन सींचालक याींना नदले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(३) ससल्यास, सदर ननिेदनाच्या सनुषींगाने चौकशी करुपन आकारला ीात ससलेला कर
ताताीने रदद करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (२२-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाहीु

सन्निान्यािर पाच ्क्के िस्तत ि सेिा कर (ीीएस्ी)

आकारणे ककीं िा न आकारणे ही

बाब केंद्र शासनाच्या सखयारीतील ससल्यामुळे सदर बाब कृषी उपन्न बाीार सभमतीच्या
सखयारीतील नाहीु

(२) ि (३) बाीार सभमया र्क्त ननयमनाखाली ससलेल्या शेतमालािर बाीार र्ी ि सनुज्ञेय
दे खरे ख र्ी िसल
त करतेु िस्तत ि सेिा कर (GST) ची िसल
त ी करीत नसल्यामळ
ु े चौकशी
करण्याची आिश्यकता नाहीु
(४) प्रश्न उद्ाित नाहीु

___________
िाटोल (जि.नागपूर) येथील मुलाांचे व मल
ु ीांच्या शासिीय वसतीगह
ृ ाची झालेली दरू वस्था
(४१)

१२३३४९ (३०-०७-२०१८).

शॉ.पांिि भोयर (वधाा) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) का्ोल (स्ील्हा नागपतर ) येथील मुलाींचे ि मुलीींचे शासकीय िसतीगह
ृ ाची सिस्था सयींत
बबक् ााली ससल्याने स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी शासनाच्या मालकीच्या िसतीगह
ृ ाची इमारत
बाींिण्याकरीता शासनास िारीं िार पत्रव्यिहार केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ससल्यास, सदर प्रकरणी इमारतीचे बाींिकाम करण्याकरीता माुमींत्री महोदयाींनी इमारत
बाींिण्याकरीता ननदे श नदले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) ससल्यास, िसतीगह
ृ ाची इमारत बाींिण्याकरीता शासनाने कोणती कायगिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

विुसु ५७५ (30)

श्री. राििुमार बशोले (१२-०३-२०१९) : (१), (२) ि (३) होय, हे खरे आहे ु

सदर िसनतगह
ृ बाींिकामाकरीता शासकीय ीमीन उपलब्ि नसल्याने या कामी खाीगी

ीमीन विकत घेण्याची कायगिाही सरू
ु आहे ु
(४) प्रश्न उद्ाित नाहीु

___________
उदगीर (जि.लातरू ) तालक्
ु यात बािारपेठ असलेली ननिामिालीन
नवीन इमारत बाांधण्याबाबत

(४२)

१२३६५६ (२६-०७-२०१८).

शॉ.सध
ु ािर भालेराव (उदगीर) :

सन्माननीय पणन मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उदगीर (स्ीुलाततर) तालुक्यात सिागत मोठी बाीारपेठ ससल्याने सन १९३७ च्या काळातील

ननीामकालीन इमारत ससल्याने या ीागी नविन इमारत बाींिण्याचा प्रस्ताि शासनाकाे
सादर केला ससल्याचे माहे मे २०१८ मध्ये िा यादरम्यान ननदशगनास आले आहे हे खरे आहे
काय,
(२)

ससल्यास, उक्त इमारत ीीणग ााली ससल्याने येथे सपघात घाण्याची शक्यता आहे , हे

ही खरे आहे काय,
(३)

ससल्यास, सदर प्रकरणी निीन इमारत बाींिण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली

िा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास विलींबाची कारणे काय?

श्री.सभ
(२२-०२-२०१९) : (१), (२) ि (३) सदर इमारत िोकादायक स्स्थतीमध्ये
ु ाष दे शमख
ु

ससल्याने उदगीर कृषी उपन्न बाीार सभमतीने नदु१०.१०.२०१८ रोीीच्या पत्रान्िये शासनाच्या

पॅनेलिरील बाींिकाम सभभयींता ि स्रक्चरल डााायनर याींना सदर इमारतीचे स्रक्चरल ऑाी्
करण्याबाबत कळविले आहे ु यानुसार बाींिकाम सभभयींता ि स्रक्चरल डााायनर याींनी कृषी

उपन्न बाीार सभमतीस सादर केलेल्या स्रक्चरल ऑाी् सहिालानुसार उदगीर कृषी उपन्न
बाीार सभमती ननिी उपलब्ितेप्रमाणे महाराषर कृषी उपन्न पणन (विकास ि विननयमन)
आणण ननयम १९६३ चे कलम १२ (१) सन्िये पढ
ु ील कायगिाही करण्याचे ननयोीन करीत आहेु
बाीार सभमतीने निीन इमारत बाींिकाम करण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताि शासनाकाे सादर

