अताराांकित प्रश्नोत्तराांची एिसष्टावी यादी

महाराष्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यातील इतर मागासवगााच्या यादीत िाही उपजातीांचा सामाजजि न्याय ववभागाने
सांिेतस्थळावर (ऑनलाईन इांटरनेटवर) समावेश न िेल्याबाबत
(१)

५९६८ (१०-०४-२०१५).

आव्हाड ( (मुांरा ा िळवा) :
काय :-

श्री.छगन भुजबळ (येवला), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यातील इतर मागासवगााच्या यादीत काही उपजातीींचा शासनाने ददनाींक १ जून, २००४
व ददनाींक १८ ऑक््ोंबर, २०१३ रोजी समावेश केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील इतर मागासवगींयाींच्या यादीतील अनुक्रमाींक ८५ मध्ये काछी,
शाक्य, मौया, मुराई, सैनी, कोइरी, कोयरी व कुशवाहा या उपजातीींचा सामाजजक न्याय

ववभागाने सींकेतस्थळावर (ऑनलाईन इीं्रने्वर) समावेश न केल्यामुळे या उपजातीमधील
ववद्यार्थयाांना

शैक्षणिक

सुववधा व

रोजगाराींपासन
ू

वींचचत

राहावे

लागत

असल्याची

लोकप्रतततनधीींनी माहे डिसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यासम
ु ानरास शासनाकिे तक्रार केलेली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिाची शासनामार्ात चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर उपजातीींच्या ववद्यार्थयाांना
शैक्षणिक रोजगार ववषयक सवु वधा ममळिेसाठी शासनामार्ात कोिती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बड (ोले (१४-०८-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.

(३) व (४) दद.७-७-२०१५ अन्वये शुध्दीपरक क तनगाममत करण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ६१ (2)

जालना शहरातील सांत रामदास आणण ड (ॉ.बाबासाहे ब आांबेड (िर
मुलाांच्या वसगतगह
ा ात वीज नसल्याबाबत
(२)

७८४० (१०-०४-२०१५).

श्री.अजन
ुा खोतिर (जालना) :

सन्माननीय सामाजजि न्याय

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जालना शहरातील सींत रामदास आणि िॉ.बाबासाहे ब आींबि
े कर मल
ु ाींच्या वसततगह
ा ात
माहे डिसेंबर, २०१४ च्या शेव्च्या आठवयायापासून वीज नाही, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच वीज, पािी स्वच्छता, गरम पािी, पुस्तके या सेवाही नावालाच असल्याचे
तनदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
तसेच चौकशीनुसार पुढे कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. राजिुमार बड (ोले (१६-०७-२०१५) : (१) वीज बबलासाठी तरतद
ू उपलब्ध नसल्याने वीज
परु वठा खींिीत केला होता. परीं तु कमाचा-याींनी मध्यस्थी कन न वीजपरु वठा तात्काळ २ तासात
पूवव
ा त सुन  केला आहे .
(२) नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
समाजिल्याण ववभागाच्या वसगतगह
ा ात एचआयव्ही ग्रस्त
ववद्यार्थयाांना ५% जागा राखीव ठे वण्याबाबत

(३)

८५८९

(१०-०४-२०१५).

अॅड (.भीमराव धोंड (े (आष्टी) :
करतील काय :-

श्री.सांजय

साविारे

(भस
ु ावळ),

श्री.सगु नल

शशांदे

(वरळी),

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्यातील समाजकल्याि ववभागामार्ात चालववण्यात येिाऱ्या शासकीय, अनुदातनत

वसततगह
ा ात एचआयव्हीग्रस्त ववद्यार्थयाांसाठी ५ ्क्के जागा राखीव ठे वण्याबाबतचा प्रस्ताव
ददनाींक २४ सप््ें बर, २०१३ रोजी समाजकल्याि आयुक्त, पुिे याींनी त्याींच्या मशर्ारसीींसह

शासनाकिे सादर केल्याची बाब माहे र्ेब्रुवारी, २०१५ या पदहल्या आठवयायात वा त्यासुमारास
तनदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाची अींमलबजाविी करण्याबाबत शासनाकिून आजतागायत
कोिती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

वव.स. ६१ (3)
श्री. राजिुमार बड (ोले (३०-०७-२०१५) : (१) होय.

(२) आयुक्त समाजकल्याि, पुिे याींचेकिून शासनास प्राप्त ाालेल्या प्रस्तावास अनुसन न
सामाजजक न्याय व ववशेष सहाय य ववभागाींतगात कायारत शासकीय वसततगह
ा ाींमध्ये एचआयव्ही
ग्रस्त ववद्यार्थयाांना काही जागा राखीव ठे वण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सांजय गाांधी नगर, उल्हासनगर - ३ (जज.ठाणे) येथील िुष्ठरोगी,
अपांग याांचे पुनवासन िरण्याबाबत

(४)

८६२३ (०९-०४-२०१५).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर), रमेश िदम (मोहोळ),

जजतेंद्र आव्हाड ( (मुांरा ा िळवा) :
करतील काय :-

सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) सींजय गाींधी नगर, उल्हासनगर - ३ जज.ठािे येथील कूषठरोगी, अपींग याींचे पुनवासन
करण्याची मागिी शासनाकिे प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने काय कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ?
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बड (ोले (०५-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुरबाड ( नगर हायवे ते अांबरनाथ मांजूर रस्त्याचे मजबुतीिरण व ड (ाांबरीिरण
अपूणा असल्याबाबत

(५)

८६२७ (०९-०४-२०१५).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.जजतेंद्र आव्हाड ( (मुांरा ा िळवा) :
करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मुरबाि नगर हायवे ते अींबरनाथ असा शासन मींजूर (िीपी) रस्ता असून शासनाने ५ ते ६
वषाापूवी सदर रस्त्याचे मजबुतीकरि व िाींबरीकरि मींजूर केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे काम अद्यापपयांत पूिा ााले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तदनुसार सदर रस्त्याचे मजबुतीकरि व िाींबरीकरि लवकरात लवकर करण्याबाबत शासनाने
कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (३१-०८-२०१५) : (१), (२) व (३) महाराषर यद्योचगक ववकास महामींिळातर्

गामलाक र्ा्ा अींबरनाथ (प.) ते बारवी िॅम अशा एकूि १२.५० कक.मी. व बारवी धरि ते
मुरबाि र्ा्ा १५.०० कक.मी. अशा एकूि २७.५० कक.मी. लाींबीच्या रस्त्याच्या िाींबरीकरिाचे

वव.स. ६१ (4)
काम सन २००८-०९ मध्ये हाती णेण्यात आले होते. सदर कामाचा कालावधी ९ मदहन्याचा
होता व ववदहत कालावधीत ते काम पूिा करण्यता आले होते. तसेच सदर कामाचा दे खभाल
दन 
ु स्तीचा कालावधी ३ वषा म्हिजेच दद.१८/११/२०१२ रोजी सींपुष्ात आला आहे.

सद्यःजस्थतीत गामलाक र्ा्ा ते बारवी िॅम या ५.५० मी. न ीं दीच्या व १५ कक.मी.

लाींबीच्या रस्त्याचे मजबुतीकरि व पुनि
ा ाींबरीकरिाचे काम तसेच बारवी िॅम ते मुरबाि र्ा्ा
या १२.५० कक.मी. लाींबीच्या व ३.७५ मी. न ीं दीच्या िाींबरी रस्त्याचे ५.७५ मी. पयांत न ीं दीकरि,

मजबुतीकरि व पुनि
ा ाींबरीकरिाच्या कामासाठी महामींिळाकिून तनववदा काढण्यात आल्या
असन
ू पढ
ु ील कायावाही सन 
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सामाजजि न्याय ववभागाचे िायाालयातील करत पदे भरणेबाबत
(६)

१०९८५ (०९-०४-२०१५).

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापरू ), श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (दे वळाली),

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे (शसन्नर), श्री.सुभाष साबणे
(दे गलूर), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.सरदार ताराशसांह
(मुलुांड (), श्री.डड ( मल्लीिाजून
ा रे डीड (ी (रामटे ि), श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा) :

सन्माननीय

सामाजजि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सामाजातील उपेक्षक्षत ण्काींना न्याय दे ण्यासाठी तसेच सामाजजक व आचथाक स्तर
उीं चावण्यासाठी सामाजजक न्याय ववभागाच्या वतीने अनेक योजना राबववल्या जातात परीं तु या
ववभागामध्ये अद्यापपयांत ३० ्क्के पदे करक्त असल्याचे ददनाींक २० जानेवारी, २०१५ रोजी वा
त्या सम
ु ारास तनदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर करक्त पदामुळे शासनाच्या ववववध योजना रखिल्याने ग्रामीि भागातील
लाभाथी योजनेपासून वींचचत असल्याचेही आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर ववभागातील पदे अद्यापपयत
यां भरण्यात का आली नाही तसेच सदर करक्त
पदे भरण्यात येिार आहे काय

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे ?
श्री. राजिुमार बड (ोले (२०-०६-२०१५) : (१), (२) व (३)

सामाजजक न्याय ववभागात सुमारे २४

्क्के पदे सध्या करक्त असून सदर करक्त पदाींचा अततकरक्त कायाभार अन्य अचधकारी/कमाचारी

याींच्याकिे सोपवन
ू योजनाींची अींमलबजाविी करण्यात येत आहे . तथावप करक्त पदे भरण्याची
कायावाही सुन  आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ६१ (5)
मेळघाटातील आहदवासीांच्या समस्या सोड (ववण्याबाबत
(७)

११११७ (१०-०४-२०१५).

श्री.डड ( मल्लीिाजन
ूा रे डीड (ी (रामटे ि) :

सन्माननीय आहदवासी

वविास मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आददवासी भागात ददनाींक २९ नोव्हें बर, २०१४ रोजीच्या सुमारास मा.मुख्यमींत्रयाींच्या
मेळणा् भे्ी दरम्यान कोित्या समस्या आढळून आल्या आहे त,

(२) असल्यास, सदरच्या समस्या सोिववण्याककरता शासनस्तरावरून कोित्या उपाययोजना
करण्यात येिार आहे त,
(३) असल्यास, सदरच्या उपाययोजनाींची अींमलबजाविी केव्हापासून करण्यात येिार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.

ववष्णु

सवरा

(१४-०९-२०१५)

: (१),

(२)

व

(३)

मेळणा्च्या

आददवासी

भागात

ददनाींक २९ नोव्हें बर, २०१४ रोजीच्या सुमारास मा.मुख्यमींत्रयाींच्या भे्ी दरम्यान आढळून
आलेल्या समस्या व त्याबाबत केलेली उपाययोजना खालीलप्रमािे आहे .

१. दहवरखेि ते धारिी येथील ३२ केव्ही लाईनच्या कामाकरीता आददवासी ववकास
ववभागाने मींजूर केलेले १४ को्ी न . प्राप्त तनधी अींतगात वीज ववतरि कींपनीच्या पकरमींिळ
कायाालय स्तरावर तनववदा प्रकक्रया प्रगतीपथावर आहे .

२. ग्राम बाल ववकास चौराकींु ि २०१५ या वषाात ाोन सवक्षि कन न बालकाींची सींख्या

तनजश्चतीनींतर दोन्ही तालक
ु े ममळून २० व्ही.सी.िी.सी. केंर स सन 
ु करण्यात आलेले आहे .

३. जजल्हा पकरषद शाळे तील मशक्षकाींची गैरहजेरी बाबत दोन मशक्षकाींवर तनलींबनाची

कायावाही आणि १६ मशक्षकाींना कारिे दाखवा नो्ीस दे ण्यात आल्या आहे त.
४. पाळिाणर योजना चौराकींु ि - चचखलदरा व धारिी तालक्
ु यात एकूि ९२ पाळिाणरे

सुन  करण्यात आली आहे त.

५. मेळणा् भागातील वैद्यकीय अचधकारी याींची करक्त पदे भरण्याची कायावाही सुन 

असून जजल्हा पकरषद आस्थापनेवरील वगा ३ ची करक्त पदे मे, २०१५ मध्ये भरण्यात आलेली
आहे .

६. अमरावती येथे सी्ी स्कॅन कक्ष स्थापन करिे बाबत सहसींचालक, आरोग्य सेवा

न ग्िालय (राज्यस्तर), मींब
े िे जजल्हा शल्य चचककत्सक, अमरावती याींनी प्रस्ताव सादर
ु ई याींचक
केलेला आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िोल्हापूर जजल्हयातील गड (हहां्लज, चांदगड (, आजरा, भूदरगड (, शाहूवाड (ी आदी तालुयात
एमआयड (ीसीसाठी जमीन सांपाहदत िरण्याच्या िामास स्थागनिाांनी िेलेला ववरोध
(८)

११२७३ (०४-०४-२०१५).

श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :

सन्माननीय उद्योग मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हापूर जजल्हयातील गिदहींग्लज, चींदगि, आजरा, भूदरगि, शाहूवािी आदी तालुक्यात
एमआयिीसी प्रस्ताववत आहे त, हे खरे आहे काय,

वव.स. ६१ (6)
(२) असल्यास, प्रस्ताववत असलेल्या एमआयिीसीचे काम अद्यापही सुरू ााले नसताींनाही

उक्त तालुक्यात ततस-या एमआयिीसी स्थापन करण्यासाठी जमीन सींपाददत करण्याच्या
कामास शेतक-याींनी व रदहवाश्याींनी ववरोध केला आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरिी कोिता तनिाय णेतला आहे व त्यानष
ीं ाने कोिती कायावाही केली
ु ग
आहे ?

श्री. सुभाष दे साई (३१-०८-२०१५) : (१) कोल्हापूर जजल््यातील गिदहींग्लज, चींदगि व आजरा

या तालक्
ु यात यद्योचगक क्षेरक  ववकमसत करण्यात आले असून तेथे भूखींि वा्प करण्याची

कायावाही सुन  आहे . तर भुदरगि तालुक्यातील यद्योचगक क्षेरक  ववकसीत करण्यासाठी
अचधसूचचत केलेले क्षेरक ाचे भूसींपादनास बहुताींश खातेदाराींनी ववरोध दशाववला आहे. तथावप,
सींबींचधत खातेदाराींची बैठक णेवन
ू मन वळववण्याचे प्रयत्न सन 
ु आहेत.

शाहूवािी तालुक्यात यद्योचगक क्षेरक  ववकसीत करण्यासाठी अचधसूचचत केलेले क्षेरक 
सींपादन करण्याची कायावाही तात्परु ती स्वन पात स्थचगत ठे वण्यात आलेली आहे .

(२) कोल्हापूर जजल््यातील गिदहींग्लज, चींदगि, आजरा, भुदरगि, शाहूवािी या तालुक्यात
यद्योचगक क्षेरक  ववकसीत करण्याव्यततकरक्त कोिताही नववन प्रस्ताव यद्योचगक क्षेरक 
ववकसीत करण्यासींदभाात शासनाच्या ववचाराधीन नाही. त्यामळ
ु े भस
ू ींपादन करण्याचा प्रश्न
उद््ावत नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात सामाजजि न्याय ववभागामध्ये अत्यल्प मानधनावर िांराटी पध्दतीने िायारत
असलेल्या जनसांपिा अधधिारी, ववधी अधधिारी व सांगणि ऑपरे टर
याांना गनयशमत वेतनश्रेणी लागू िरण्याबाबत
(९)

११८४५

(१०-०४-२०१५).

श्री.राजाभाऊ

(पराग)

वाजे

(शसन्नर) :

सन्माननीय

सामाजजि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात सामाजजक न्याय ववभागामध्ये अत्यल्प मानधनावर कींरक ा्ी पध्दतीने कायारत
असलेल्या जनसींपका अचधकारी, ववधी अचधकारी व सींगिक ऑपरे ्र याींना तनयममत वेतनश्रेिी
लागू करण्यासाठी राज्यातील लोकप्रतततनधीींनी माहे जन
ु , २०१४ मध्ये वा त्या सम
ु ारास
शासनाकिे मागिी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागिीच्या अनुषींगाने शासनामार्ात कोिती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. राजिुमार बड (ोले (२०-०६-२०१५) : (१) होय.

(२) सामाजजक न्याय ववभागामध्ये कींरक ा्ी पध्दतीने कायारत असलेल्या जनसींपका अचधकारी,
ववधी अचधकारी व सींगिक ऑपरे ्र याींना तनयममत वेतनश्रेिी लागू करण्याची बाब मागिीच्या
अनुषींगाने तपासण्यात येत आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ६१ (7)

जात पड (ताळणी सशमतीचे िाम सांथ गतीने होत असल्याबाबत
(१०)

१२३३१ (१०-०४-२०१५).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपड (ा) :

सन्माननीय आहदवासी

वविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) जात पिताळिी सममतीचे काम सींथ गतीने होत आहे , त्यामुळे शैक्षणिक सुववधा व
नोकरीसाठी सींबींचधताना वींचचत राहावे लागत आहे हे खरे आहे काय, (ववशेष कन न महादे व
कोळी, मल्हार कोळी, ढोर कोळी, ्े करे कोळी इत्यादी जमातीींना या सींदभाात)
(२) असल्यास, सवा सममत्याींमध्ये डिसेंबर, २०१४ अखेर सममत्याींचे कामकाज सन 
ु ााल्यापासन
ू
ककती प्रस्ताव दाखल ााले, ककती तनकाली काढले व ककती प्रलींबबत आहे त,

(३) असल्यास, मुदतीत प्रकरिाचा तनप्ारा करण्यासाठी शासनाने काही वेळेचे बींधन णालन
ू
ददले आहे काय, असल्यास ककती ददवसाचे,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच दोषी
सींबींचधतावर शासन काय कारवाई करिार आहे तसेच तनप्ारा सरु ळीत व मद
ु तीत होण्यासाठी
शासन जजल्हा स्तरावर पिताळिी कायाालय उणििार आहे काय,

(५) असल्यास, ककती कालावधीत सदर पिताळिी कायाालय उणिण्यात येिार आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववष्णु सवरा (११-०९-२०१५) : (१) अनुसूचचत जमाती प्रमािपरक  तपासिी सममतीचे
कामकाज महाराषर अनुसूचचत जाती, अनुसूचचत जमाती, ववमुक्त जाती, भ्क्या जमाती, इतर

मागासवगा व ववशेष मागास प्रवगा जातीचे प्रमािपरक  (दे ण्याचे व त्याच्या पिताळिीचे
ववतनयमन)

अचधतनयम,

२०००

(२००१

चा

महाराषर

क्र.२३)

व

त्या

अचधतनयमाची

अींमलबजाविी होण्याच्या ष्ष्ीने पारीत केलेले “महाराषर अनस
ु ूचचत जमातीचे प्रमािपरक 
(दे ण्याचे व त्याच्या पिताळिीचे ववतनयमन) तनयम, २००३” मधील तरतुदीनस
ु ार चालते. या

अचधतनयम व तनयमातील तरतूदीींची पूतत
ा ा करिा-या दावेदारास तपासिी सममत्या तात्काळ
वैधता प्रमािपरक  तनगाममत करतात.

(२) सवा सममत्याींकिे माहे डिसेंबर, २०१४ अखेर अींदाजे ७७१५९ प्रकरिे प्राप्त ाालेली असन
ू

त्यापैकी अींदाजे ४४६११ एवढी प्रकरिे तनकाली काढण्यात आलेली आहे त. त्यामुळे अींदाजे
३२५४८ इतकी प्रकरिे प्रलींबबत आहे त.

(३), (४) व (५) अचधतनयमातील तरतुदीमध्ये ववमशष् कालावधी प्रकरि तपासिीसाठी ववदहत

करण्यात आलेला नाही. प्रलींबबत प्रकरिे तनकाली काढण्याच्या ष्ष्ीने आवश्यक उपाययोजना
सुचववण्यासाठी मा.उच्च न्यायालयाचे तनवत्ा त न्यायाधीश याींच्या अध्यक्षतेखाली शासन तनिाय
दद.२८ एवप्रल, २०१५ अन्वये एक त्ञ  सममती गठीत करण्यात आली आहे . सममतीचा अहवाल
दद.६ जुल,ै २०१५ रोजी शासनास प्राप्त ााला असून त्या अनुषींगाने पुढील कायावाही सुन  आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ६१ (8)
राज्यातील हहांद ू टोिरे िोळी जातीला प्रमाणपर दे ण्याबाबत
(११)

१२३३४ (१०-०४-२०१५).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपड (ा) :

सन्माननीय आहदवासी

वविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आददवासी जमातीचे प्रमािपरक  दे त असताना अजादाराींनी १९५० पूवीच्या जातीववषयक

पुरावा आवश्यक नाही, असा महत्वपूिा तनकाल मुींबई उच्च न्यायालयाने सन १९९६ च्या
सम
ु ारास ददला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, असे असताींनाही उपववभागीय अचधकारी, अमळनेर याींनी चोपिा तालुक्यातील

(जज.जळगाींव) दहींद ू ्ोकरे कोळी या जमातीतील लोकाींना १९५० पव
ू ीच्या जातीचा पुरावा सादर
केला नसल्यामुळे अनुसूचचत जामातीचे जात प्रमािपरक े अजा तनकाली काढले जात असल्याचे
माहे नोव्हें बर, २०१४ च्या सम
ु ारास तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मुींबई उच्च न्यायालयाने ददलेला तनकालानस
ु ार तालुक्यातील दहींद ू ्ोकरे कोळी
जातीला प्रमािपरक  दे ण्याबाबत शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त
श्री. ववष्णु सवरा (११-०९-२०१५) : (१), (२), (३) व (४) अनुसूचचत जमाती प्रमािपरक  तपासिी
सममतीचे कामकाज "महाराषर अनुसूचचत जाती, अनुसूचचत जमाती, ववमुक्त जाती, भ्क्या

जमाती, इतर मागासवगा व ववशेष मागास प्रवगा जातीचे प्रमािपरक  (दे ण्याचे व त्याच्या
पिताळिीचे ववतनयमन) अचधतनयम, २०००, (२००१ चा महाराषर क्र.२३) व त्या अचधतनयमाची
अींमलबजाविी होण्याच्या ष्ष्ीने पारीत केलेले “महाराषर अनस
ु ूचचत जमातीचे प्रमािपरक 

(दे ण्याचे व त्याच्या पिताळिीचे ववतनयमन) तनयम, २००३” मधील तरतुदीनस
ु ार करण्यात
येते. या तनयमात नमूद केलेली कागदपरक े व पुरावे अजादाराने सादर करिे आवश्यक आहे.

अनुसूचचत जमातीचे प्रमािपरक  ममळववण्यासाठी उक्त तनयमातील तनयम ३(३) नुसार

उमेदवाराने कागदपरक े व परु ावे ककीं वा ३(४) नस
ु ार शपथपरक  सक्षम प्राचधका-याींस दे िे आवश्यक
आहे .

अनुसूचचत जमातीचे प्रमािपरक  ममळण्याचा अजा सक्षम प्राचधका-याकिून र्े्ाळण्यात

आला असेल, तर अजादारास ३० ददवसाींच्या आत सींबींचधत अवपलीय अचधका-याकिे (सहआयुक्त
तथा उपाध्यक्ष, सींबींचधत अनस
ु चू चत जमाती प्रमािपरक  तपासिी सममती) अवपल करण्याची
तरतूद तनयम क्रमाींक ८ मध्ये करण्यात आलेली आहे .

___________
खेड ( तालुयातील (जज.पुणे) सेझबाधधत शेतिऱयाांच्या १५ टिे जमीन
परताव्याची मागणीस मान्यता हदल्याबाबत

(१२)

१२३९८ (१०-०४-२०१५).

श्री.सुरेश गोरे (खेड ( आळां दी) :

सन्माननीय उद्योग मांरी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) खेि तालुक्यातील (जज.पुिे) सेाबाचधत शेतकऱ्याींच्या १५ ्क्के जमीन परताव्याची
मागिीला मा.उद्योगमींरक ी, महाराषर राज्य याींनी माहे

जानेवारी, २०१५ च्या शेवट्चच्या

वव.स. ६१ (9)
आठवयायात तत्वत: मान्यता ददली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

मान्यतेनुसार

सींबींचधत

कींपन्याींनी

१५

्क्के

जममन

परताव्याच्या

मागिीसींदभाात आतापयांत कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे साई (१४-०९-२०१५) : (१) नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

खेि ववशेष आचथाक क्षेरक ामध्ये शेतक-याींच्या १५% परताव्याबाबत सामींजस्य कराराप्रमािे
खेि िेव्हलपसा कींपनी स्थापन करण्यात आलेली आहे .
सदरचे १५% क्षेरक  हे वैयक्तीक शेतक-याींना न दे ता सदर कींपनीमार्ात १५% क्षेरक ाचे भाग
(Share) दे ण्यात आले आहे त. १५% परताव्याच्या क्षेरक ाचे कामकाज हे खेि िेव्हलपसा
कींपनीमार्ात केले जािार आहे . कींपनी स्थापन ाालेली असून, कींपनीचे व्यवसातयक कामकाज
अद्याप सन 
ु ाालेले नाही.

___________
मातांग समाजाच्या आधथाि उन्नतीसाठी स्थापन झालेल्या लोिशाहहर
अण्णाभाऊ साठे महामांड (ळाला गनधी शमळाला नसल्याबाबत
(१३)

१२८३० (१०-०४-२०१५).

ड (ॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.राजेश क्षीरसागर

(िोल्हापूर उत्तर), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांरी पुढील

(१) मातींग समाजाच्या आचथाक उन्नतीसाठी स्थापन ाालेल्या लोकशादहर अण्िाभास साठे

महामींिळाला नोव्हें बर, २०१४ हा मदहना सींपत आला तरी यावषीचा तनधी ममळाला नाही, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, यामुळे कोल्हापूर जजल््यातील मातींग समाजाची अनेक कजा प्रकरिे धूळ खात
पिून आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरचा तनधी अद्यापपयांत न ममळण्याची कारिे काय आहे तसेच तनधी
केव्हापयांत प्राप्त होिार आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त
श्री. राजिुमार बड (ोले (१७-०७-२०१५) : (१) नाही.
(२) होय.