करण्यात आला नसल्याने शासनाकातन निीन इमारत बाींिण्याबाबत कायगिाही करण्याचा प्रश्न
उद्ाित नाहीु

(४) प्रश्न उद्ाित नाहीु
___________

विुसु ५७५ (31)
खाांशवा (ता.मोताळा, जि.बुलढाणा) येथील जिल्हा बँिेच्या धामणगाांव बढे शाखेतील
ननरीक्षिाने मंहलेशी िेलेले अजश्लल सांभाषण

(४३) १२६९०४ (०४-१२-२०१८).

श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.अजित पवार (बारामती),

श्री.छगन भि
ु बळ (येवला), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.जितेंद्र आव्हाश (मांब्र
ु ा िळवा),

श्री.वैभव वपचश (अिोले), श्री.पाांशुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.हषावधान
सपिाळ (बुलढाणा) : सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बुलढाणा स्ील््यात प्रशासनाच्या दल
ग ामुळे ३,२८,६६५
ु क्ष

शेतकऱयापैकी ३०%

शेतकऱयाींनाच

वपक कीग िा्प ााल्याची बाब नदनाींक १ आक््ोंबर २०१८ रोीी िा या सुमारास ननदशगनास
आली हे खरे आहे काय,

(२) ससल्यास, वपककीग मींीतर करण्यासाठी खाींािा (ताुमोताळा, स्ीुबुलढाणा) येथील बुलढाणा
स्ील्हा बँकेच्या िामणगाींि बढे शाखेतील ननरीक्षक, श्रीुसुिाकर सीाबराि दे शमख
याींनी
त

सनतररक्त कीग मींीतर करण्यासाठी एका मनहलेकाे शरीरसख
त ाची मागणी केल्याबाबतची तक्रार
पोभलसाींकाे नदनाींक २० सप््ें बर, २०१८ रोीी िा यादरम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,
(३) ससल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) ससल्यास, चौकशीत काय आढळतन आले ि बल
ु ढाणा स्ील््यात पीक कीग िा्प प्राप्त

सक्षाींशानस
ु ार पतणग करणेबाबत तसेच पीक कीग मींीतर करण्यासाठी शेतकरी मनहलेकाे शरीर
सुखाची मागणी करणाऱया सींबीं िताींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमुख (०५-०३-२०१९) : (१) बुलााणा स्ील््यामध्ये नदु३१.०१.२०१९ पयंत ८०,६५८

एिढ्या सभासदाींना रुपु५८३.१४ को्ी एिढे वपक कीग िा्प ाालेले ससतन ते एकुण लक्षाींकाच्या
३१ %

आहे ु

(२), (३), ि (४) बल
ु ढाणा स्ील्हा मध्यिती सहकारी बँकेच्या िामणगाींि बढे शाखेतील
ननरीक्षक, श्रीुसुिाकर सीाबराि दे शमतख याींनी शाखेसींतगगत येणाऱया खाींािा

ामसेिा सहकारी

सींस्थेच्या मनहला सभासद याींच्याशी सस्श्लल भाषेत सींभाषण केल्याच्या कारणािरून याींच्या

विरुपद्ध िामणगाि बढे पोलीस स््े शन येथे नदु२२.०९.२०१८ रोीी कर्यागद दे ण्यात आली आहे ु
बँकेने श्रीुदे शमुख याींना ताकाळ ननलींबबत केले ससतन याींच्या विरूद्ध खातेननहाय चौकशी साठी
नदु २६.१०.२०१८ रोीी चौकशी स िकारी ननयक्
ु त करण्यात आले आहे ु

प्रस्तुत प्रकरणी बँक स्तरािर खाते चौकशी सुरू आहे ु तसेच उपविभागीय पोलीस

स िकारी बुलढाणा हे सदर गुन््याचा तपास करीत आहेु
(५) प्रश्न उद्ाित नाहीु

___________

विुसु ५७५ (32)
माटूांगा येथील (मुांबई) ववरमाता जििाबाई टे जक्निल इांजस्टट्युटमधील अनुसूधचत

िाती-िमातीच्या ववद्योग यार्थयाांच्या शशष्ट्यवत्ृ तीची रक्िम खात्यात िमा िरण्याबाबत
(४४)

१२७०८२

(०४-१२-२०१८). श्री.सुरेश

धानोरिर

(वरोरा),

श्री.वैभव

नाईि

(िुशाळ),

श्री.सांदीपानराव भम
ु रे (पैठण), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपशा), श्री.अननल िदम (ननफाश),
श्री.सुननल शशांदे (वरळी) :
काय :-

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) सनुसत चत ीाती-ीमातीच्या विदयार्थयांना शासनाकातन भशषयिृ ती दे ण्याच्या ननयमाींमध्ये

शासनाने िारीं िार बदल केल्याने सन २०१७-१८ या शैक्षणणक िषागमध्ये भशषयिृ तीसह भशक्षण
शुल्क, पररक्षा र्ी ककती विदयार्थयांच्या बँक खायात शासनाच्या ननणगयानुसार ीमा करण्यात
आली आहे ,
(२)

ससल्यास,

मा्तींगा

येथील

(मुींबई)

विरमाता

स्ीीाबाई

्े स्क्नकल

इींस्स्््यु्मिील

सनुसत चत ीाती-ीमातीच्या विदयार्थयांना भशषयिृ तीसह भशक्षण शुल्क, पररक्षा र्ी चे पैसे
याींच्या खायात ीमा करण्यात आलेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(३) ससल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) ससल्यास, चौकशीच्या सनष
ीं ाने विदयार्थयांना भशषयिृ तीसह भशक्षण शल्
ु ग
ु क, पररक्षा र्ी चे
पैसे याींच्या खायात ीमा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राििुमार बशोले (१३-०३-२०१९) : (१) सन २०१७-१८ या शैक्षणणक िषागत नदनाींक
०२.०१.२०१९ पयंत राययातील सनुसत चत ीातीच्या एकतण ३२९९२७ विदयार्थयांना दे य ससलेली
शैक्षणणक लाभाची रक्कम याींच्या आिार सींलग्न बँक खायात ीमा करण्यात आली आहे ु
(२) नाहीु
सन २०१७-१८ या िषागत विरमाता स्ीीाबाई ्े स्क्नकल इस्न्स्््य्
ु कातन सनस
ु त चत

ीातीच्या भशषयिृ तीच्या एकतण १५६ सीांपक
ै ी १५५ विदयार्थयांचे दे यक पारीत ााले ससतन,
ननिागह भयाची एकतण रुपु१०,५०,७२०/- इतकी रक्कम विदयार्थयांच्या आिार सींलग्न बँक
खायािर

आणण

महाविदयालयास

दे य

ससलेली

रुपु४७,६०,४६३/-

इतकी

रक्कम

महाविदयालयाच्या खायािर ीमा करण्यात आलेली आहे ु

तसेच, भशक्षण शल्
ु क परीक्षा शल्
ु काच्या एकतण २१० विदयार्थयांपैकी २०९ विदयार्थयांचे

दे यक पारीत ााले ससतन विदयार्थयांच्या बँक खायािर दे य रक्कम रुपु१,७८,८५०/- ि
महाविदयालयाच्या खायािर रक्कम रुपु८०,८५,५४१/- ीमा करण्यात आलेली आहे ु
(३) प्रश्न उद्ाित नाहीु
(४) प्रश्न उद्ाित नाहीु
(५) प्रश्न उद्ाित नाहीु
___________

विुसु ५७५ (33)
शभवांशी (जि.ठाणे) येथील यांरमाग उद्योग योगाांना चालना दे ण्यासाठी
समुह पुनववािास योिना प्रिल्प राबववण्याबाबत
(४५)

१२७२२५ (०४-१२-२०१८).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), श्री.मांगेश िुशाळिर (िुलाा),

श्री.महे श चौघुले (शभवांशी पजश्चम), श्री.सुननल शशांदे (वरळी) :

सन्माननीय वस्रोद्योग योग मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भभिींाी (स्ीुठाणे) येथील यींत्रमाग उदयोगाींना चालना दे ण्यासाठी शासनाने घेतलेल्या
ननणगयाच्या सनष
ु ींगाने समह
ु पन
ु विगकास योीना प्रकल्प १५० एकर ीागेत राबविण्याचा
ननणगय िस्त्रोदयोग विभागाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ससल्यास, सदर योीना प्रकल्पाचे एकुण स्िरुपप काय आहे,