(३) सद्यःजस्थतीत तनधी प्राप्त ााला आहे . शासन आदे श दद.०२ डिसेंबर, २०१४ अन्वये कजा
मींजूरी व कजा ववतरिास स्थचगती दे ण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ६१ (10)
नाशशि जजल््यातील आड (गाांव येथील शासिसय वसगतगह
ा ाांतील मागासवग य
ववद्यार्थयाांसाठी पाण्याचा गनयशमत पुरवठा नसल्याबाबत

(१४) १३३२९ (१०-०४-२०१५).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय सामाजजि

न्याय मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

नामशक

जजल््यातील

आिगाींव

येथील

५

शासकीय

वसततगह
ा ाींतील

मागासवगीय

ववद्यार्थयाांसाठी पाण्याचा तनयममत परु वठा नसल्याने या ववद्यार्थयाांना दोन ते तीन वषाापासन
ू

आवाराच्या शेजारी असलेल्या ववदहरीवर पािी आिण्यासाठी जावे लागत असल्यामळ
ु े त्या

ववद्यार्थयाांच्या जजववतास धोका तनमााि ााल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास
तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभाातील तक्रार प्रादे मशक उपायुक्त, समाजकल्याि व सहायक आयक्
ु त,
समाजकलयाि, नामशक याींचक
े िून कन न त्याींनी याकिे दल
ा केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, उक्त बाबतीत शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच
याींस जबाबदार असिा-या अचधका-याींवर शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बड (ोले (१६-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

वसततगह
ा ासाठी पाण्याच्या पूवीच्या १ कनेक्शन व्यततकरक्त आिखी ३ कनेक्शन णेण्यात

आली असल्याने आता वसततगह
ा ातील ववद्यार्थयाांसाठी पुरेसा पािी पुरवठा होत आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मागासवग य ववद्यार्थयाांना मूलभूत सोयीपासन
ू वांधचत ठे वण्यात आल्याबाबत
(१५) १३३३५ (१९-०४-२०१५).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय सामाजजि

न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नामशक जजल््यातील शासकीय वसततगह
ा ातील मागासवगीय ववद्यार्थयााना २ ते ३

वषाापासून गाद्या, खा्, अींथन ि-पाींणन न पुरववण्यात आले नसून दहवाळ्यातसुध्दा ववद्यार्थयाांना
जममनीवर ाोपावे लागत असल्यामळ
ु े त्याींच्या आरोग्याचा गींभीर प्रश्न तनमााि ााला आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त शासकीय वसततगह
ा ातील ववद्यार्थयाांना शासकीय तनिायातील तनकषानुसार
दध
ू , अींिी, र्ळे , म्न व नाश्ता ददला जात नाही हे ही खरे आहे काय, तसेच त्याना तनकाष्
प्रतीचे भोजन दे ण्यात येत,े हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर सवु वधाींपासन
ू ववद्याथी वींचचत आहे त, ्याबाबीींकिे प्रादे मशक व जजल्हा
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स्तरावरील अचधकारी दल
ा करीत आहे त,हे खरे आहे काय ,
ु क्ष
(४)

असल्यास,

मागासवगीय

ववद्यार्थयाांना

मूलभूत

सोयीपासन
ू

वींचचत

ठे वन
ू

त्याींच्या

आरोग्याशी खेळिाऱ्या व ववना पुरवठा वस्तुींची दे यके मींजूर करण्यास जबाबदार असिाऱ्या

प्रादे मशक उपायक्
ु त व सहायक आयक्
ु त, समाजकल्याि, नामशक याचेववन ध्द कायद्यानस
ु ार
शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. राजिुमार बड (ोले (१६-०७-२०१५) :(१), (२) व (३) नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील िाषी उत्पन्न बाजार सशमत्याांमधील अवैध नोिर भरती बाबत
(१६)

१३७६० (१०-०४-२०१५).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पव
ू )ा :

सन्माननीय पणन

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील काषी उत्पन्न बाजार सममत्याींमधील अवैध नोकर भरती तात्काळ रदद

करण्याबाबत पिन सींचालक, पुिे याींनी ददनाींक १६ डिसेंबर २०१४ रोजी वा त्या सुमारास
राज्यातील सवा ववभागीय सह तनबींध सह-सींस्था, जजल्हा उपतनबींधक व सभापती /सचचव काषी
उत्पन्न बाजार सममती याींना आदे शीत केले होते हे खरे आहे काय,

(२) सदर प्रकरिी अवैधरीत्या भरती केलेल्या कमाचाऱ्याींची प्रकरिे तपासून अशा तनयुक्त्या १५
ददवसात रद्द कराव्यात असे तनदश ददले हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ककती व कोित्या बाजार सममतीत अवैध भरती आढळून आली,

(४) असल्यास, शासनाने दोषीींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास
ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.
(३) उस्मानाबाद जजल््यातील कळीं ब बाजार सममती, चींर सपूर जजल््यातील पोंभूिाा व नागभीि
बाजार सममती, सातारा जजल््यातील र्ल्ि बाजार सममती व जळगाव जजल््यातील अमळनेर
बाजार सममती इत्यादी ५ बाजार सममत्याींमध्ये अवैध नोकर भरतीची प्रकरिे तनदशानास आली
आहे त.

(४) उपरोक्त ५ बाजार सममत्यापैकी
१)

कळीं ब

जज.उस्मानाबाद

सींचालक

मींिळ

व

सचचव

याींच्या

ववन ध्द

पिन

अचधतनयमाच्या कलम ४९ प्रमािे कायावाही चालू आहे .

२) पोंभुिाा बाजार सममतीवर अवैधकरत्या तनयुक्त करण्यात आलेले उमेदवार न जू
ाालेले नाहीत. तसेच सदर नवतनयक्
ु त सींचालक मींिळाने ठरावाद्वारे भरतीचा

प्रस्ताव नामींजूर केलेला आहे. त्यामुळे सींचालक मींिळाववन ध्द कायावाही करण्यात
आलेली नाही.

वव.स. ६१ (12)
३)

चींर सपूर

जजल््यातील

नागभीि

बाजार

सममतीमध्ये

अवैध

भरती

प्रकक्रया

राबववल्याबद्दल सींचालक मींिळावर पिन अचधतनयमाच्या कलम ४५ अन्वये सींचालक
मींिळ बरखास्त केले आहे .
४) सातारा जजल््यातील र्ल्ि बाजार सममतीवरील अवैध नोकर भरतीन्वये
तनयुक्ती ाालेल्या सेवकाींच्या वेतनामुळे ाालेल्या आचथाक नक
ु सानीची चौकशी, पिन
अचधतनयमाच्या कलम ४० अन्वये सुन  आहे .

५) जळगाींव जजल््यातील अमळनेर बाजार सममतीवरील अवैध नोकर भरतीबाबत
शासनासमोर अवपल दाखल केले असन
ू सदर अवपल सद्य:जस्थतीत प्रलींबबत आहे .
___________
सहायि आयुत, समाजिल्याण, मुांबई शहर याांचे चौिशीबाबत
(१७)

१३९९२ (१०-०४-२०१५).

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :

सन्माननीय सामाजजि न्याय

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सहायक आयुक्त, समाजकल्याि, चें बूर, मुींबई शहर याींना पद्मभूषि वसींतदादा पा्ील

प्रततषठानचे अमभयाींबरक की महाववद्यालय याींच्या सींदभाात मुींबई ववद्यापीठ अचधसभा सदस्य
श्री.सींजय वैराळ याींची तक्रारी प्राप्त ााल्या आहे त, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, सदर तक्रारीींची चौकशी कन न त्या तनकाली काढल्या आहे त काय, असल्यास
त्यात काय तनषपन्न ााले,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. राजिुमार बड (ोले (२५-०८-२०१५) : (१) मुींबई ववद्यापीठ अचधसभा सदस्य श्री.सींजय वैराळ

याींनी पद्मभुषि वसींतदादा पा्ील प्रततषठानचे अमभयाींबरक की महाववद्यालयामध्ये मागासवगीय
ववद्यार्थयाांकिून जादा र्ी/शल्
ु क आकारिे तसेच ववद्यार्थयाांना कॉलेजमध्ये सोयीसवु वधा उपलब्ध
न करिे या ववषयाबाबत तक्रार केली आहे .

(२) सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने सहायक आयुक्त, समाजकल्याि, मुींबई उपनगर याींनी जादा

शुल्क वसुलीच्या सींदभाात शासन तनिाय ददनाींक १ नोव्हें बर, २००३ मधील तरतूदीनुसार
सींबींचधत महाववद्यालयाकिून खल
ु ासा मागववला आहे . तसेच इतर तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने उचचत

कायावाही करण्याबाबत प्रशासकीय ववभाग म्हिून उच्च व तींरक मशक्षि ववभागास कळववण्यात
आले आहे.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सामाजजि न्याय ववभाग जात पड (ताळणी िेंद्रािड (े वैधता प्रमाणपरासाठी
अजा सादर िरुनही प्रमाणपर शमळाले नसल्याबाबत
(१८)

१३९९८ (१०-०४-२०१५).

(िारां जा) :

श्री.गोवधान शमाा (अिोला पजश्चम), श्री.राजेंद्र पाटणी

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ येथील उपववभागीय अचधकारी याींनी ददलेल्या जात प्रमािपरक ाच्या आधारे

वव.स. ६१ (13)
अमभयाींबरक की, वैद्यकीय ववद्याथी याींना प्रवेश तनजश्चत केला होता, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सामाजजक न्याय ववभाग जात पिताळिी केंर साकिे वैधता प्रमािपरक ासाठी अजा
सादर केला असूनही ववद्यार्थयाांना प्रमािपरक  ममळालेले नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तींरक मशक्षि सींचालयाचे सींचालक याींनी प्रमािपरक े सादर न केलेल्या ववद्यार्थयाांचे
प्रवेश रद्द करण्यात यावे असा आदे श

जाहीर केला आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त
श्री. राजिुमार बड (ोले (२३-०९-२०१५) : (१) अमभयाींबरक की अ्यासक्रमास प्रवेश तनजश्चत
करण्यात आला, हे खरे आहे .
(२) व (३) हे खरे नाही.
प्राप्त ाालेल्या अजाांपक
ै ी बहुताींश अजादाराींना जातवैधता प्रमािपरक  तनगाममत करण्यात
आले असून उवाकरत अजादाराींना SMS द्वारे जातवैधता प्रमािपरक  णेवून जाण्याबाबत व काही
अजादाराींना रक ु्ीींची पूतत
ा ा करण्याबाबत कळववले आहे . केवळ रक ु्ीपूतत
ा ेअभावीची प्रकरिे प्रलींबबत
आहे त.

तसेच व्यावसातयक अ्यासक्रमास प्रवेमशत ाालेल्या मागास ववद्यार्थयाांना जातवैधता
प्रमािपरक  सादर करण्यासाठी मुदतवाढ दे ण्यात आली होती.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
साांगली जजल््यातील शमरज तालुयात अनुसूधचत जातीमधील
मुले - मुलीसाठी शासिसय वसगतगह
ा नसल्याबाबत

(१९)

१४०९० (१०-०४-२०१५).

ड (ॉ.सरु े श (भाऊ) खाड (े (शमरज) :

सन्माननीय सामाजजि

न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साींगली जजल््यातील ममरज तालक्
ु यात अनस
ु चू चत जातीमधील मल
ु े - मल
ु ीसाठी शासनाच्या
स्वतःच्या जागेवर शासकीय वसततगह
ा नसल्याने मा. लोकप्रतततनधी याींनी सामाजजक न्याय
ववभागाकिे मागिी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे तसेच हे वसततगह
ा शासनाच्या जागेमध्ये ककती
कालावधी मध्ये होिे अपेक्षक्षत आहे ?

श्री. राजिुमार बड (ोले (१६-०७-२०१५) : (१) ममरज तालुक्यात ३ शासकीय वसततगह
ा े असून
त्यापैकी ममरज येथील गुिवींत मल
ु ाींचे वसततगह
ा भायायाच्या इमारतीत सुन  आहे .

(२) सदर शासकीय वसतीगह
ू
ा ासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध होण्याच्या ष्ष्ीकोनातन
कायावाही सुन  आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ६१ (14)

जातवैधता प्रमाणपराांसाठी अनस
ु ूधचत जातीवगााच्या नागकरिाांना १९५०
पूव चा पुरावा द्यावा लागत असल्याबाबत

(२०)

१५६१६ (०९-०४-२०१५).

श्री.सरु े श धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय सामाजजि न्याय

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जातवैधता प्रमािपरक ाींसाठी अनुसूचचत जातीवगााच्या नागकरकाींना १९५० पूवीचा पुरावा द्यावा

लागत असल्याने त्यावेळी नागपूर मध्यप्राींताचा भाग असल्याने या अजाकत्याांना अत्यींत रक ास
होत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी शासनाने नागपरु मधील अजाकत्याांना खास बाब म्हिन
ू कोित्या
सवलती दे ण्यात येिार आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बड (ोले (०३-०९-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
जातपिताळिी

तनयम-२०१२

व

केंर स

शासनाच्या

तनदशानुसार

या

ववभागाच्या

दद.६/२/२०१० च्या शासन तनिायान्वये अनुसचू चत जाती या प्रवगाातील व्यक्तीींना अथवा त्याींच्या
कु्ुींबबयाींना, दद.१०/८/१९५० रोजी वा तत्पूवी राज्यातील सवासाधारि रदहवासी असण्याची अ्

ववदहत करण्यात आली आहे , जातपिताळिी तनयम २०१२ नस
ु ार आवश्यक ती कागदपरक े सादर
केल्यास जातवैधता प्रमािपरक  ममळण्यास कोितीही अिचि उद््ावत नाही.

(२) नागपूरमधील जातपिताळिीककरता अजाकत्याांना कोित्याही खास सवलती दे ण्यात येत
नाहीत.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
अण्णाभाऊ साठे महामांड (ळाने िजा ववतरण िरताांना गैरव्यवहार झाल्याबाबत
(२१)

१६००७ (१०-०४-२०१५).

श्री.हे मांत पाटील (नाांदेड ( दक्षक्षण) :

सन्माननीय सामाजजि

न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अण्िाभास साठे महामींिळाने कजा ववतरि करताींना ५५ को्ी रूपयाींचा गैरव्यवहार ााला
असल्याचे नुकतेच तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरचे कजा वा्प करताींना सवा तनयमाींची पायमल्ली केली, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय वा त्यात काय आढळून आले, तसेच दोषी
सींबींचधताींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे .
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. राजिुमार बड (ोले (०१-०७-२०१५) : (१), (२), (३) व (४) महामींिळाच्या कजा ववतरिाबाबत
सीआयिीमार्ात चौकशी सुन  असून अद्याप चौकशी पूिा ाालेली नाही. महामींिळाकिून

वव.स. ६१ (15)
उपलब्ध मादहती नुसार महामींिळाच्या ज्या कायाालयामार्ात कजा तनधी रोखीने काढल्याचे
तनदशानास आले आहे

अशा सवा जजल्हा

व्यवस्थापक व सींबींचधत धनादे शावर जजल्हा

व्यवस्थापक सोबत स्वाक्षरी करिा-या कमाचा-याींना तनलींबबत करण्यात आले असन
ू तत्कालीन
व्यवस्थापकीय

सींचालक

श्री.एस.के.बाविे

याींना

शासनाचे

आदे श

क्रमाींक

एलएएस

२०१४/प्र.क्र.४१६/महामींिळे ददनाींक १८.४.२०१५ अन्वये तनलींबबत करण्यात येसन चौकशी सुन 
आहे .

___________
जात पड (ताळणी िायाालयात राजपत
ू भामटाच्या जातीची
प्रिरणे प्रलांबबत ठे वण्यात आल्याबाबत

(२२)

१६११७ (०९-०४-२०१५).

श्री.मोहन फड ( (पाथरी) :

सन्माननीय सामाजजि न्याय

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परभिी, यरीं गाबाद व लातूर येचथल जातपिताळिी कायाालयात राजपूत भाम्ाच्या

जातीचे ववद्याथी व शासकीय अचधकारी/कमाचारी याींची सम
ु ारे ५० हजार प्रकरिे ववना तनिाय

प्रलींबबत ठे वण्यात आले असल्याचे ददनाींक २० ऑक््ोबर, २०१४ रोजी वा त्यासम
ु ारास
तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कायाालयामध्ये सींबींचधत जातपिताळिी अचधकारी व दलाल याींचे
सींगनमत असल्यामळ
ु े प्रकरि तनकाली काढण्यासाठी पैश्याची मागिी केली जाते, आचथाक
व्यवहार न केल्यास सन १९६१ च्या महसल
ू ी परु ाव्याची मागिी केली जाते, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सन १९६१ चे महसूली पुरावे दे ता न आल्यामुळे ववद्यार्थयाांना मशषयवत्ा ती तसेच
अचधकारी/कमाचारी याींना सोईसुववधा ममळण्यापासन
ू वींचचत राहावे लागते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, व चौकशीअींती सन १९६१
च्या महसुली पुराव्याची अ् रद्द कन न त्याऐवजवजी शाळा सोिल्याचा दाखला (्ी.सी) व प्रवेश
तनगाम उतारा ग्राहय धरण्याबाबत तसेच सींबींचधत अचधकारी व दलाल याींचे ववन ध्द कारवाई

कन न प्रलींबबत प्रकरिे त्वरीत तनकाली काढण्याबाबत शासनाने कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बड (ोले (२९-०७-२०१५) : (१), (२) व (३) नाही. हे खरे नाही.

(४) केंर स शासनाच्या तनदशानुसार या ववभागाच्या दद.६/२/२०१० च्या शासन तनिायान्वये
ववमुक्त

जाती

भ्क्या

जमाती

या

प्रवगाातील

व्यक्तीींना

अथवा

त्याींच्या

कु्ुींबबयाींना

दद.२१/११/१९६१ रोजी वा तत्पूवी त्याींचा राज्यातील सवासाधारि रदहवास असण्याची अ् ववदहत
करण्यात आली आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ६१ (16)

बेरोजगाराांना स्वयांरोजगारािड (े वळववण्यासाठी सोलापूर येथील
जजल्हा उद्योग िेंद्रातून प्रस्तावाांना िजा मांजूरी दे ण्याबाबत

(२३)

१६५५६ (१०-०८-२०१५).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापरू शहर मध्य) :

सन्माननीय

उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बेरोजगाराींना स्वयींरोजगाराकिे वळववण्यासाठी सोलापरू येथील जजल्हा उद्योग केंर सातन
ू ९८
प्रस्ताव सींबींचधत बाकाकिे पाठववण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यापैकी र्क्त ४५ प्रस्तावाींना कजा मींजूरी दे ण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उवाकरत ५३ प्रस्तावाींना कजा मींजूरी न दे ण्याची सवासाधारि कारिे काय
आहे त ?

श्री. सुभाष दे साई (१८-०९-२०१५) :(१) होय,
(२) होय,

(३) उवाकरत ५३ प्रस्तावाींना बकेकेकिून कजा प्रकरिे मींजूर न होण्याची कारिे खालीलप्रमािे
आहे त :-

१. अजादार कागदपरक ाींची पत
ा ा न करिे
ू त
२. बकेकेच्या कायाक्षेरक ात येत नसिे
३. सदर व्यवसायास वाव नसिे
४. अजादार कजा णेिेस इच्छुक नसिे

५. अनुभवाची कमतरता/पुवाानुभव समाधानकारक नसिे

६. व्यवसाय ताींबरक क व आचथाक ष्षट्चया ककर्ायतशीर नसिे
___________
राज्यातील उद्योगाांना ७५ परवान्या द्याव्या लागत असल्याबाबत
(२४)

१६५७१ (०६-०८-२०१५).

श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), श्री.अशमन पटे ल

(मांब
ु ादे वी), अॅड (.यशोमती ठािूर (गतवसा), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.ववजय वड (ेट्टीवार
(रा म्हपूरी), श्री.पर्थ
ा वीराज चव्हाण (िराड ( दक्षक्षण), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.सांग्राम थोपटे

(भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सुगनल िेदार (सावनेर), ड (ॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),
िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.रमेश िदम

(मोहोळ), श्री.पाांड (ुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.गणपत गायिवाड ( (िल्याण पूव)ा , श्री.जजतेंद्र आव्हाड (
(मांरा 
ु ा िळवा), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड () :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील उद्योगाींना ७५ परवान्या यावा लागत असल्याने अनेक उद्योग इतर राज्यात
जात असल्याने उद्योगाींना लागिा-या परवानग्या २२ इतक्या कमी केल्या असून आिखी कमी
करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे अशी णोषिा मा.मुख्यमींरक ी व मा.उद्योग मींरक ी महोदयाींनी

वव.स. ६१ (17)
केली होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, प्रत्यक्षात याबाबतचा कोिताही आदे श अद्याप शासनाने काढलेला नसल्याचे
माहे एवप्रल, २०१५ च्यासुमारास तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

शासनाने धोरिात्मक तनिाय णेवन
उद्योगासाठी लागिाऱ्या परवानग्या
ू

ववनाववलींब ममळाव्यात यासाठी प्रत्येक जजल्हयात

एक

णखिकी योजनेखाली उद्योजकाींना १५

ददवसाींत परवाने ददले जातील असे माहे मे २०१५ दरम्यान तनदशानास आले आहे ,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई (१४-०९-२०१५) :(१) “मेक इन महाराषर” या उपक्रमाींतगात उद्योगाींसाठी
लागिा-या कींपन्याींची सींख्या कमी न करता राज्यातील उद्योगाींना लागिारे ववववध परवाने /
सींमती याींची सींख्या व त्यासाठी लागिारा कालावधी कमी करण्यात येत आहे .
राज्यात उद्योग स्थापन करण्याच्या प्रकक्रयेमध्ये ण्काची गुींतविूक, उत्पादन प्रकक्रया,

उद्योगाचे दठकाि इत्यादीच्या आधारे ढोबळमानाने एमआयिीसी क्षेरक ात ६४ तर एमआयिीसी
क्षेरक ाबाहे र ६६ परवाने लागत असत, आता सुलमभकरिाअींतगात त्याची सींख्या ही अनुक्रमे ४६ ते

४८ परवाने इतकी करण्यात आली असून ऑ्ो उद्योगाींना एमआयिीसी क्षेरक ात ३७ व
एमआयिीसी क्षेरक ाबाहे रील जागेवर ४२ परवाने लागत आहे त तसेच स््ील उद्योगाींनाही अनुक्रमे
४१ व ४६ परवाने लागत आहे त म्हिजेच पूवी लागिा-या परवानग्याींची सींख्या शासनातर्
कमी करण्यात आली आहे .

(२) या सींदभाात आदे श सींबींचधत प्रशासकीय ववभागाने काढलेले आहे . काही प्रकरिी कायद्यात
सुधारिा कन न त्यात दन 
ु स्ती करण्यात आल्या आहे त.

(३) शासन तनिाय दद.२८/०७/२०१५ अन्वये राज्यातील सुष्म, लणु व मध्यम उद्योगाींच्या

गींत
ु विक
ू दाराींसाठी सवासाधारिपिे आवश्यक असलेले परवाने, ना-हरकती व सींमत्या सल
ु भतेने

व जलदगतीने प्राप्त कन न दे ण्यासाठी महसूल ववभाग स्तरावर मैरक ी कक्षाची स्थापन करण्यात
आली आहे . एक णखिकी योजनेबाबत प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
चाांदरु रे ल्वे (जज.अमरावती) तालुयातील ववशेष सहाय्य िायारमामाांतगात
सांगायो सशमती गठीत नसल्याबाबत

(२५)

१६९७५ (३०-०७-२०१५).

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), अॅड (.यशोमती ठािूर

(गतवसा), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.सुगनल िेदार (सावनेर), श्री.अशमन पटे ल
(मुांबादे वी) :

सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चाींदरु रे ल्वे (जज.अमरावती) तालुक्यातील ववशेष सहाय य कायाक्रमाींतगात सींगायो सममती

गठीत नसल्यामुळे ववशेष सहाय य कायाक्रमातील ववववध योजनाींतगात लाभार्थयाांचे अजा सींबींचधत

वव.स. ६१ (18)
तहमसलदार याींनी मींजूर करण्याच्या शासन तनिायानस
ु ार कायावाही होण्यासाठी मा.स्थातनक
लोकप्रतततनधी याींनी तहमसलदार, चाींदरू रे ल्वे, अमरावती याींना दद. २२ एवप्रल, २०१५ रोजी वा
त्यासुमारास लेखी तनवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय?

(२) असल्यास, शासनाने सदर तनवेदनावर चौकशी केली आली आहे काय व चौकशीअींती
कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास ववलींबाची कारिे काय आहे त
श्री. राजिुमार बड (ोले (२३-०९-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .

मा.ववधानसभा सदस्य याींनी उपववभागीय अचधकारी, चाींदरू रे ल्वे याींना दद.२२.०५.२०१५

रोजी तनवेदन ददले आहे.

(२) सदर तनवेदनानुसार सींजय गाींधी तनराधार अनुदान योजनेची व श्राविबाळ सेवा राज्य
तनवत्ा तीवेतन योजनेची पारक  प्रकरिे मींजुर करण्यात आलेली आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ठाणे येथील िोलबाड ( पकरसरातील शसध्दीववनायि इमारतीच्या प्रवेशद्वाराजवळ
महानगर गॅसच्या वायुवाहहनीचा स्फोट झाल्याबाबत
(२६)

१७३४१

(मांब
ु ादे वी) :

(१०-०८-२०१५).

श्री.भाऊसाहे ब

िाांबळे

(श्रीरामपूर),

श्री.अशमन

पटे ल

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

(१) ठािे येथील कोलबाि पकरसरातील मसध्दीववनायक इमारतीच्या प्रवेशद्वाराजवळ महानगर
गॅसच्या वायव
ु ादहनीचा स्र्ो् होवन
ू ाालेल्या अपणातात चार कामगार जखमी ााल्याचे माहे
एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे साई (०४-०९-२०१५) : (१) हे अींशत: खरे आहे.

महानगर गॅस मल. कींपनीला कुठलीही पूवक
ा ल्पना न दे ता कोलबाि पकरसराजवळ मे. करलायन्स
जजओ इन्र्ोकॉम कींपनीचे HDD (Horrizontal Directional Drilling) चे काम सुन  असताना

नैसचगाक वायू पुरवठा करिाऱ्या पाईपलाईनला हानी ााली. त्याच्या दन 
ु स्तीचे काम सुन 
असताना आग लागल्याने दोन कामगार जखमी ााले होते.

(२) व (३) सदर प्रकरिी एमजीएल कींपनीने चौकशी कन न त्याबाबतचा सववस्तर अहवाल केंर स
शासनाच्या पेरोमलयम व नैसचगाक वायू मींरक ालयाला सादर केलेला आहे .
___________

वव.स. ६१ (19)
एल अॅण्ड ( टी इन्रा िांपनीने राज्यातील प्रिल्प अन्य
राज्यात स्थलाांतकरत िरण्याच्या गनणायाबाबत
(२७)

१८१०४ (०६-०८-२०१५).
श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा),
श्री.अवधत
तटिरे
(श्रीवधा
न
),
श्री.वै
भव वपचड ( (अिोले), श्री.हनम
ू
ु ांत ड (ोळस (माळशशरस),
श्री.रमेश

िदम

(मोहोळ),

श्री.पाांड (ुरां ग

बरोरा

(शहापूर),

श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटील

(उस्मानाबाद), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड ( (मुांरा ा िळवा), श्री.भास्िर
जाधव (गुहागर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुड (िर (शाहूवाड (ी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील

(१) पायाभूत सुववधा पुरववण्यात नावाजलेली एल अॅण्ि ्ी इन्रा कींपनीने राज्यातील प्रकल्प
अन्य राज्यात स्थलाींतकरत करण्याचा तनिाय णेतला आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्याींची कारिे काय आहे त,
(३)

असल्यास,

उक्त

कींपनीचे

प्रकल्प

राज्यातच

रहावे

यासाठी

शासनाने

कोिती

कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१४-०९-२०१५) : (१) एल ॲण्ि ्ी इन्रा कींपनी अन्य राज्यात स्थलाींतरीत
होत असल्याबाबतचे कोितेही तनवेदन/प्रस्ताव ववभागास प्राप्त ाालेले नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नाांदेड ( जजल््यात जजल्हा उद्योग िेंद्रािड (ून सुशशक्षक्षत बेरोजगाराची िजा प्रिरणेबाबत
(२८)

१८१८० (१०-०८-२०१५).

श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबग
े ाव), श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटील (उस्मानाबाद), श्री.जजतेंद्र आव्हाड ( (मुांरा ा िळवा), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.रमेश
िदम (मोहोळ), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.पाांड (ुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल मोटे
(पराांड (ा), श्री.सुरेश लाड ( (िजात), श्री.हनुमांत ड (ोळस (माळशशरस), श्री.अजजत पवार (बारामती),
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई),
श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्री.शामराव ऊफा बाळासाहे ब पाटील (िराड (
उत्तर) :

सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेि जजल््यात जजल्हा उद्योग केंर साकिून सुमशक्षक्षत बेरोजगाराची कजा प्रकरिे मींजूर

होसन बाकेकिे येसनही बाकेमार्ात कजा वा्प होत नसल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१५ च्या
ततसऱ्या सप्ताहात तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनामार्ात चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तदनस
शासनाने कोिती
ु ार समु शक्षक्षत बेरोजगाराींची उपासमार होस नये म्हिन
ू

वव.स. ६१ (20)
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१८-०९-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

नाींदेि जजल््यासाठी सन २०१४-१५ या आचथाक वषाासाठी अथासक
ीं जल्पत तनधीपैकी सुधाकरत बीज
भाींिवल योजनेअींतगात कजा ववतरिाचे प्रमाि ९५.५०% व जजल्हा उद्योग केंर स कजा योजने
अींतगात कजा ववतरिाचे प्रमाि ९९.६०%

इतके आहे.

(२) जजल्हा उद्योग केंर स, नाींदेि याींनी बीज भाींिवलाची रक्कम अदा केलेल्या सवा प्रकरिात
बाकेने कजा वा्प केलेले आहे त्यामुळे चौकशीचा व कायावाहीचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
शशरोळ तालुयात (जज.िोल्हापूर) श्रावणबाळ योजना व सांजय गाांधी
गनराधार शासिसय योजनेच्या अांमलबजावणीबाबत

(२९)

१९६७६ (३०-०७-२०१५).

श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :

सन्माननीय सामाजजि न्याय

मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) श्राविबाळ योजना व सींजय गाींधी तनराधार शासकीय योजनेंची मशरोळ तालुक्यात
(जज.कोल्हापूर) अींमलबजाविी तसेच मशरोळ तालक
ु ा शेतमजूर श्रममक सींण्ना याींच्या ववववध

मागण्याींबाबतचे तनवेदन ददनाींक ३ एवप्रल, २०१५ रोजीच्या सुमारास स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी
तहमसलदार, मशरोळ, जज.कोल्हापूर याींच्याकिे ददले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या तनवेदनातील मागण्याींचे स्वन प काय आहे ,

(३) असल्यास, या मागण्याींबाबत शासनाने कोिता तनिाय णेतला आहे व त्याींचे स्वन प काय
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बड (ोले (२३-०९-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .

कायााध्यक्ष, मशरोळ तालक
ु ा शेतमजूर श्रममक सींण्ना, ता.मशरोळ, जज.कोल्हापूर याींनी

दद.३.०४.२०१५ रोजी तहमसलदार, मशरोळ याींना तनवेदन ददले आहे .

(२) सींबींचधत तलाठयाींकिे सादर केलेल्या कागदपरक ाींची सद्यःजस्थती, लाभधारकाींच्या बकेक
खात्यातून बकेकेमार्ात केली जािारी कपात, अजादाराींची मींजुरी/नामींजरु ी यादी दे िे आणि तलाठी,

कोतवाल व सींण्नेचे पदाचधकारी याींची बैठक आयोजजत करिे या मागण्या प्रस्तुतच्या
तनवेदनान्वये केल्या आहे त.

(३) दद.२६.०३.२०१५ व दद.२९.०४.२०१५ रोजी सींजय गाींधी योजना सममतीची बैठक आयोजजत
कन न पारक  लाभार्थयाांना अनक्र
ु मे एवप्रल, २०१५ व मे, २०१५ पासन
ू लाभ दे ण्यात येत असन
ू
पारक  व अपारक  अजादाराींची यादी वरील सींण्नेच्या अध्यक्षाींना ददली आहे. कोल्हापूर जजल्हा

मध्यवती सहकारी बकेकेकिून कोअर बकेकीींग प्रिालीच्या सुववधेककरता न .१२ इतके सेवाशुल्क
आकारले जाते. त्यास अनुसन न ववशेष सहाय य योजनेअींतगात लाभार्थयाांना ममळत असलेल्या

वव.स. ६१ (21)
लाभामधून सदरचे सेवाशुल्क आकान  नये असे उपरोक्त बकेकेस दद.०३.०७.२०१५ रोजी कळववले

आहे . त्याचप्रमािे ववशेष सहाय य योजनेअत
ीं गात प्राप्त होिा-या अजाांची तात्काळ छाननी कन न
मींजुरीककरता तहमसल कायाालयास सादर करण्याबाबत तलाठी व मींिळ अचधकारी याींना सूचना
ददल्या आहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात गुांतवणि
ू वाढववण्याबाबत
(३०)

१९७२७ (३१-०७-२०१५).

श्री.अजन
खोतिर (जालना), श्री.सुगनल प्रभू (हदांड (ोशी),
ुा

श्री.गल
ु ाबराव पाटील (जळगाव ग्रामीण), ड (ॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर), श्री.अगनल बाबर

(खानापूर), श्री.मनोहर भोईर (उरण), ड (ॉ.शशशिाांत खेड (ि
े र (शसांदखेड ( राजा), श्री.जयप्रिाश मुांदड (ा
(बसमत), श्री.अगनल िदम (गनफाड () :
करतील काय :(१)

सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

चीन दौ-यात बबजजींग येथे राज्यात गुींतविूक वाढववण्यासींदभाात ववववध आींतरराषरीय

कींपन्यासमवेत मा.मख्
ु यमींरक ी याींनी ददनाींक १६ मे, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास बैठका णेतल्या,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोित्या कींपन्याबरोबर कोित्या उत्पादनाींबाबत या बैठकात चचाा ााली आहे ,
(३) असल्यास, उक्त बाबतीत शासनाने कोिती कायावाही करण्यात आली आहे वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
ख्

श्री. सुभाष दे साई (०३-०९-२०१५) : (१) होय.

राज्यात ववववध उद्योग उभारिीसाठी परदे शी गुींतविूक व्हावी या
दद.१४ ते १८ मे, २०१५ या दरम्यान चीनचा दौरा केला होता.

उद्देशाने मा.मुख्यमींरक ी याींनी

(२) सदर दौऱ्यादरम्यान राज्य शासनाने गुींतविूकदाराींना ददलेले दे कारपरक  त्याींच्याशी केलेल्या
सामींजस्य कराराबाबतचा तपशील खालीलप्रमािे आहे .

१) मे.हाय यर, चीन याींच्या राींजिगाींव, पुिे येथील इलेक्रीक उत्पादनाच्या उद्योगाला

ववशाल प्रकल्पाचा दजाा दे ण्यात आला असून याबाबतचे दे कारपरक  मे.हाय यर

कींपनीला

चचींगिास, चीन येथे राज्य शासनामार्ात दे ण्यात आले.

२) र्ॉक्सकॉन ्े क्नॉलॉजी समुहाशी मोबाईल उत्पादन उद्योगासींदभाात राज्य शासनाने

सामींजस्य करार केला आहे .

३) तसेच महाराषरातील यरीं गाबाद व चीन मधील िुग
ीं हााग या दोन शहरात भचगनी

शहर (Sister city) बाबत सामींजस्य करार करण्यात आला.

(३) ववकास आयुक्त (उद्योग) महाराषर यद्योचगक ववकास महामींिळ व शासनाच्या उद्योग

ववभागाकिून सदर दे कारपरक /सामींजस्य करार याींचा लाभ ममळववण्याचे प्रयत्न करण्यात येत
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ६१ (22)
उद्योग क्षेरात पकरवतान घड (वून आणण्यासाठी महाराष्र
एमएसएमई वविास सांस्था स्थापन िरण्याबाबत

(३१)

१९७५६ (३१-०७-२०१५).

ग्रामीण) :

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.गुलाबराव पाटील (जळगाव

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

(१) उद्योग क्षेरक ात पकरवतान णिवून आिण्यासाठी स्वतींरक , सुष्म, लणु आणि मध्यम
उद्योगाींसाठी महाराषर एमएसएमई ववकास सींस्था स्थापन करण्यात येिार असल्याची णोषिा
मा. मुख्यमींरक ी याींनी माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींस्थेमार्ात कोित्या योजना राबववण्यात येिार आहे , व सींस्थेचे काम
ककती कालावधीत सुन  करण्याचे शासनास अपेक्षक्षत आहे , तसेच उद्योग क्षेरक ात कोिते
पकरवतान होिार आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१८-०९-२०१५) : (१) होय.

(२) केंर स शासनाच्या धतीवर सूष्म, लणु व मध्यम उपक्रम ववकास सींस्था स्थापन करावयाचे
तनयोजजत असन
ू सदरहू सींस्थेची उद्दीष्े व ध्येय काय असावेत या सींदभाात सींबींचधत सींस्था
जसे उद्योजकता ववकास सींस्था, अहमदाबाद, केंर स शासनाचे सूष्म, लणु व मध्यम उपक्रम
ववकास

सींस्था,

महाराषर

उद्योजकता

ववकास

केंर स

इत्यादी

बरोबर

चचाा

सुन 

आहे.

सींबींचधताबरोबरील चचअींती राज्यातील सूष्म, लणु व मध्यम उपक्रमाच्या ववकासासाठी कोित्या
योजना राबववता येतील, याववषयी तनजश्चत आराखिा तयार करण्यात येईल. सद्यजस्थतीत या

क्षेरक ातील ववववध ण्काींबरोबर चचाा चालू आहे . राज्याच्या अथाव्यवस्थेचा सष्
ू म, लणु व मध्यम
उपक्रम हे महत्त्वाचा किा असल्यामुळे सदरील सींस्था स्थापन ााल्यानींतर सूष्म, लणु व
मध्यम उपक्रमाचा ववकास होईल व त्याींची स्पधाात्मकता वाढून राज्यातील बेरोजगाराींना मोठया
प्रमािात रोजगाराच्या अततकरक्त सींधी तनमााि होतील.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सांजय गाधी गनराधार योजनेअांतगात झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत
(३२)

२०१२४ (३०-०७-२०१५).

श्री.धैयश
ा ील पाटील (पेण), श्री.सुभाष उफा पांडड (तशेठ पाटील

(अशलबाग), श्री.जीवा गाववत (िळवण) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) मौजे धारिी (जज.अमरावती) येथे सींजय गाींधी तनराधार योजनेच्या शेकिो बोगस
लाभाथीना आचथाक लाभ दे िा-या नायब तहमसलदार श्री.पी.पी.सोळके याींचे ववन ध्द पोलीस
गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बोगस लोकाींना पारक  दाखवून शासनानचे लाखो न पयाींचे नुकसान सींबींचधत नायब
तहमसलदार व कमाचारी याींनी गैरव्यवहार करून केला, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाची र्सविूक व गैरव्यवहार करिा-या नायब तहमसलदार व कमाचारी
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याींचेकिून ववतरीत केलेली रक्कम वसुल करिेबाबत शासन कोिती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त
श्री. राजिुमार बड (ोले (२३-०९-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) श्री.पी.पी.सोळके, नायब तहमसलदार याींचे ववन ध्द पोलीस स््े शन धारिी, जज.अमरावती
येथे भारतीय दीं ि ववधान नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे तसेच, त्याींना तनलींबबत
कन न ववभागीय चौकशी सुन  केली आहे . त्याचप्रमािे श्री.र्रकींु िे, अव्वल कारकून, श्री.तोिेवाि,

कतनषठ मलपीक व कु.ठें ग, कतनषठ मलवपक याींचेववन ध्द ववभागीय चौकशी सन 
ु करण्यात आली
आहे .

सदर प्रकरिी ववभागीय चौकशीचा अहवाल प्राप्त ााल्यानींतर दोषी असल्याचे आढळून

आलेल्या अचधकारी / कमाचारी याींचेकिून योग्य ती वसुलीची कायावाही तात्काळ करण्यात
येईल.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

(३३)

राज्यात मागासवग य ववद्यार्थयाांच्या शशष्यवत्ा तीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याबाबत

२०७६८ (३०-०७-२०१५).

श्री.ववजय औटी (पारनेर) श्री.हे मत
ां पाटील (नाांदेळ दक्षक्षण),

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलूर), लक्ष्मण जगताप (धचांचवड () :

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मागील १० वषाात मागासवगीय ववद्यार्थयाांच्या मशषयवत्ा तीमध्ये सुमारे ५५ हजार
को्ीींचा गैरव्यवहार ााल्याचे सामाजजक न्याय मींरक ी याींनी ममरज (साींगली) येथे ददनाींक ३० मे,
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास मान्य केले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

नाींदेि

जजल््यातील

मागासप्रवगाातील

ववद्यार्थयाांना

दे ण्यात

येिाऱ्या

मशषयवत्ा तीचे सुमारे ९ को्ी न पये सामाजजक न्याय ववभागाकिे थककत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिाची सीबीआय चौकशी सुन  केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व सींबींचधत दोषीींवर कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बड (ोले (१९-०९-२०१५) : (१) समाजकल्याि ववभागातींगत
ा ाालेल्या ५५ हजार
को्ी न पयाींच्या अपहाराची केंर सीय गन्
ु हे अन्वेषि ववभागाकिून चौकशी करण्यात येईल अशी
मादहती ममरज येथे मा.राज्यमींरक ी (सामाजजक न्याय) याींनी ददली असल्याची बातमी वत्ा तपरक ात
प्रमसध्द ाालेली आहे .
(२) नाही.
(३) नाही.
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(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील ववद्यार्थयाांचे शशष्यवत्ा तीचे अजा प्रलांबबत असल्याबाबत
(३४)

२१२७२ (३०-०७-२०१५).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांड (ारा) :

सन्माननीय सामाजजि न्याय

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील १६ लाख १ हजार २८९ ववद्यार्थयाांची शैक्षणिक वषा २०१४-१५ मध्ये ऑनलाईन
नोंदिी ााली असून राज्यभरातील ववववध ववभागातील जजल्हा पातळीवर ३ लाख ३३९ अजा
प्रलींबबत आहे तर महाववद्यालयीन स्तरावर ६ लाख ५९ हजार ७४९ अजा प्रलींबबत आहे त, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्याचप्रमािे ५ हजार ३८७ ववद्यार्थयाांचे अजा नाकारले आहे त तर ६ लाख ३५
हजार ८०४ अजाच मींजूर करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वषा सींपत आले असतानाही ववद्याथी अद्यापही मशषयवत्ा तीच्या प्रतीक्षेतच आहे ,

हे खरे आहे काय तसेच सदर ववद्यार्थयाांना मशषयवत्ा तीपासन
ू वींचचत ठे वण्याची कारिे काय
आहे त,

(४) असल्यास, उक्त बाबतीत शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बड (ोले (२९-०९-२०१५) : (१) व (२) सन २०१४-१५ मध्ये एकूि १६,६७,३८२ अजा
प्राप्त ााले असन
ू त्यापैकी ११,०३,६५२ इतके अजा तनकाली काढले असन
ू ५,६३,७३० अजा
प्रलींबबत होते.

(३) अींशतः खरे आहे .
(४) प्रलींबबत असलेले अजा छाननीसाठी महाववद्यालय स्तरावर तसेच जजल््याच्या सहायक
आयक्
ु त स्तरावर प्रलींबबत आहे त. सदर प्रलींबबत असलेले अजा सन २०१५-१६ मध्ये प्राधान्याने
तनकाली काढण्याची कायावाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील एम.एस्सी.िॉम््युटर ववद्यार्थयाांना
शशष्यवत्ा तीचा लाभ शमळत नसल्याबाबत

(३५)

२१६६७ (३०-०७-२०१५).

श्री.आिाश फुांड (िर (खामगाांव) :

सन्माननीय सामाजजि

न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ववद्यार्थयाांना सन २०११-१२ पासून दे ण्यात येिाऱ्या मशषयवत्ा तीचे अजा ई
मशषयवत्ा ती प्रिाली मार्ांत भरण्याची सुववधा तनमााि करण्यात आली असून सन २०११-१२ ते
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सन २०१३-२०१४ पयांत या अ्यासक्रम प्रवेशीत ववद्यार्थयाांना सींगिक प्रिामलतील आचथाक
अिचिीमुळे या मशषयवत्ा तीचा लाभ णेता येत नसल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान
तनदशानास आले आहे , हे खरे आहे का,

(२) असल्यास, खामगाींव (जज.बल
ु ढािा) येथे गो.से. महाववद्यालयातील अ्यासक्रमाचे ३२
ववद्यार्थयाांना मशषयवत्ा ती दे ण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासन सींगिक प्रिालीतील ही ताींरक ीक अिचि दरू कन न सदर ववद्यार्थयाांस

मशषयवत्ा तीचा लाभ ममळण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बड (ोले (१९-०९-२०१५) : (१) ववमुक्त जाती, भ्क्या जमाती, इतर मागासवगा व

ववशेष मागास प्रवगाातील ववद्यार्थयाांसाठीच्या सद्या सन 
ु असलेल्या मॅरीकोत्तर मशषयवत्ा ती

योजनेत एस.एस्सी.कॉम्प्यु्रसह इतर काही अ्यासक्रमाींचा समावेश नाही. त्यामळ
ु े सदर
प्रवगाातील ववद्यार्थयाांना या अ्यासक्रमासाठीच्या मशषयवत्ा तीचा लाभ ददला जात नाही.

(२) इतर मागासवगीय मॅरीकोत्तर मशषयवत्ा ती योजनेतींगत
ा एम.एस्सी कॉम्प्यु्र अ्यासक्रमास
मशषयवत्ा ती

दे य

नसल्याने

खामगाींव

(बल
ु ढािा)

येथील

गो.से.

महाववद्यालयातील

या

अ्यासक्रमात मशकिा-या ३२ ववद्यार्थयाांना मशषयवत्ा ती दे ण्यात आलेली नाही.

(३) ववमुक्त जाती, भ्क्या जमाती, इतर मागासवगा व ववशेष मागास प्रवगाातील ववद्यार्थयाांना
मॅरीकोत्तर मशषयवत्ा ती योजनेतींगत
ा एस.एस्सी. कॉम्प्यु्र व इतर सुधाकरत अ्यासक्रमाींचा
समावेश करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िेंद्र शासनातफे राबववण्यात येणाऱया पांतप्रधान रोजगार गनशमाती योजनेबाबत
(३६)

२१९८६ (१०-०८-२०१५).

ड (ॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर

(राधानगरी), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :
करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) समु शक्षक्षत बेरोजगारी कमी करण्यासाठी केंर स शासनातर् राबववण्यात येिाऱ्या पींतप्रधान
रोजगार तनममाती योजनेतील डिपॉणा् दे ण्याची पारक ता अशा जाचक अ्ीमुळे या योजनेचा
लाभापासून सुमशक्षक्षत बेरोजगार वींचचत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या जाचक अ्ी कोित्या व त्या दरू करण्याकरीता शासनाने कोिती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१८-०९-२०१५) : (१) हे खरे नाही. केंर स शासन पुरस्कात “पींतप्रधान रोजगार
तनममाती कायाक्रम” या योजनेअींतगात डिपॉणा् णेण्याची तरतद
ू नाही. त्यामळ
ु े या योजनेच्या
लाभापासून सुमशक्षक्षत बेरोजगार वींचचत राहत नाही.
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(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िोल्हापूर जजल््यात िच्च्या मालाचा अपुरा पुरवठा होत असल्याबाबत
(३७)

२१९९८ (३१-०७-२०१५).

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), ड (ॉ.सुजजत शमणचेिर

(हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा

(१) कोल्हापूर जजल्हयातील कोल्हापूरी चप्पल उद्योग कच्चा मालाच्या अपुरा पुरवठामळ
ु े आणि
सतत वाढत असलेले चामियाींचे दराींमळ
ु े नामशेष होत असल्याने ३५ ते ४० हजार कारागीर
आचथाकष्ष्या अिचिीत आले असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास यासींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
तदनुसार शासन स्तरावर काय कायावाही करण्यात आली आहे वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे साई (१८-०९-२०१५) : (१) याबाबत, उद्योग सींचालनालय, मुींबई तसेच जजल्हा
उद्योग केंर स, कोल्हापूर या कायाालयाकिे कोल्हापूरी चप्पल यद्योचगक सींण्ना अथवा इतर
यद्योचगक समह
ू याींचेकिून कोितेही तनवेदन प्राप्त ाालेले नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात श्रावणबाळ व सांजय गाांधी गनराधार अनुदान
योजनेच्या उत्पन्नाच्या मयाादेत वाढ िरण्याबबात

(३८)

२२४२२ (०६-०८-२०१५).

(पराांड (ा) :

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे
सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ववववध तनराधार योजनेअींतगात तनराधाराींना तनवााहासाठी अनद
ु ान दे ण्यात येत,े हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, श्राविबाळ व सींजय गाींधी तनराधार अनुदान योजनेच्या लाभार्थयाांसाठी न .२१
हजार पेक्षा कमी उत्पन्न असण्याची जाचक अ् असून वाढत चाललेला रोजगार व वाढती

महागाई याचा ववचार करता सदर उत्पनाच्या मयाादेत वाढ करण्याबाबत लोक प्रतततनधीींकिून
मागिी होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, उक्त योजनेअींतगात लाभार्थयाांची तनवि करताना त्याींच्या अपत्याचे वय २५ वषाापेक्षा
जास्त असल्यास त्याींना अनुदान दे ण्यात येत नाही अशी अ् आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अपत्य व्यसनाधीन, बेरोजगार इत्यादी कारिाींमुळे अनेक वध्
ा द आई-वडिलाींचा
अपत्याकिून साींभाळ केला जात नाही, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ६१ (27)
(५) असल्यास, या योजनेत वध्
ा द आई-वडिलाींचा साींभाळ होण्याच्या ष्ष्ीने व त्याींना मानधन

ममळण्यासाठी ही जाचक अ् मशचथल करिेबाबत लोक प्रतततनधीींकिून मागिी होत आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(६) असल्यास, भाग १,२,३,४,५ बाबत शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(७) नसल्यास ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बड (ोले (२३-०९-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) होय. लाभार्थयाांच्या वावषाक उत्पन्न मयाादेत वाढ करण्याबाबत मागिी होत आहे , हे खरे
आहे .
(३), (४), (५) व (६) सींजय गाींधी तनराधार अनुदान योजनेंतगात लाभ णेिा-या लाभार्थयाांच्या
मुलाचे

वय

२१

वषा

ााल्यानींतर

अशा

लाभार्थयाांचा

लाभ

बींद

करावा

अशी

तरतूद

दद.३०.०९.२००८ रोजीच्या शासन तनिायात होती. परीं त,ु दद.२६ ऑक््ोबर, २०१० रोजीच्या

शासन तनिायानस
ु ार सदर वयोमयाादेत वाढ कन न ही वयोमयाादा २५ इतकी करण्यात आली
आहे , तसेच मुलाला नोकरी ममळाल्यानींतर (शासकीय/तनमशासकीय/खाजगी) मुलाचे व कु्ुींबाचे
उत्पन्न ववचारात णेसन अशा लाभार्थयााची पारक ता/अपारक ता ठरववण्यात यावी असे ववहीत केले

आहे . त्याचबरोबर, ज्या लाभार्थयाांना र्क्त मुलीच असतील, अशा लाभार्थयाांच्या बाबतीत मल
ु ीचे
वय २५ वषा ााले अथवा त्याींना नोकरी लागली ककीं वा त्याींचे लग्न होसन नाींदावयास गेल्या
तरीसुध्दा अशा लाभार्थयाांचा लाभ चालूच ठे वण्यात येतो.

तसेच दद.१२.०६.२०१३ रोजीच्या पकरपरक कानुसार श्राविबाळ सेवा राज्य तनवत्ा तीवेतन

योजना ग् अ व ग् ब मध्ये लाभार्थयाांना जरी मुले असली तरीसध्
ु दा अशा लाभार्थयाांना लाभ

दे ण्यात येतो. त्याचप्रमािे लाभार्थयाांच्या वावषाक उत्पन्न मयाादेत वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव
ववचाराधीन आहे .

(७) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
आहदवासी ववद्यार्थयाांना िन्यादान योजनेचे अनद
ु ान अद्याप शमळाले नसल्याबाबत
(३९)

२२९३३ (३१-०७-२०१५).

श्री.सांजय साविारे (भुसावळ), श्री.पास्िल धनारे (ड (हाणू) :

सन्माननीय आहदवासी वविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकल्प व वेदाींत र्ासींिेशन मुींबई या सींस्थेच्या सहकायााने

जव्हार तालुक्यातील (जज.पालणर) धनोशी व मोखािा तालुक्यातील आसे गावातील ३०२
आददवासी जोिप्याींचा सामुदातयक वववाह सोहळा सन २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान पार पिला,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सवा कागदपरक ाींची पत
ा ा कन नही आददवासी लाभार्थयाांना एक वषा उल्ूनही
ु त
कन्यादान योजनेचे अनुदान अद्याप ममळालेले नाही, हे ही खरे आहे काय?

(३) असल्यास, उक्त बाब १ व २ नुसार शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

वव.स. ६१ (28)
आढळून आले तसेच चौकशीच्या अनुषींगाने लाभाथींना अनुदान ममळिेबाबत शासनाने कोिती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त?
श्री. ववष्णु सवरा (२३-०९-२०१५) : (१) होय, एकूि २८३ जोिप्याींचा सामुदातयक वववाह सोहळा
दद.१९/०५/२०१४ रोजी पार पािला आहे .
(२) हे खरे नाही.
प्राप्त कागदपरक ाींची तपासिी कन न कन्यादान योजनेअींतगात ९६ लाभार्थयाांना लाभ
दे ण्यात आला आहे .
(३) कन्यादान योजनेअींतगात उवाकरत जोिप्याींना लाभ दे ण्याची कायावाही सुन  आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सामुहहि प्रोत्साहन योजना २०१३ अांतगात वस्रोद्योग घटिाांना
दे ण्यात येणारे व्याज अनुदान स्थधगत िरण्याबाबत

(४०)

२३२०८

(खानापरू ) :

(१९-०८-२०१५).

श्री.सुरेश

हाळवणिर

(इचलिरां जी),

श्री.अगनल

बाबर

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

(१) सामुदहक प्रोत्साहन योजना २०१३ अींतगात वस्रक ोद्योग ण्काींना दे ण्यात येिारे व्याज
अनद
ु ान स्थचगत करण्याचे आदे श उद्योग उजाा व कामगार ववभागाने ददनाींक १२ मे, २०१४
च्या आदे शानुसार ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आदे शामुळे वस्रक ोद्योग ण्काींना ममळिारे अनुदान बींद होिार असून
राज्यातील छो्े वस्रक ोद्योजक अिचिीत येिार असल्याने हा तनिाय मागे णेण्याची मागिी

राज्यभरातील ववववध वस्रक ोद्योग सींण्नाींनी मा.उद्योगमींरक ी याींच्याकिे माहे मे २०१५ मध्ये वा
त्या दरम्यान केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर व्याज अनुदान जस्थगीत करण्याची सवासाधारि कारिे कोिती
ववववध सींण्नाींच्या मागण्याबाबत शासनाने कोिता तनिाय णेतला वा णेण्यात येत आहे ,

व

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (०३-०९-२०१५) : (१) होय.

(२) व (३) १. राज्याच्या वस्रक ोद्योग धोरिाींतगात वस्रक ोद्योग ण्काींना अनु्ञ ेय व्याज

अनुदानाची गिना करताना त्यामधून राज्याच्या उद्योग धोरिींतगात सींबींचधत वस्रक ोद्योग
ण्कास ममळिारे

व्याज अनद
ु ान वजा केले जाते. राज्याच्या वस्रक ोद्योग धोरिाींतगात

वस्रक ोद्योग ण्काींना रक ैमामसक व्याज अनुदान ददले जाते. त्यासाठी सींचालक (वस्रक ोद्योग),

महाराषर शासन याींना सींबींचधत वस्रक ोद्योग ण्काींच्या बाबतीत प्रत्येक ततमाहीला जजल्हा
उद्योग केंर साींकिून प्रमािपरक  प्राप्त कन न यावे लागते. मारक  जजल्हा उद्योग केंर साींकिून
सींचालक, (वस्रक ोद्योग), महाराषर शासन याींना असे रक ैमामसक प्रमािपरक  पाठववण्यास बराच

वव.स. ६१ (29)
ववलींब केला जातो. त्यामुळे पारक  वस्रक ोद्योग ण्काींना वस्रक ोद्योग धोरिाींतगात रक ैमामसक व्याज
अनुदान ववतरीत करण्यास ववलींब होतो.

२. राज्य वस्रक ोद्योग धोरिाींतगात व्याज अनुदानासाठी प्रकल्प ककीं मतीची कोितीही

मयाादा नाही. म्हिजेच वस्रक ोद्योग धोरिाींतगात सष्
ू म, लण,ु मध्यम, ववशाल व अततववशाल

असे सवाच प्रकारचे वस्रक ोद्योग ण्क अनुदानासाठी पारक  आहे त. त्यामळ
ु े राज्याच्या उद्योग

धोरिाींतगात सूष्म, लण,ु मध्यम वस्रक ोद्योग ण्काींना व्याज अनुदान ददले नाही तर
वस्रक ोद्योग ण्काींना उद्योग ववभागाकिून व्याज अनुदान ममळाले ककीं वा कसे याबाबत जजल्हा

उद्योग केंर साींकिून सींचालक (वस्रक ोद्योग) याींना रक ैमामसक प्रमािपरक  प्राप्त कन न णेण्याची गरज
राहिार नाही व व्याज अनुदानाचे दावे जलदगतीने तनकाली काढण्यास मदत होईल असा

प्रस्ताव वस्रक ोद्योग ववभागाने उद्योग ववभागास सादर केला होता. त्यानुषींगाने वरील तनिाय
णेण्यात आला आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
अण्णाभाऊ साठे महामांड (ळाच्या वतीने बेरोजगार तरुणाांना
(४१)

भाजी-पाला वाहतूिसचा रोजगार शमळवून दे ण्याबाबत

२३२२२ (३०-०७-२०१५).

श्री.सरु े श हाळवणिर (इचलिरां जी), श्री.शभमराव तापिसर

(खड (िवासला), श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्रीमती गनमाला गाववत (इगतपूरी),

ड (ॉ.सुगनल दे शमुख (अमरावती), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), ड (ॉ.शमशलांद माने (नागपूर
उत्तर), श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचवड (), श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड ( दक्षक्षण) :

सन्माननीय

सामाजजि न्याय मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मागासवगीय बेरोजगार तन िाींना भाजीपाला वाहतुकीचा रोजगार ममळवून दे ण्याच्या

नावाखाली लोकशदहर अण्िाभास साठे ववकास महामींिळाच्या वतीने २०१३ मध्ये तब्बल १००
गािया कोट्चयवधी न पये खचा कन न खरे दी करण्यात आल्या असून त्या अद्यापही वा्पाववना
सींबींचधत कींपन्याींच्या आवारात पिून असल्याचे माहे जन
ू , २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान
तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ही वाहने लाभार्थयाांना ववतरीत करण्यापूवीच महामींिळाने कोट्चयवधी न पयाींचा
खचा केला असून अद्याप पाककांग, डिााईतनींग या पो्ी कोट्चयवधी न पये दे िे बाकी आहे , हे
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त गायाया खरे दीकरीता न . ६ को्ी

मींजरु असता न . ७.८८ को्ीची खरे दी

अचधका-याींकिून अवैद्यकरत्या करण्यात आलेली आहे , हे खरे आहे काय,

तसेच २ वषाात गींजलेल्या वाहनाींचे पाक ग आकार ४१ वाहनाींचा डिाायतनींगचा खचा व ववमा
नुतिीकरिासाठी १ को्ी ५४ हजार न . ची आवश्यकता असल्याचे अहवालात म्ह्ले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त बाबतीत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात
व त्याअनुषींगाने दोषीींवर कोिती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

काय तनषपन्न ााले

वव.स. ६१ (30)
श्री. राजिुमार बड (ोले (२३-०९-२०१५) : (१) होय, खरे आहे .

(२) व (३) सादहत्यरत्न लोकशाहीर अण्िाभास साठे महामींिळामार्ात भाजीपाला ववक्रीसाठी
उपयुक्त १०० वाहनाींची खरे दी करण्यात आली असून सदर वाहनाींचे ववतरि लाभाथींना अद्याप
करण्यात आलेले नाही. यासाठी मींजरू कजा प्रकल्प मयाादा न .६.०० को्ी आहे व महामींिळाने

आतापयांत न .६.८३ को्ी खचा केलेला आहे. सध्या वाहनाचे ववम्याचे नुतनीकरि करिे
क्रमप्राप्त आहे . पाककांगच्या खचााची मागिी सींबींचधत ववतरकाकिून करण्यात आलेली आहे .
त्याप्रमािे वरील खचााव्यततकरक्त न .१.०५ को्ी खचा अपेक्षक्षत आहे.

(४) सादहत्यरत्न लोकशाहीर अण्िाभास साठे महामींिळाच्या सन २०१२-१३ ते २०१४-१५ या
कालावधीतील सवा कामकाजाची चौकशी सुन  आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सांजय गाांधी गनराधार योजना िायााजन्वत िरण्यासाठी
सशमतीची स्थापना न िरण्यात आल्याबाबत
(४२)

२३६८२ (३०-०७-२०१५).

श्री.शभमराव तापिसर (खड (िवासला) :

सन्माननीय ववशेष

सहाय्य मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अींध, अपींग, ववधवा तसेच तनराधार याींना ददलासा दे िारी सींजय गाींधी तनराधार योजना
कायााजन्वत करण्यासाठी सममतीची स्थापना गेल्या सहा मदहन्यापासन
ू करण्यात आली नाही, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामुळे लाभार्थयाांना आचथाक अिचिी होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त सममतीची स्थापना करण्यासाठी शासनाने कोिती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबची कारिे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बड (ोले (२३-०९-२०१५) : (१), (२) व (३) सवासाधारि पकरजस्थतीमध्ये सींजय

गाींधी तनराधार अनुदान योजना सममतीच्या अध्यक्षाींची व अशासकीय सदस्याींच्या नावाींची

मशर्ारस सींबींचधत जजल््याचे मा.पालकमींरक ी महोदय याींनी जजल््याच्या जजल्हाचधकाऱ्याींकिे
केल्यानींतर जजल्हाचधकाऱ्याींकिून सममती गठनाचे आदे श तनगाममत केले जातात. परीं तु ज्या
तालुक्यामध्ये तनयममत सींजय गाींधी तनराधार अनुदान योजना सममती गठीत ााली नसेल,

त्यावेळी अशा तालक्
ु याींमध्ये ववशेष सहाय यक कायाक्रमातील ववववध योजनाींतगात लाभार्थयाांचे
प्राप्त ाालेले अजा मींजूर करण्याचे अचधकार सींबींचधत तहमसलदार/नायब तहमसलदार याींना
प्रदान केले आहे त. सदर सवा अजा तनकषाींच्या अधीनतेने एका मदहन्याच्या कालावधीत तनकाली

काढण्याचे तनदश ददले आहे त तसेच सवा जजल््याींच्या मा.पालकमींरक ी महोदयाींना सींजय गाींधी
योजना सममतीच्या अध्यक्षाींची व अशासकीय सदस्याींच्या नावाची मशर्ारस जजल्हाचधकाऱ्याींकिे
करण्याककरता दद.०६.०४.२०१५ रोजीच्या परक ान्वये कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ६१ (31)
िोल्हापूर जजल्हयातील शशरोळ व हातिणांगले तालुयातील वध्
ा दपिाळ गनराधार
योजना सारख्या अन्य योजनाांपासन
ू लाभाथ वांधचत असल्याबाबत

(४३)

२४४११

(३०-०७-२०१५).

(राधानगरी) :

श्री.उल्हास

पाटील

(शशरोळ),

श्री.प्रिाश

आबबटिर

सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जजल्हयातील मशरोळ व हातकिींगले या दोन तालक्
ु यात वध्
ा दपकाळ तनराधार
योजना सारख्या योजना बींद असन
ू अनेक लाभाथी वेद्यककयअचधकारी याींच्याकिून दाखला न
ममळाल्याने या योजनापासून वींचचत असल्याचे तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गरीब लाभार्थयाांना तालुक्याच्या दठकािापयांत जाण्याची कुवत नसल्याने ते

ग्रामीि न ग्िालयाचा दाखला आितात तथावप त्याींची दखल णेतली जात नसल्याने हे लाभाथी
वींचचत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरिी शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बड (ोले (२३-०९-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) मशरोळ तालुक्याींमध्ये सींजय गाींधी योजना सममतीस ३९२ प्रकरिात वयामध्ये साशींकता
आढळल्याने सदरची प्रकरिे जजल्हा वैद्यकीय मींिळाकिे र्ेरतपासिीककरता पाठवावीत असे

ठरले. त्यास अनुसरून मशरोळ तालुक्यात जजल्हा वैद्यकीय अचधकारी याींची मशबबरे आयोजजत
कन न अशा लाभार्थयाांच्या वयाचे दाखले प्राप्त कन न णेसन ही प्रकरिे सममतीसमोर तनिायाथा

ठे वण्यात आलेली आहे त. हातकिींगले तालक्
ु यात ग्रामीि न ग्िालयाचा दाखला ज्या लाभार्थयाांनी
सादर केला त्या सवा पारक  लाभार्थयाांची प्रकरिे मींजूर केली आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील गनराधाराांिकरता योजनेंतगात दे ण्यात येत असलेल्या
माशसि अनुदानात वाढ िरण्याबाबत
(४४)

२४७२२ (३०-०७-२०१५).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय सामाजजि न्याय

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनामार्ात राज्यातील तनराधाराींककरता वेगवेगळया योजनेंतगात दे ण्यात येत
असलेल्या मामसक अनुदानात वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या प्रस्तावावर शासनाने तनिाय णेतला आहे काय, त्याींचे स्वन प काय आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बड (ोले (२३-०९-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) ववशेष सहाय य कायाक्रमाअींतगातच्या योजनाींमधील तनवत्ा तीवेतनामध्ये वाढ करण्याबाबतचा
प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर केला असून त्याबाबतचा तनिाय अद्याप व्हावयाचा आहे .

वव.स. ६१ (32)
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात स्टील उद्योगाला चालना दे ण्याबाबत
(४५)

२५२२८ (३१-०७-२०१५).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय उद्योग मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील नागपूर, जालना, नामशक, पुिे या शहरात काही वषाांआधी ६०० पेक्षा जास्त

रोमलींग ममल व १० हजार व्यवसातयक होते तसेच गेल्या चार ते पाच वषाात हे प्रमाि अध्याावर
आल्याचे ददनाींक ८ जन
ू , २०१५ रोजी व त्यासम
ु ारास तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वीजदरामधील र््का आणि कच्च्या मालाच्या स्रक ोताींचा अभाव, तसेच
स्पधाामुळे राज्यातील स््ील उद्योग सींक्ात आला असून हजारो कामागाराींवर बेकार होण्याची
वेळ येिार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त बाबतीत शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१८-०९-२०१५) : (१) हे खरे नाही. त्याबाबतचा तपशील खालीलप्रमािे :अ.क्र

जजल्हा

नोंदिीकात ममल

बींद ममल

१.

नागपूर

६६

१२

२.

जालना

५६

०६

३.

नामशक

६५

०९

४.

पुिे

२६

००

(२) अींशतः खरे आहे .
१) नागपूर - येथील १२ रोमलींग ममल बींद असून त्यातील रोजगार १६९ आहे .

२) जालना - येथील ०६ रोमलींग ममल बींद असून त्यातील रोजगार २८६ आहे .

३) नामशक - येथील ०९ रोमलींग ममल बींद असून त्यातील रोजगार ३५८ आहे .
४) पि
ु े - या जजल््यामधील एकही रोमलींग ममल बींद नाही.

(३) व (४) मुल्यवचधात कर परतावा, ववद्युत ्े करर् परतावा, ववद्युत शुल्क मार्ी, मुर साींत

शुल्क मार्ी, व्याज अनुदान यासारखे प्रोत्साहन लाभ दे ण्यात येतात. आजारी व बींद उद्योग
ण्काींचे पुनवासन करण्यात येत.े महाराषर यद्योचगक धोरि - २०१३ नुसार पुनन ज्जीवन
नसलेल्या तसेच बींद ण्कासाठी

ववशेष अभय योजना सन

२०१३ ते २०१५ या कालावधीत

राबववण्यात आली. उद्योग ण्काने भरलेला मुल्यवचधात कर तसेच कच्च्या मालावर भरावा

वव.स. ६१ (33)
लागलेला मुल्यवचधात कर यद्योचगक प्रोत्साहन अनुदान म्हिून दे ण्याींत येते. उद्योग ण्काने

णेतलेल्या मुदत कजाावर ५ ्क्के व्याजाचा परतावा ण्कास दे ण्यात येतो (वीजबबलाच्या
प्रमािात). उद्योग ण्कास आकारल्या जािा-या वीजदरावर न .०.५० ते न .१.०० प्रतत युतन्

पॉवर ्े करर् सबमसिी पदहल्या तीन वषाासाठी ददली जाते. नववन उद्योग ण्काींना त्याींच्या
वीजबीलात

आकारले

जािारे

ववद्युतशुल्क

१५

वषाासाठी

मार्

करण्याींत

आले

आहे.

उपरोक्तप्रमािे बींद व आजारी उद्योग ण्कासाठी पुनवासनासाठी कायावाही करण्यात येत आहे .
___________
साांगली जजल््यातील शमरजेमध्ये तांतुवाद्य गनमाात्याांच्या उद्योगासाठी
तांतुवाद्य लस्टर उभारण्याबाबत

(४६)

२५६७९ (३१-०७-२०१५).

श्री.अगनल बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय उद्योग मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली जजल््यातील ममरजेमध्ये तींतुवाद्य तनमाात्याींच्या उद्योगासाठी तींतुवाद्य क्लस््र
उभारण्याचा तनिाय लणू उद्योग ववकास महामींिळाने णेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर तींतव
ू ाद्य क्लस््र योजनेचे सवासाधारि स्वरूप काय आहे ,

(३) असल्यास, सदर तींतूवाद्य तनमाात्याींच्या उद्योगासाठी तींतूवद्य क्लस््र केव्हापयांत
उभारण्यात येिार आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१८-०९-२०१५) : (१) होय.

(२) महाराषर शासनामार्ात लणुउद्योग ण्क व हस्तकला कारागीर यासाठी महाराषर राज्य

यद्योचगक समूह ववकास योजना राबववण्यात येते. या योजनेत जास्तीत जास्त न .५.०० को्ी
पयांत सहाय य दे ण्यात येते. यापैकी ७०% रक्कम ही महाराषर शासनामार्ात दे ण्यात येते व
उवाकरत ३०% रक्कम ही सींबींचधत उद्योग समह
ू ाच्या प्रतततनधीकिून जमा करण्यात येत.े या

योजनेअत
ीं गात हा उद्योग समूह एका सामुहीक सुववधा केंर साची स्थापना करतो. या सामुहीक

सुववधा केंर सामध्ये सींबींचधत उत्पादनाच्या गुिवत्तावाढीसाठी उच्च प्रतीची यींरक सामुग्री उपलब्ध
कन न दे ि,े कच्चा माल पुरवठयासाठी बकेक तयार करिे तसेच मालाच्या ववक्रीसाठी व
प्रदशानासाठी मदत करिे इ. या सामह
ु ीक सवु वधा केंर सामार्ात दे ण्यात येतात.

(३) महामींिळाने याबाबत तनदानोपयोगी अ्यास अहवाल (Diagnostic Study report) तयार
करण्याची प्रकक्रया पूिा केली असून शासनाच्या महाराषर राज्य यद्योचगक समूह ववकास
योजनेअत
ीं गात सदर प्रस्ताव सह सींचालक, उद्योग सींचालनालय याींना सादर करण्यात आला
आहे व हे केंर स उभारण्यासाठी साधारिः २/३ वषााचा कालावधी अपेक्षक्षत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ६१ (34)
राज्यात सांजय गाांधी गनराधार योजनेचे लाभाथ गनवड (ण्याचे
अधधिार तहशसलदाराांना दे ण्याबाबत
(४७)

२६१९४ (३०-०७-२०१५).

श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.जजतेंद्र आव्हाड ( (मांरा 
ु ा िळवा), श्री.पाांड (ुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.भास्िर जाधव (गह
ु ागर),
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :
करतील काय :-

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्यात सींजय गाींधी तनराधार योजनेचे लाभाथी तनविण्याचे अचधकार तहमसलदाराींना
दे ण्याचा तनिाय शासनाने माहे मे, २०१५ च्या शेव्च्या सप्ताहात णेतला आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) तसेच सदर तनिायाची अींमलबजाविी केव्हापासून करण्यात येत आहे ?
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त

श्री. राजिुमार बड (ोले (२३-०९-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे . अशा स्वन पाचा तनिाय
दद.०५ मे, २०१५ रोजी णेण्यात आला आहे.

(२) याबाबत शासन तनिाय तनगाममत ााल्यापासन
ू म्हिजे दद.०५ मे, २०१५ पासन
ू सदर
तनिायाची अींमलबजाविी करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील गनराधार अनुदानापासून वांधचत असल्याबाबत
(४८)

२७०५६ (३०-०७-२०१५).

जामोद) :

श्री.गोवधान शमाा (अिोला पजश्चम), ड (ॉ.सांजय िुटे (जळगाव

सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील तीन लाख तनराधाराींना आचथाक अनुदानापासून वींचचत असल्याचे माहे जून,
२०१५ च्या ततस-या आठवयायात तनदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राषरीय वध्
ा दापकाळ योजनेत १८ लाख, ववधवा पेन्शन योजनेत ३ लाख व
अपींग योजने अींतगात ३ ्क्के पारक  लाभाथी अनद
ु ानापासन
ू वींचचत असल्याचे तनदशानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त बाबतीत शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बड (ोले (२३-०९-२०१५) : (१), (२) व (३) केंर स शासनाने इींददरा गाींधी राषरीय

वध्
ा दापकाळ तनवत्ा तीवेतन योजनेककरता २२.८१ लक्ष, इींददरा गाींधी राषरीय ववधवा तनवत्ा तीवेतन

योजनेककरता ९.२४ लक्ष व इींददरा गाींधी राषरीय अपींग तनवत्ा तीवेतन योजनेककरता ९०५१८ असे

ममळून ३२.९६ लक्ष लाभार्थयाांचे उदद्दष् राज्यास ददले आहे . त्यापैकी इींददरा गाींधी राषरीय
वध्
ा दापकाळ तनवत्ा ती वेतन योजनेत १२.२७ लक्ष, इींददरा गाींधी राषरीय ववधवा तनवत्ा तीवेतन

वव.स. ६१ (35)
योजनेत ४४६०० व इींददरा गाींधी राषरीय अपींग तनवत्ा तीवेतन योजनेत ७२५४ एवढे लाभाथी लाभ
णेत आहे त.

इींददरा गाींधी राषरीय अपींग तनवत्ा तीवेतन योजनेत ८० ्क्के अपींगत्वाची अ् असल्याने

तसेच इींददरा गाींधी राषरीय ववधवा तनवत्ा तीवेतन योजनेत ४० वषाापेक्षा जास्त वयाची अ्

असल्याने लाभार्थयाांचे प्रमाि कमी असल्याचे केंर स शासनास कळवून त्यास अनुसरून
अपींगत्वाची अ् ४० ्क्के व ववधवा मदहलाींच्या वयाची अ् मशथील करण्याबाबत केंर स

शासनास ववनींती करण्यात आली आहे . तसेच इींददरा गाींधी राषरीय ववधवा तनवत्ा तीवेतन

योजनेमध्ये लाभाथी सींख्या वाढावी या हे तन
ू े लाभार्थयाांस स्ञ ान मल
ु े असली तरीसध्
ु दा लाभ
द्यावा अशीही ववनींती केंर स शासनास केली आहे . या योजना जास्तीत जास्त लाभार्थयाांपयांत
पोहोचाव्यात यासाठी ववववध माध्यमातून प्रमसध्दी व प्रसार करण्यात येतो.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मेळघाट (जज.अमरावती) येथील अपांग लोिाांना प्रमाणपर न
हदल्यामुळे शासिसय योजनेचा लाभ शमळत नसल्याबाबत
(४९)

२७०६७ (३०-०७-२०१५).

श्री.प्रभुदास शभलावेिर (मेळघाट) :

सन्माननीय सामाजजि

न्याय मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मेळणा् (जज.अमरावती) पकरसरामध्ये जवळजवळ ५ हजार पेक्षा जास्त अपींग आहे त, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या अपींगाने शासनाकिे योग्य ते पुरावे ददले असतानाही त्याींना अजूनही मदत
ममळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने अद्यापही अपींग लोकाींना प्रमािपरक  न ददल्यामुळे त्याींना कोित्याही
शासकीय योजनेचा लाभ ममळत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासन या अपींगाींना प्रमािपरक े केव्हा दे िार आहे तसेच त्याींना लाभ ममळिार
आहे काय,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बड (ोले (२१-०९-२०१५) : (१) हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) मेळणा् (जज.अमरावती) येथील अपींग लोकाींना प्रमािपरक  दे ण्याककरता अपींग
पुनवासन केंर स, अमरावती, जजल्हा शल्य चचककत्सक, अमरावती व जजल्हा समाज कल्याि
अचधकारी, जजल्हा पकरषद, अमरावती याींच्या सींयुक्त ववद्यमाने ददनाींक २२/५/२०१५ रोजी

उपजजल्हा ग्रामीि न ग्िालय येथे अपींगाींसाठी मशबीर णेसन ९०१ अपींग व्यक्तीींची तपासिी
करण्यात आलेली आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ६१ (36)

राज्यात इतर मागासवग य ववद्यार्थयाांना प्रवेशासाठी आवश्यि असलेला
नॉन करमामीशलअर दाखला तीन वषाांसाठी दे ण्याबाबत
(५०)

२७७३७ (३०-०७-२०१५).

श्री.सगु नल शशांदे (वरळी), अॅड (.भीमराव धोंड (े (आष्टी) :

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

(१) राज्यात इतर मागासवगीय ववद्यार्थयाांना प्रवेशासाठी आवश्यक असलेला नॉन कक्रमीमलअर
दाखला तीन वषाांसाठी दे ण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाकिून कोिती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. राजिुमार बड (ोले (२१-०९-२०१५) : (१) व (२) शासन पकरपरक क दद.१७ ऑगस््, २०१३
अन्वये ज्या ववद्याथी/उमेदवाराींच्या पालकाींचे मागील तीन वषाातील प्रत्येक वषााचे उत्पन्न हे

जर न .६ लक्षापेक्षा कमी असेल तर अशा ववद्याथी/उमेदवाराींना तीन वषााच्या कालावधीककरता
नॉन कक्रममलेअरचे प्रमािपरक  दे ण्यात येते.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

ड (ॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव
महाराष्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुर सिालय, मुींबई.