(३) ससल्यास, सदर प्रकरणी प्रकल्प उभारणीच्या सनुषींगाने शासनाने कोणती कायगिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (०२-०३-२०१९) : (१) (२) ि (३) सींशत: खरे आहे ु

केंद्र शासनाच्या िस्त्रोदयोग मींत्रालयाकातन नदु०१ु०८ु१८ रोीी आयोस्ीत केलेल्या

बैठककत भभिींाी येथे नव्याने पॉिरलम
ु मेगा क्लस््र मींीरत करण्याचे ठरले आहे ु यानस
ु ार

महाराषर रायय औदयो गक विकास महामींाळामार्गत पॉिरलतम मेगा क्लस््र उभारण्याचे
प्रस्तावित ससतन महामींाळामार्गत प्रस्ताि तयार करुपन स्ील्हा िकारी याींचे मार्गत केंद्र
शासनास सादर करण्याच्या सतचना महाराषर रायय औदयो गक विकास महामींाळास दे ण्यात
आल्या आहे तु तसेच ठाणे स्ील्हयात यींत्रमागाच्या प्रोसेभसींगसाठी प्रोसेभसींग ाोनसाठी प्रस्ताि
सादर करण्याचे ननदे श दे ण्यात आले आहे तु
(४) प्रश्न उद्ाित नाहीु
___________
अांधेरी (पूव)ा मुांबई येथील महापाशलिा लघुवेतन िमाचारी सहिारी गह
ृ ननमााण सांस्थेबाबत
(४६)

१२७३४३ (०४-१२-२०१८).

अॅश.पराग अळवणी (ववलेपाले), अॅश.आशशष शेलार (वाांद्रे

पजश्चम), श्री.नरें द्र महे ता (शमरा भाईंदर), िॅप्टन आर.तशमल सेल्वन (सायन-िोळीवाशा) :
सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ीे बी नगर, सींिेरी (पुि)ग , मब
ुीं ई येथील महापाभलका लघुिेतन कमगचारी सहकारी गह
ृ ननमागण
सींस्थेतील

विदयमान

कायगकाररणी

सभमती

मनमानी

कारभार करत

ससतन,

सभमतीच्या

कारभाराबाबत सींस्थेचे इतर सदस्य िावषगक सिगसािारण सभेत सविश्िास ठराि आणणार
ससल्याचे माहे ऑक््ोबर २०१८ मध्ये िा यादरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) ससल्यास, सदर प्रकरणी इतर सदस्याींनी उपननबींिक, सहकारी सींस्था याींना केलेल्या
पत्रव्यिहारानींतर उपननबींिकाींनी उपरोक्त कायगकारणीला िारीं िार िावषगक सिगसािारण सभा
बोलविण्यासाठी नदलेले आदे श मानत नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

विुसु ५७५ (34)
(३) ससल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या सनुषींगाने
सींबीं िताविरुपद्ध शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (०६-०३-२०१९) : (१) होयु
(२) ि (३) हे खरे नाहीु
महाराषर

सहकारी

सींस्था

स िननयम

१९६०

चे

कलम

७३(१)(ा)

नुसार

सींस्थेच्या

सभासदाींव्दारे सींपण
त ग सभमतीच्या विरोिात सविश्िास ठराि माींाण्याकररता विशेष सिगसािारण
सभा बोलाविण्याची तरततद नसल्यामुळे सींस्थेने विशेष सिगसािारण सभा बोलाविलेली नाहीु
(४) प्रश्न उद्ाित नाहीु

___________
िळगाव जिल्हयातील िास्तीत िास्त िेळी बािार सशमतीद्योग वारे खरे दी िरण्याबाबत
(४७)

१२८१७१ (०४-१२-२०१८).

श्री.सांिय साविारे (भस
ु ावळ) :

सन्माननीय पणन मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ीळगाि स्ील्हयाततन दे शभर केळी ीात ससताना या स्ील्हयातील प्रमख
बाीारपेठाींनी
ु

खरे दी, दर ठरविणे, वपकविणे, साठिण आणण वितरण याबाबतच्या सोयी-सुवििा ननमागण
केलेल्या नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) ससल्यास, सदर प्रकरणी १० ्क्के केळीची खरे दी बाीार सभमयाींमिन
त होत ससन
त
उिगररत ९० ्क्के खेाा खरे दी होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) ससल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) ससल्यास, चौकशीच्या सनुषींगाने ीास्तीत ीास्त केळी खरे दी बाीार सभमतीदिारे
होण्यासाठी शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
(२२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) ”केळी“ हे नाशिींत शेतमाल
ु ाष दे शमख
ु

ससल्याने शेतमालासाठी शासनाने आिारभतत ककीं मत ननस्श्चत केली ीात नाहीु यामुळे

ीळगाि स्ील्हात कृवष उपन्न बाीार सभमती, रािेर याींनी सभमती गठीत केलेली ससतन सदर
सभमतीमार्गत मागणी ि पुरिठा या बाबीींचा विचार करून केळीचा भाि ीानहर करतातु

महाराषर कृवष उपन्न पणन (विकास ि विननयमन) स िननयम, १९६३ च्या कलम ६ (२)
मध्ये नदु५ ीुल,ै २०१६ रोीीपासतन सुिारणा करून र्ळे ि भाीीपाला बाीार सभमतीच्या
यााागबाहे र

ननयमनमुक्त

करण्यात

आले

आहे तु

यामुळे

आिाराबाहे र मोठया प्रमाणािर केळीची खरे दी विक्री होतेु
(५) प्रश्न उद्ाित नाहीु
___________

स्ील््यात

बाीार

सभमतीच्या

विुसु ५७५ (35)
पुणे जिल््यातील प्रादे शशि समाििल्याण उपायुक्त याांनी लाच घेतल्याबाबत
(४८)

१२९४४४ (०४-१२-२०१८). श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) : सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे स्ील््यातील प्रादे भशक समाीकल्याण उपायुक्त श्रीुपन
ु ाीी सखाराम कि्े याींनी
सनद
ु ाननत आश्रमशाळे ला सनक
ु त ल सहिाल दे ण्यासाठी सम
ु ारे ५० हीाराींची लाच घेतली
ससल्याचे ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ससल्यास, सदर प्रकरणी याींना स्क ााली ससतन शासनाने याींची चौकशी केली आहे
काय,

(३) ससल्यास, चौकशीत काय आढळतन आले ि यानष
ु ींगाने सशाप्रकारे सनेक सींस्थाींच्या
सहिालात र्ेरर्ार केल्याने याींना ननलींबबत करुपन चौकशी करण्याबाबत शासनाने कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बशोले (१४-०३-२०१९) :

(१), (२) ि (३) होयु

श्रीु पुनाीी सखाराम कि्े ,प्रादे भशक उपायुक्त याींच्याविरुपध्द लाच सापळा प्रकरणी

स्िारगे् पोलीस ठाणे, पण
ु े शहर गुु रुक्रु३४९/२०१८ सन्िये गन्
ु हा दाखल ााल्याने याींना

नदु२२.९.२०१८ रोीी स्क करुपन न्यायालयात हीर केले ससता नदु२४.९.२०१८ पयंत पोलीस
कोठाी सुनािण्यात आली होतीु

यामुळे शासनाच्या नदु२०.११.२०१८ रोीीच्या आदे शान्िये मनासे (भशस्त ि सपील)

ननयम १९७९ च्या ननयम ४ मिील तरतुदीनुसार श्रीुकि्े याींचे स्केच्या नदनाींकापासुन
(नदु२२.९.२०१८) मानीि ननलींबन करण्यात आले आहे ु

प्रस्तुत प्रकरणी लाचलुचपत विभागाकातन कायगिाही सुरुप ससन
त याींचा सविस्तर सहिाल

सदयाप शासनास प्राप्त ाालेला नाहीु
(४) प्रश्न उद्ाित नाहीु

___________
मुांबई महानगरपाशलिेने िचऱ्याची ववल्हे वाट सोसायटीच्या
आवारातच िरण्याच्या घेतलेल्या ननणायाबाबत

(४९)

१३०००६ (०७-१२-२०१८).

श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :

सन्माननीय सहिार मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील कचरा व्यिस्थापनाची समस्या दरत करण्याकररता मुींबई महानगरपाभलकेने

कचऱयाची विल्हे िा् सोसाय्ीच्या आिारातच करण्याचा ननणगय घेतला ससतन याकररता मुींबई
स्ील्हा मध्यिती सहकारी बँक सोसाय्याींना सहकायग करण्याचा ननणगय नदनाींक १ ऑक््ोबर,
२०१८ रोीी िा या सुमारास केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) ससल्यास, उक्त प्रकरणी मब
ुीं ई स्ील्हा बँकेकातन कशा प्रकारे सहकायग करण्यात येणार
आहे ,

(३) ससल्यास, सदर प्रकरणी सहकायागची परतर्ेा कशा प्रकारे करण्याचे योस्ीले आहे ?

विुसु ५७५ (36)
श्री. सुभाष दे शमख
ु (०५-०३-२०१९) : (१) सींशतः खरे आहे ,

मुींबईतील नोंदणीकृत ि मुींबई बँकेच्या सभासद ससणाऱया गह
ृ ननमागण सहकारी सींस्थासाठी,

घनकचरा विल्हे िा्ीसाठी यींत्र सामु ी खरे दी करण्यासाठी कीग दे ण्याचा ननणगय ि याबाबतचे
िोरण बँकेने नदनाींक २९.१२.२०१७ रोीी तयार केले आहेु

(२) बँकेच्या िोरणानुसार घनकचरा विल्हे िा्ीसाठी गह
ृ ननमागण सहकारी सींस्थाींना यींत्र सामु ी

खरे दी करण्यासाठी प्रोीेक्् ककमतीच्या ९० % इतक्या रकमेचे कीग मींीतर करण्याची तरतुद
आहे ु

(३) बँकेने गह
ु ार मींीरत केलेल्या कीागची ८४ समान
ृ ननमागण सहकारी सींस्थेस कीग िोरणानस
माभसक हप्यात परतर्ेा कराियाची आहेु

___________
राज्यातील अनस
ु धू चत िाती व नवबौध्दां घटिातील गरीब िुटुांबाना
रमाई आवास योिनेंतगात घरिुल मांिूर िरण्याबाबत

(५०)

१३११५१ (०४-१२-२०१८).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पव
ू )ा , श्रीमती माधुरी शमसाळ

(पवाती), श्री.वैभव नाईि (िुशाळ), श्रीमती मांदा म्हारे (बेलापूर), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :
सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राययातील सनुसु चत ीाती ि निबौध्द घ्कातील गरीब कु्ुींबाींना रमाई आिास
योीनेंतगगत सन २०१८-१९ यािषागकरीता १ लाख १ हीार ७१४ घरकुले मींीतर करण्याचा ननणगय
माुसामास्ीक न्यायमींत्री याींनी नदनाींक २१ सप््ें बर, २०१८ रोीी िा यासम
ु ारास घेतला आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) ससल्याींस, सदर प्रस्तावित ननणगयाचे स्िरुपप काय आहे ि राययातील कोणकोणया
महसुली विभागात घरकुले ननमागण करण्याचे ननयोीन आहे तसेच यासाठी लागणारा पुरेसा
ननिीचे ननयोीन करण्यात आले आहे काय,

(३) ससल्यास, उक्त प्रकरणी सनस
ु त चत ीाती ि निबौध्द घ्कातील गरीब कु्ुींबाना रमाई
आिास योीनेंतगगत लिकरात लिकर घरकुले दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बशोले (१२-०३-२०१९) : (१) होय,

हे खरे आहेु

(२) सन २०१८-१९ या िषागकरीता शासनाने रमाई आिास योीनेसाठी
क्षेत्राकरीता खालीलप्रमाणे उनद्दष् मींीतर केले आहे त :क्र.

क्षेर

मांिूर उं्द ष्ट्ट

१

ामीण

२

नागरी

९०,८७६
१०,८३८

एिूण

१,०१,७१४

ामीण ि नागरी

विुसु ५७५ (37)
राययातील सिग महसुली विभागात मींीतर उनद्दष्ाींनुसार घरकुले ननमागण करण्यात येणार

आहे तु सदर कामासाठी सन २०१८-१९ या िषागत

ामीण ि शहरी या क्षेत्रासाठी रुपु७००.००

को्ी इतका ननयतव्यय मींीतर करण्यात आला आहे ु

(३) राययातील सिग सनस
ु त चत ीाती ि निबौध्द घ्कातील पात्र लाभार्थयांना रमाई आिास
योीनेंतगगत

ामीण क्षेत्रात सन २०१९ सखेर ि शहरी क्षेत्रात सन २०२२ पयगत घरकुल उपलब्ि

करुपन दे ण्याचे शासनाचे िोरण आहे ु यानुषींगाने सींबीं ित सींमलबीािणी यींत्रणाींना िेळोिेळी
सतचना दे ण्यात आलेल्या आहे तु
(४) प्रश्न उद्ाित नाहीु

___________

ववधान भवन :
मुांबई.

जितें द्र भोळे
सधचव (िायाभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्रणपतिग सिग प्रकक्रया महाराषर वििानमींाळ स चिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर
मुद्रण: शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबईु

