
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ८० वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

खानापूर धचत्ता (जि.परभणी) येथील मध्यवती सहिारी बँिेच्या िारभाराबाबत 
  

(१)  १६४ (२२-१२-२०१४).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), 
प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खानापूर चचत्ता (जि.परभणी) येथील मध्यवती सहकारी बकेँच्या कारभाराबाबत तक्रार 
करण्यात आली असल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१६) :(१) होय. 
(२) परभणी जिल्हा मध्यवती सहकारी बँक र्ाखा खानापूर चचत्ता वाढीव किश देत नाही अर्ी 
तक्रार प्राप्त झाली असता जिल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, हहींगोली याींनी सींबींचधत बँक 
र्ाखा व्यवस्थापक याींना आपल्या स्तरावर सुचना हदल्यानींतर जिल्हा मध्यवती सहकारी बँक 
र्ाखा खानापूर चचत्ता अींतगशत मागणी प्रमाणे ११ सींस्थाींच्या ८९२ सभासदाींना रु.५३.९२ लाख 
एवढे किश मींिूर करुन वा्प करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील आहदवासी आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयाांना क्रीडा  सांचलनालयातफे आयोजित िरण्यात 
येणाऱ्या स्पधाांमध्ये समाववष्ट्ट िरण्यासांदभामत 

  

(२)  ४६२ (२२-१२-२०१४).   श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवम), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात ५५२ र्ासकीय आश्रम र्ाळामधनु सुमारे १ लाख ८७ हिार २१६ ववदयाथी व 
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अनुदानीत ५५७ आश्रम र्ाळामधनू सुमारे २ लाख १० हिार ८७४ ववदयाथी शर्क्षण घेत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राज्यातील आश्रमर्ाळाींना र्ालेय शर्क्षण ववभागाऐविी आहदवासी ववभागाची 
मान्यता असल्यान ेर्ासनाच्या क्रीडा  सींचालनालया तरे्फ आयोजित करण् यात येणा-या ववववध 
क्रीडा  स् पधाश मधून आश्रमर्ाळेतील आहदवासी ववदया्यानना वगळण् यात येत,े हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, आश्रम र्ाळाींतील सुमारे ४ लाख ववदयाथाना २५ गुणाींपासून व नोकरी पासून 
वींचचत रहावे लागते, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, राज् यातील र्ालेय शर्क्षण ववभाग व आहदवासी ववकास ववभाग याींनी एकर 
ववचार करुन आश्रम र्ाळाींतील गुणवींत खेळाडुींना न् याय देण् यासा ध धोरण ननजश्चत 
करण् याबाबत र्ासन स् तरावरुन कु ली कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे? 
  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०५-०१-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     र्ालेय शर्क्षण व क्रीडा ववभागाच्या हद.२२ एवप्रल, २०१५ रोिीच्या र्ासन ननणशयान्वये 
आहदवासी ववभागाच्या राज्यस्तररय क्रीडा स्पधानना क्रीडा ववभागाच्या राज्यस्तरीय स्पधानचा 
दिाश देण्यात आला आहे. आहदवासी ववभागाने आयोजित केलेल्या राज्यस्तर र्ालेय क्रीडा 
स्पधेमध्ये सहभागी होणारे खेळाडू २५ वाढीव क्रीडा गुण सवलतीसा ध तसेच सदर स्पधेत पदक 
प्राप्त करणारे खेळाडू र्ासन सेवते खेळाडूींना  ेवलेल्या ५% आरक्षणाच्या सवलतीसा ध पार 
 रतात. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

धचमुर (जि.चांद्रपूर) वन हक्ि सशमतीद्वारा जिल्हा सशमतीिड ेप्रस्ताववत  
िेलेल्या प्रलांबबत प्रिरणाांबाबत 

  

(३)  ३९४३ (२२-१२-२०१४).   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चचमूर (जि.चींद्रपूर) वन हक्क सशमतीदवारा जिल्हा वन हक्क सशमती चींद्रपूरकड ेमाहे २००९ 
पयनत प्रस्ताववत केलेले १५९ प्रकरण प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तालुका वन हक्क सशमतीकड े प्रस्ताववत केलेल्या १५९ प्रकरणाींच्या मींिुरी व 
पटे्ट ववतरणाबाबत मींिुरीस ववलींब होण्यामागे सवशसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, वन हक्क प््े न शमळाल्यान ेसदर लाभा्यानना र्ासकीय अन्य योिनाींपासून 
परावतृ्त व्हाव ेलागल्याने हदनाींक १७ ऑक््ोबर २०१४ च्या सुमारास 
तालुका वन हक्क सशमतीदवारा आींदोलनाचा परव्यवहार सींबींधीत अचधकाऱयाींकड े केलेला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास त्वररत ननणशयाबाबत कोणती उपाययोिना केली आहे ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-१२-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रकरणी ववलींब झालेला नाही. 
(३) हदनाींक २२/१२/२०१४ रोिी ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(४) ववहहत कालावधीत कायशवाही करण्यात येत असल्याने वेगळी उपाययोिना करण्याची 
आवश्यक नाही. 
  

___________ 
  
गडधचरोली जिल् ्यात तांत्रशशक्षण देणा-या अनेि सांस्थाांनी बोगस ववद्याथी दाखवनू िरोडो 

रुपयाांची शशष्ट् यवतत् तीची रक् िम हडप िेल् याबाबत 
  

(४)  ५४४७ (०९-०४-२०१५).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), अडॅ.यशोमती ठािूर (नतवसा), 
श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्व)े, श्रीमती मननषा चौधरी 
(दहहसर), श्री.सांिय साविारे (भुसावळ), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), श्री.बाबुराव पाचणे 
(शशरुर), श्री.सुधािर देशमखु (नागपूर पजश्चम), श्री.ित ष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूवम), श्री.वविास 
िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), डॉ.आशशष देशमखु (िाटोल) :   
सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील तींरशर्क्षण देणा-या स् व.राहुलभा  बोम् मावार केलेि ऑर्फ मेनिेमें् अेन् ड 
्ेक् नेलेिी सींस् थेच े सींचालक सुरि बोम् मावार आ ण रोहहत बोम् मावार याींनी सन २०१३ व 
२०१४ या सरात १२० ववदया् यानची प्रवेर् क्षमता असतानाही २०९ बोगस ववदया् यानच् या नावान े
समािकल् याण गडचचरोली या कायाशलयाकडून १ को्ी ६ लाख ३१ हिार ५० रुपयाींचा 
गैरव् यवहार केला, तसेच सींकल् पशसध् दी बहुउदेेशर्ीय ववकास सींस् थेच ेसींचालक अशमत बींदे याींच् या 
साववरीबाई रु्फले ऑर्फ मेनेिमें् अेन् ड ्ेक् नेलेिी केलेिने उक् त सरात ६९ लाख रुपये, 
गुरुसाई केलेि ऑर्फ ्ेजक्नकल अेन् ड मेनेिमें् आष ्ीने १५ लाख ४५ हिार रुपये, शर्वािी 
केलेि वडसा १९ लाख ५३ हिार रुपये व शर्वनेरी केलेि ऑर्फ ्ेक् नेलेिीने ७६ हिार रुपये 
व याींच् यासह अनेक सींस् थाींनी बोगस ववदयाथी दाखवून करोडो रुपयाींची शर्ष यवतृ् तीची रक् कम 
हडप केल्याची माहहती माहे िानवेारी, २०१५ मध् ये वा त् यादरम् यान ननदर्शनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, समािकल् याण व आहदवासी ववभागाच् या वतीन े गडचचरोली जिल् ्यातील 
चामोर्ी, गडचचरोली, वडसा याींसह अनेक पोशलस स् ्ेर्नमध् ये दोन महहन् यापूवी ररतसर तक्रार 
देवून सुध् दा सदर पोशलसाींनी आरोपीींना अदयापही अ्क केलेली नसल् याची माहहती ननदर्शनास 
आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, नायब तहशसलदार, नागशभड, जि.चींद्रपूर याींच् या नावाने बनाव् शर्क् के तयार 
करुन ११० ववदया् यानच् या नावे बनाव् उत् पन् नाच ेदाखले तयार करुन र्ासनाकड ेसादर केले 
असल् याची माहहती चशकर्ीतून ननदर्शनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उक् त प्रकरणाची चशकर्ी करण् यात आली आहे काय, व त् यानुसार सींबींचधत 
दोषीींवर र्ासनाने पुढे कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे ? 
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श्री. राििुमार बडोले (१०-१२-२०१५) :(१) प्रवेर् क्षमतेपेक्षा िास्त बोगस ववदया्यानच्या नावाने 
शर्षयवतृ्तीच्या रक्कमचेा अपहार करण्याची बाब गडचचरोली जिल््यात ननदर्शनास आलेली 
आहे. 
(२) सींबींचधत महाववदयालयाींववरुध्द पोलीस स््ेर्नमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने पोलीस ववभागामार्फश त अचधक तपास सुरु आहे. 
  

___________ 
  

चाळीसगाांव (जि.िळगाांव) येथील जिल् ्यातील आश्रमशाळा शशक्षिेत् तर िममचा-याांचे गेल् या चार 
महहन् यापासून वतेन न शमळाल् याबाबत 

  

(५)  ५८४४ (०९-०४-२०१५).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चाळीसगाींव (जि.िळगाींव) येथील आश्रमर्ाळा शर्क्षकेत् तर कमशचा-याींच े गेल् या चार 
महहन् यापासून वेतन न शमळाल् यामुळे महाराष र शर्क्षकेत् तर कमशचा-याींनी सींघाने माहे िानेवारी, 
२०१५ मध् ये वा त् यादरम् यान आींदोलन करण् याचा ार्ारा देण् यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, जिल् ्यातील आश्रमर्ाळाींच ेगेल् या चार महहन् यापासनू वेतन न देण् याची कारणे 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक् त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राििुमार बडोले (०८-०१-२०१६) :(१) होय. 
(२) िळगाींव जिल््यात ४१ मान्यता प्राप्त अनुदाननत वविाभि आश्रमर्ाळा असून सदर 
आश्रमर्ाळेतील रे्फब्रुवारी, २०१५ पयनत शर्क्षक व शर्क्षकेत्तर कमशचाऱयाींच ेवेतन समाि सेवाथश 
प्रणालीमध्ये अदा करण्यात आले आहे. पुढील वेतन अदा करण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

अिोला शहरात रमाई घरिुल योिनेसाठी शासनाने महानगरपाशलिेला तब्बल ३५ िोटीांचा 
ननधी उपलब्ध िरुन हदल्याबाबत 

  

(६)  ८१९६ (०७-०४-२०१५).   श्री.गोवधमन शमाम (अिोला पजश्चम), श्री.समीर िुणावार 
(हहांगणघाट), श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला र्हरात रमाई घरकुल योिनसेा ध र्ासनान ेमहानगरपाशलकेला तब्बल ३५ को्ीींचा 
ननधी हदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घराींच ेदोन हिाराींचे उहदेशष् असताींनाही र्हरात केवळ १३३ घराींच ेकाम सुरू 
असून ते देखील पूणश झाले नसल्याचे माहे िानेवारी २०१५ मध्ये ननदर्शनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त योिनेचे उहदेशष् पूणश करण्यासा ध र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राििुमार बडोले (१४-०१-२०१६) : (१) होय, अकोला र्हरात रमाई घरकुल योिनेसा ध 
महानगरपाशलकेला रु.३८.१८ को्ी ातका ननधी उपलब्ध करुन देण्यता आलेला आहे. 
(२) व (३) अकोला र्हरामध्ये रमाई घरकुल योिनेचे सन २०१४-१५ अखेर २१२४ ातके उहदेशष् 
असून, १०२५ घरकुले मींिूर करण्यात आलेली आहेत. त्यापैकी १२४ घरकुलाींचे बाींधकाम पूणश 
झालेले आहे. ८७८ घरकुलाींच ेबाींधकाम प्रगतीपथावर असनू, २३ घरकुले ववववध कारणाने रदेश 
करण्यात आलेली आहेत. 
      अकोला महानगरपाशलकेला घरकुलाींच्या उहदेशष्ानुसार परेुसा ननधी उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेला असनू, मींिूर घरकुलाच े उहदेशष् पूणश करण्याच्या दृष्ीन े घरकुल ननमाशण 
सशमतीकडून ननयशमत बै का घेण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
रायगड जिल््यातील इतर मागास प्रवगम व मागास प्रवगामतील ववद्यार्थयाांची आठ िोटीची 

रक्िम िपात िेली िाणार असल्याबाबत 
  

(७)  ९५०० (१०-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल््यातील ातर मागास प्रवगश व मागास प्रवगाशतील ३० हिार ववदया्यानची आ  
को्ीची रक्कम सन २०१५ मध्ये कपात केली िाणार असल्याच ेमाहे िानेवारी २०१५ मध्ये वा 
त्यासुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रवगाशतील ववदया्यानना प्रत्येक १० हिार याप्रमाणे ही शर्षयवतृ्ती हदली 
िात होती यामुळे ववदया्यानना याचा र्फायदा होता परींतु शर्षयवतृ्ती शमळणार नसल्याने सदरहू 
ववदया्यानची गैरसोय होत आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासन काय कायशवाही करणार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. राििुमार बडोले (०४-१२-२०१५) :(१) नाही. 
(२) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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किनवट व माहूर (जि.नाांदेड) येथील सांस्थेन ेआहदवासी गावाांसाठी तसेच समािाच्या 
िल्याणिारी योिना राबववण्यासाठी ननधी घेऊन गैरव्यवहार िेल्याबाबत 

  

(८)  ९८२२ (०९-०४-२०१५).   श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ककनव् व माहूर (जि.नाींदेड) येथील िय बिरींग सेवाभावी सींस्था, ास्लामपूर या सींस्थेन े
पररसरातील आहदवासी गावाींसा ध तसेच समािाच्या कल्याणकारी योिना राबववण्यासा ध कें द 
व राज्य र्ासनाकडून तसचे नाबाडश अींतगशत कोट्यवधी रुपये ननधी घे न गैरव्यवहार केल्याचे 
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींस्थेची र्ासनाने चशकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व या प्रकरणाची सदय:जस्थती काय आहे ? 
  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०९-१२-२०१५) :(१) हे खरे नाही. िय बिरींग सेवाभावी सींस्था, ास्लामपूर या 
सींस्थेला आहदवासी ववभागामार्फश त कोणत्याही प्रकारे ननधी देण्यात आलेला नाही. नाबाडश 
सींस्थेकडून त्याींच्या योिनेअींतगशत त्याींच ेस्तरावरुन ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 
तथावप, त्याबाबत कोणतीही तक्रार नाबाडशकड ेदाखल करण्यात आलेली नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िोल् हापूर जिल् ्यातील महामांडळाांना वेळेवर ननधी शमळाला नसल् याबाबत 
  

(९)  १२९०१ (१०-०४-२०१५).   श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् हापूर जिल् ्यातील वसींतराव नाईक भ्के ववमुक् त महामींडळ, सींत रोहहदास चकश कार 
महामींडळ, लोकर्ाहहर अण् णा भा  सा े महामींडळ, महात् मा िोनतराव रू्फले महामींडळ या 
सारख् या महामींडळाच्या र्ासनाकडून गेल् या तीन वषाशपासून ननधी शमळाला नसल् याच े माहे 
िान,े २०१५ च् या पहहल् या आ वडयात वा त्यासुमारास उघडकीस आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, कोल् हापूर जिल् ्यातील र्ासनान ेमहामींडळाना २५८ को्ीींचा ननधी दे न 
सामान् य नागररकाींना हदलासा दयावा अर्ी मागणी अध् यक्ष, महाराष र राज् य महहला बचाव 
सशमती याींनी र्ासनाकड ेहद. ६/१/२०१५ रोिी वा त् या समुारास मोचाश काढून केली आहे हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, याप्रकरणी चशकर्ी केली आहे काय, चशकर्ीत काय आढळून आले व उपरोक् त 
महामींडळाना तात् काह ननधी उपलब् ध करुन देण् यासा ध कोणत् या उपाययोिना केल् या आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत 
  

श्री. राििुमार बडोले (१२-०१-२०१६) :(१) (अ) वसींतराव नाईक महामींडळाकडून कोल्हापूर 
जिल््याकरीता मागील तीन वषाशत महाराषर र्ासनाच्या बीि भाींडवल योिनेअींतगशत सन 
२०१२-१३ मध्ये ६,५०,०००/- व २०१३-१४ मध्ये १५ लक्ष ातका ननधी पा ववण्यात आला. 
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(ब) सींत रोहहदास चमोदयोग व चमशकार ववकास महामींडळास सन २०१३-१४ मध्ये 
एनएसएर्फडीसी, नवी हदल्ली याींच्या मुदती किश योिना, महहला समधृ्दी योिना, लघुऋण 
ववत्त् ा योिना व महहला ककसान योिनेअींतगशत ननधी प्राप्त झालेला नाही. सन २०१४-१५ एकूण 
१,५२,५२,०००/- रु. ननधीच ेवा्प करण्यात आले आहे. 
(क) लोकर्ाहीर अण्णाभा  सा े महामींडळास सन २०१२-१३ त े २०१४-१५ मध्ये अनुदान 
योिनेंतगशत एकूण रु.३५९५.०३/- लक्ष, बीिभाींडवल योिनेंतगशत एकुण रु.१७६२५.००/- लक्ष व 
एनएसएर्फडीसी ्मशलोन योिनेंतगशत एकूण रु.७५३७.५०/- लक्ष ातका ननधी देण्यात आला आहे. 
(ड) महात्मा रु्फले मागासवगश ववकास महामींडळ महामींडळास सन २०११-१२ पासून 
एनएसएर्फडीसी, नवी हदल्ली याींचेकडून ननधी शमळालेला नाही तसेच एनएसकेएर्फडीसी, नवी 
हदल्ली याींचकेडून गेल्या वषशभरात ननधी व मींिूरी शमळालेली नाही. 
(२) होय. 
(३) ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असल्याने चशकर्ी करण्याचा प्रश्न उद् ावतनाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
राज्यातील ओबीसी ववद्यार्थ याांसाठी मॅरीिपुवम शशक्षणासाठी िें द्र पुरस् ित त १०० टक् िे शशष्ट् यवतत् ती 

योिना लागू िरण्याबाबत 
  

(१०)  १४५८० (०९-०४-२०१५).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.ित ष्ट्णा खोपड े(नागपूर 
पूवम), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय 
सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ओबीसी ववदया् यानसा ध मेरीकपुवश शर्क्षणासा ध कें द्र पुरस् कृत १०० ्क् के 
शर्ष यवतृ् ती योिना लागू करण् यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र सरकारतरे्फ या योिनेसा ध राज् य र्ासनाला काही अनुदान प्राप् त झाले होत े
काय, असल् यास, सन २००३ पासनू ककती ववदया् यानना याचा लाभ देण् यात आला व सदरील 
अनुदान ातरर वळवण् यात आले असल् यास सींबींचधत अचधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच उक्त ववदया्यानना कें द्र पुरस् कृत १०० ्क् के शर्ष यवतृ् ती योिना लागू करून 
शर्षयवतृ्ती देण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राििुमार बडोले (१०-१२-२०१५) :(१) होय. 
(२) व (३) राज्य र्ासनान ेसदर योिना लागू केलेली नाही. तथावप, सदर योिनेसा ध सन 
२००९-१० या आचथशक वषाशत रुपये ५१८.३० लाख ातके कें द्रीय अनुदान प्राप्त झाले होते. 
राज्यातील वविाभि/ववमाप्र सींवगाशतील यादीतील िाती भारत सरकारच्या ामाव सींवगाशतील 
यादीमध्ये अींतभूशत असून त्याींच्यासा ध राज्याची मेरीकपूवश शर्षयवतृ्ती योिना लागू आहे. 
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त्यानुसार कें द्र र्ासनाकडून प्राप्त झालेल्या ननधीच ेउपयोचगता प्रमाणपर कें द्र र्ासनास सादर 
करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
पालघर जिल् ्यातील तलासरी व डहाणू तालुक् यातील फॉरेस्ट  लॉट आहदवासीांच् या नावे लालेले 
असून प्रत् यक्षात वनधारि याांच्या ताब् यात दोन एिर पेक्षा िास् त िमीन असताना त् याांच ेनाव े

ववभागाने दोन गुांठे इतिी िमीन नावावर िेली असल्याबाबत 
  

(११)  १५५०६ (०९-०४-२०१५).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल् ्यातील तलासरी व डहाणू तालुक् यातील र्फेरेस्् प् ले् आहदवासीींच् या नाव े
झालेले आहेत परींतु प्रत् यक्षात वनधारक याींच्या ताब् यात दोन एकर पेक्षा िास् त िमीन 
असताना त् याींचे नावे ववभागाने दोन गुीं े ातकी िमीन नावावर केली असून             
हदनाींक २५ नोव् हेंबर, २०१४ रोिी ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली आहे, 
(३) असल् यास, सींबींचधत दोषी अचधका-याींवर कोणती कारवाई केली, 
(४) असल् यास, आहदवासीींच् या ताबाप्रमाण ेसदरचे प् ले् केव् हा नावे होतील, 
(५) नसल् यास, सदर प् ले् नाव होण् यास ववलींबाची कारणे काय ? 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-१२-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
तथावप, माचश, २०१५ अखेरपयनत वनहक्क कायदयानुसार पालघर जिल्हयात ३०४६१ वैयजक्तक 
वनहक्क दावे मींिूर झालेले असनू त्यापैकी तलासरी तालकु्यात १९१७ दाव्याींसा ध १००९ एकर 
व डहाणू तालुक्यात ५३६५ दाव्याींसा ध १६९४ एकर के्षर मींिूर झालेले आहे. तसेच जिल्हास्तरीय 
सशमतीकड े प्राप्त असलेली कमी के्षराबाबतची सवश प्रकरणे उपववभागीय स्तरीय सशमतीकड े
पुनशचशकर्ीसा ध पा ववण्यात आली असून कायाशजन्वत आहेत. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश् न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
िोरपना (जि.चांद्रपूर) तालुक् यातील सन २०१२-१३ वनहक् ि िायद्याअांतगमत आहदवासी शेत 

िशमन सुधारणा िामात लालेला गैरव् यवहार 
  

(१२)  १६१३८ (०९-०४-२०१५).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरपना (जि.चींद्रपूर) तालुक् यातील सन २०१२-१३ वनहक् क कायदयाअींतगशत आहदवासी र्ेत 
िशमन सुधारणा कामात गैरव् यवहार झाल् याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध् ये उघडकीस आले, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, आहदवासी सपा्ीकरण व वाडा प्रकल् पाचे काम न करता आहदवासी 
लाभा् यानच् या र्फसवणुक दोषी व् यक् तीवर कोणती कारवाई करण् यात आली आहे वा येत आहे, 
(३) अदयाप, याबाबत कारवाई करण् यात आली नसल् यास, त् यामागील ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-१२-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मागासवगीय ववद्यार्थयाांना मॅरीिोत्तर शशष्ट्यवतत्तीचा लाभ पदवी  
अभ्यासक्रम पूणम िरेपयांत देण्याबाबत 

  

(१३)  १६१६९ (०९-०४-२०१५).   श्री.तुिाराम िात े (अणुशक्ती नगर) :   सन्माननीय 
सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गेल्यावषी ज्या अनुसूचचत िाती आ ण िमातीतील मागासवगीय ववदया्याननी 
महाववदयालयात बी.एस.सी.आय.्ी आ ण बी.एर्फ.एम. या अ्यासप्रमासा ध प्रवेर् घेतला त्या 
ववदया्यानना मेरीकोत्तर शर्षयवतृ्तीचा लाभ समािकल्याण खात्याकडून देण्यात येतेा, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, नुकतेच माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये समािकल्याण खात्याकडून कळववण्यात 
आले आहे की, बी.एस.सी.आय ्ी या अ्यासक्रमातील अनुसूचचत िाती ववदया्यानना वगळता 
ातर मागासवगीय ववदया्यानना मेरीकोत्तर शर्षयवतृ्तीचा लाभ घेता येणार नाही हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेसखोल चशकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
आहे, 
(४) तदनुसार र्ैक्ष णक वषश २०१४-२०१५ मध्ये ज्या मागासवगीय ववदया्याननी या योिनेंतगशत 
प्रवेर् घेतला आहे त्याींना ्या योिनेचा लाभ पदवी अ्यासक्रम पूणश करेपयनत देण्याबाबत 
र्ासन स्तरावर काय कायशवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राििुमार बडोले (१४-०१-२०१६) : (१) बी.एस.सी.(आय.्ी.) सारख्या नवीन 
अ्यासक्रमाींमध्ये शर्कणाऱया अनुसूचचत िातीतील ववदया्यानना भारत सरकार मेरीकोत्तर 
शर्षयवतृ्तीचा लाभ देण्यात येतो. 
(२), (३) व (४) ातर मागासवगीयाींसा ध असलेल्या सदयाच्या मेरीकोत्तर शर्षयवतृ्ती योिनेत 
बी.एस.सी. (आय.्ी.) सारख्या अ्यासक्रमाींचा समावेर् नाही. सदर अ्यासक्रमाींचा समावेर् 
सदर योिनेत करण्याची बाब र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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िणमबधधर मुलाांना अपांगाांसाठीच् या शाळेमधून शशक्षण  यावे लागत असल् याबाबत 
  

(१४)  १६३४९ (०६-०८-२०१५).   श्री.राधाित ष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अतलु सावे (औरांगाबाद पूवम) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कणशबधीर मुलाींचा दहावीचा अ्यासक्रम अत्यींत दयु्यम प्रतीचा असून एक भाषा, लोअर 
मरा ध, सातवीचे अींकग णत परींतु एकूण ववषय चशदा कमी अचधक गुणाींच,े कमी प्रतीच्या 
भाषेमुळे त्याींना चाींगले शलहहता येत नाही, वाचन िमत नाही त्यामुळे भावषक ज्ञानच कमी 
शमळत असून अपींगासा धच्या र्ाळेमधूनच त्याींना शर्क्षण घ्यावे लागते हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपींगाच्या सींस्था त्याींच्यासा ध िेथ ेिेब रे्फअरचे आयोिन करतात तेथ ेअींध, 
र्ारररीक ववकलाींगाची ननवड होते, कणशबधीर मार मागे पडतात हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कणशबधीराींच्या र्ाळा र्ासनाच ेशर्क्षण खात्याकडुन न चालवता त्या सामाजिक 
न्याय ववभागाकडून चालववण्यात येत असल्याने कणशबधीराींच्या गरिानुसार र्ैक्ष णक 
धोरणतत्व,े शर्क्षण पध्दती, शर्क्षणाचे माध्यम, कणशबधीराींच्या बशचधक ववकासात येणाऱया 
समस्याींकड ेदलुशक्ष होते हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदय:जस्थतीला शर्क्षणाची क्षक्षनतिे रुीं दावत असताींना शर्क्षण पध्दती, माध्यम,े 
नवनवीन रुप धारण करीत असताींना कणशबधीराींच े शर्क्षण दलुशक्षक्षत राहहल्यामुळे 
कणशबधीराींच ेनुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय 
(५) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राििुमार बडोले (१४-०१-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) अपींगाींचा अनुर्ेष भरुन काढण्याबाबत र्ासनान े वेळोवळेी र्ासन ननणशय व पररपरके 
ननगशशमत केलेली आहेत. तसेच अपींगाींची सरळसेवेकरीता एकूण अपींग ५६३९ पैकी अींध-१०२०, 
अजस्थव्यींग-९७२, कणशबधीर-८७६ अर्ा एकूण २८६८ रोिगाराींना रोिगार उपलब्ध झालेला असून 
याबाबतची तुलना केली असता कणशबधीर असलेली व्यक्ती रोिगारापासून मागे पडत नसल्याचे 
स्पष् होते. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

दषु्ट्िाळी भागातील शेतिऱ्याांच्या नोंदणीित त खािगी साविाराांिडील ििममाफीचा प्रस्ताव 
  

(१५)  १६८४९ (१९-०८-२०१५).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दषुकाळी भागातील र्ेतकऱयाींच्या नोंदणीकृत खािगी सावकाराींकडील किशमार्फीचा सरकार 
आदेर् अखेर िारी करण्याकररता र्ासनान े४ महहन्याचा कालावधी लावला असल्याच ेमाहे मे, 
२०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त कारणास्तव खािगी सावकारी हे र्ेतकऱयाींच्या आत्महत्येच ेमुळ कारण 
असुनही याबाबत आदेर् िारी करण्याकररता र्ासनान े ४ महहन े ववलींब केल्यान े या काळात 
होणाऱया आत्महत्या ्ाळता आल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०१-२०१६) : (१) नाही. 
     ववदभश व मरा वाड्यातील र्ेतकऱयाींनी परवानाधारक सावकाराींकडून  घेतलेल्या किाशस 
मार्फी देण्याबाबतचा र्ासन ननणशय हदनाींक १० एवप्रल, २०१५ रोिी ननगशशमत करण्यात आला 
आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) किशमार्फी करण्याबाबतच्या र्ासन ननणशयातील तरतूदी/अ्ी-र्ती व ननकष नुसार सदर 
योिनेच्या अींमलबिावणीची कायशवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नाांदगाव खांडशे् वर (जि.अमरावती) येथे सामाजिि न् याय ववभागाअांतगमत शासिीय ननवासी 
आश्रमशाळा व वसतीगतहाांमध्ये पाणी पुरवठा योिना सुरु िरण् याबाबत 

  

(१६)  १६९६७ (३०-०७-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदगाव खींडशे् वर (जि.अमरावती) येथ ेसामाजिक न् याय ववभागाअींतगशत र्ासकीय ननवासी 
आश्रमर्ाळा व वसतीगहृ या ामारतीच े बाींधकाम करण् यात आले. मार तेथील मागासवगीय 
ववदया् यानना पाण् याची सुववधा नसल् यामुळे आश्रमर्ाळा व वसनतगहृासा ध पाणी पुरव ा योिना 
सुरु करण् यासा ध मा.स् थाननक लोकप्रनतननधी याींनी उपववभागीय अचधकारी, चाींदरू रेल् व,े 
जि.अमरावती याींना हदनाींक १३ मे, २०१५ रोिी वा त् यासुमारास लेखी ननवेदन हदले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बाबतीत र्ासनान ेकाय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राििुमार बडोले (०३-१२-२०१५) :(१) होय. 
(२) वसनतगहृ ामारतीचा ताबा सहायक आयुक्त, समािकल्याण, अमरावती कायाशलयास प्राप्त 
झाला असून सदर ामारतीत तात्पुरत्या स्वरुपात पाण्याची सोय करण्यात आलेली आहे. 
त्यानुसार सदरचे वसनतगहृ र्ासकीय ामारतीत स्थलाींतरीत झालेले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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हद्दगाव तालुक् यात (जि.नाांदेड) येथ ेशेति-याांच् या अनुदान  

वाटपात पारदशमिता आणण् याबाबत 
  

(१७)  १७०९६ (०५-०९-२०१५).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्रीमती अशमता चव्हाण 
(भोिर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) हदेशगाव तालुक् यात (जि.नाींदेड) येथे नावपकी झाल् यामुळे र्ासनाकडून र्ेतक-याींना 
अनुदानाचा पहहला ्प् पा (९० को्ी) बँकेत िमा झाला असून त् याचे वा्प जिल् हा मध् यवती 
बँकेमार्फश त चाल ू आहे, या वा्पात साधारण र्ेतक-याींना दिुाभाव केला िात असून बड्या 
र्ेतक-याींना घरपोच अनुदान शमळत असल् याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध् ये वा त्या दरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, र्ासनान े उपरोक् त प्रकरणाची चशकर्ी करुन र्ेतक-याींच् या अनुदान वा्पात 
पारदर्शकता आणण् याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१६) :(१) नाही, हे खरे नाही. 
     हदगाव तालुक्यात नापीकी झाल्यामळेु र्ासनाकडून ननधी वा्प करण्यासा ध तहशसल 
कायाशलयाकडून ६२८७४ र्ेतकऱयाींसा ध रक्कम रुपये ३१२५.२१ लाख बँकेस प्राप्त झालेले होत.े 
त्यापैकी ६२८७४ र्ेतकऱयाींच्या खात्यात रक्कम रु.३१२५.२१ लाख िमा करण्यात आली आहे. 
सदर ननधीच े तहशसल कायाशलयाच्या सुचनेनुसार Z ते A या मुळाक्षराींनी चाल ू होणाऱया 
गावाच्या नावाच्या क्रमानुसार वा्प करण्यात आले असुन, र्ेतकऱयाींना करण्यात आलेल्या 
वा्पात कु लाच दिुाभाव केला गेलेला नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पुणे येथील जिल्हावार िात पडताळणी सशमत्याांच ेिामिाि सुरु न लाल्याबाबत 
  

(१८)  १७६१२ (१०-०८-२०१५).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) पुणे येथील िात पडताळणी सशमत्याींवर महसूल ववभागाच्या अचधकाऱयाींची ननयुक्तीच न 
झाल्यामुळे जिल्हावार िात पडताळणी सशमत्याींचे कामकाि सुरु झालेले नसल्याच े माहे २९ 
एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राखीव िागाींवर प्रवेर्, नोकरी, प्रमोर्न व ननवडणूकाींतील उमेदवाराींना िातीचे 
प्रमाणपर आ ण िात पडताळणीचे प्रमाणपर सादर करावे लागत,े त्यामळेु िात पडताळणी 
प्रमाणपराींसा ध प्रचींड सींख्येन े अिश आल्यान े प्रमाणपर े देण्याचे काम रखडले असल्याचे 
ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने काय कायशवाही केली आहे, वा येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवशसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राििुमार बडोले (०७-०१-२०१६) :(१) नाही. ववभागीय िाती प्रमाणपर पडताळणी सशमती 
क्र.३ पुणे या सशमतीवर अध्यक्ष व सदस्य सचचव ही दोन्ही पदे ननयशमतररत्या कायशरत आहेत. 
     र्ासनान े सध्याच्या १५ ववभागीय िात प्रमाणपर सशमत्याींऐविी जिल्हाननहाय ३६ 
सशमत्या स्थापन करण्याचा ननणशय घेतलेला असून, जिल्हाननहाय ३६ सशमत्या स्थापन 
करण्याचा ननणशय घेतलेला असून, जिल्हाननहाय सशमत्याींसा ध पदननशमशती प्रस्ताववत असल्याने, 
अदयाप सदर सशमत्या कायाशजन्वत झालेल्या नाहीत. 
(२) नाही. 
     सप् े्ंबर, २०१५ अखेर पुणे सशमतीकड ेकेवळ २८३७ प्रकरणे प्रलींबबत आहेत. 
(३) र्ैक्ष णक तसेच ननवडणूक ववषयक प्रकरणे खास मोहहमेदवारे ननकाली काढण्यात येत 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ठाणे जिल्हयातील अांध अांपगाांना सांिय गाांधी पेन्शन योिना, 
 रेशननांग ववभागाच्या योिनाांचा लाभ शमळण् याबाबत 

  

(१९)  १७९४९ (३०-०७-२०१५).   श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हनुमांत 
डोळस (माळशशरस), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ाणे जिल्हयातील अींध अींपगाींना सींिय गाींधी पेन्र्न योिना, रेर्ननींग ववभागाच्या 
योिनाींचा लाभ प्राधान्याने शमळावा व ातर मागण्याींसा ध शर्ष्मींडळाने हदनाींक ११ म,े २०१५ 
रोिी जिल्हाचधकारी,  ाणे याींची भे् घे न तक्रारी केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी केलेल्या मागण्याींचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे व त्यानुसार 
र्ासनाने पुढे कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत तसेच अींध व अींपगाच्या समस्या 
सोडववण्यासींदभाशत आतापयनत कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे? 
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श्री. राििुमार बडोले (०५-१२-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) प्रकरणानुषींगान े केलेल्या मागण्याींच े स्वरुप व त्यानुषींगान े केलेली कायशवाही 
पुढीलप्रमाणे आहे. 
अ) वाींगणी ता.अींबरनाथ येथील अींध व्यक्तीींच्या सींिय गाींधी योिनेच े अनुदानासींदभाशतील 
बाबी. 
ब) वाींगणी ता.अींबरनाथ येथील अींत्योदय योिनेच्या अींध अपींगाींना वपवळी शर्धापबरका 
शमळण्यासींदभाशतील बाबी. 
क) जिल््यातील सवश र्ासकीय, ननमर्ासकीय कायाशलयाींनी अपींगाचा ३ ्क्के ननधी खचश केला 
ककीं वा नाही व त्यासींदभाशतील बाबी. 
     प्रकरणाधीन ५५ अींध व्यक्तीींपैकी ५३ अींध व्यक्तीींना अींत्योदय अन्न योिनेच्या वपवळया 
शर्धापबरका देण्यात आल्या असनू त्याींना माहे िून, २०१५ पासनू अन्नधान्य व ातर वा्प 
करण्यात येत असून उवशरीत २ अींध व्यक्तीींकडून कागदपराींची पूतशता होताच त्याींनासुध्दा 
योिनेअींतगशतचा अनुजे्ञय लाभ देण्यात येईल तसेच सींिय गाींधी योिना, श्रावणबाळ सेवा व 
ाींहदरा गाींधी वधृ्दापकाळ योिनाअींतगशतचा लाभ सवश लाभा्यानना देण्यता येत असून 
सदयजस्थतीत कोणताही लाभाथी लाभापासून वींचचत नाही व त्याबाबतच्या सूचना सींबींचधत 
बँकेला देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे स्थाननक स्वराज्य सींस्थाकडून ३ ्क्के अपींग 
कल्याण ननधीची तरतूद करण्यात आली आहे. 
  

___________ 
  

सहिारी साखर िारखान्याांच्या राज्यसहिारी बँिेन ेसुरु िारखान ेववक्रीवर 
 िारवाईस स्थगीतीच ेआदेश हदल्याबाबत 

  

(२०)  १९२३१ (२१-०८-२०१५).   श्री.अननल िदम (ननफाड) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सुमारे २२०० को्ीच्या रुपयाींच्या थकबाकी वसुलीसा ध ३२ सहकारी साखर कारखान्याींच्या 
राज्यसहकारी बँकेन ेसुरु केलेल्या कारखाने ववक्रीवर र्ासनान ेहदनाींक १० सप् े्ंबर, २०१३ रोिी 
स्थचगती आदेर् हदले होत ेहे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर स्थचगती आदेर् धुडकावून राज्य सहकारी बँकेन े ३२ कारखान्याींच्या 
ववक्रीची प्रक्रीया चाल ूकेली असून ४ कारखान्याींची ववक्रीही केली आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ववक्री केलेले कारखाने कोणास व ककती रुपयास ववकण्यात आले याची 
र्ासनाने चशकर्ी केली आहे काय, चशकर्ीत काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाचे आदेर् न पाळणाऱया राज्य सहकारी बँकेवर र्ासनान े
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) लागू नाही. 
(४) लागू नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

शशरुर (जि.पुणे) येथील शासिीय प्रमाणणत मुलीांचे बालगतह या सांस् थलेा  
सन २०१४-१५ चे अनुदान शमळणेबाबत 

  

(२१)  १९२६७ (१७-०८-२०१५).   श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल् ्यातील र्ासकीय प्रम ाा णत मुलीींच ेवररष ् व कननष ् बालगहृ सन १९९७ पासून 
कारमेलोहदया सी.एस.सी. एज् यकेुर्न सोसाय्ी सावींगी मेघे, वधाश सींचशलत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, र्ासकीय प्रमा णत मुलीींच े बालगहृ सन २०१३ पयनत महहला बालकल् याण 
ववभागाकड ेहोते हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, हे बालगहृ हदनाींक १ िून, २०१३ रोिी च् या नोंदणी प्रमाण परानुसार सामाजिक 
न् याय ववभागाकड ेवगश केली आहे हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, र्ासकीय प्रमा णत मुलीींच े बालगहृ शर्रुर याींना सन २०१४-१५ च े अनुदान 
आिपयशत शमळाले नाही, हे खरे आहे काय 
(५) असल् यास, शर्रुर येथील र्ासकीय प्रमा णत मुलीींच ेबालगहृ या सींस् थलेा सन २०१४-१५ चे 
अनुदान शमळणे बाबत व वसतीगहृाची नवीन मींिूर ामारतीच ेकाम तातडीने सुरु करण् याबाबत 
र्ासन स् तरावर केलेली कायशवाही व र्ासनाची प्रनतक्रया ? 
  

श्री. राििुमार बडोले (१४-०१-२०१६) : (१) व (२) होय. 
(३) महहला व बालववकास ववभागाचा र्ासन ननणशय हद.३०.५.२०१५ व हद.१०.५.२०१३ अन्वये 
मनतमींद बालगहेृ सामाजिक न्याय ववभागाकड ेवगश करण्यात आलेली आहेत, हे खरे आहे. 
(४) व (५) प्रस्तुत प्रकरणी सन २०१४-१५ या आचथशक वषाशतील सींस्थेच्या वेतनते्तर अनुदान 
रक्कम रु.१३ लाख ५६ हिार हद.९.११.२०१५ अन्वये मींिूर करण्यात आलेले आहे. 
  

___________ 
  

राज्यातील शभल पारधी व इतर भटक्या िाती लोिाांना िाती दाखला पुरावा म्हणून ग्रा्य 
धरण्याबाबत 

  

(२२)  १९२९२ (३०-०७-२०१५).   श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िातीचा दाखला कु्ूींबातील एका व्यक्तीचा नावाचा असले तरी कु्ूींबातील ातराींना 
रेर्नकाडशप्रमाणे स्मा श् काडश उपलब् ध करुन दे न िातीचा दाखला शमळण्याची प्रकक्रया सलुभ 
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केली िाईल असे आश्वासन मा.सामाजिक न्याय राज्यमींरी महोदयाींनी हदनाींक २७ माचश, २०१५ 
रोिी हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील शभल पारधी समािातील लोकाींना व ातर भ्क्या िातीमध्ये 
लोकाींना िातीच्या दाखला पुरावा म्हणून ग्रा्य धरण्यात येईल असे मा.सामाजिक न्यायमींरी 
महोदयाींनी िाहीर केले होते, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राििुमार बडोले (१८-१२-२०१५) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
सदर ववषयाबाबतच्या लक्षवेधी सूचनेवरील हद.२५/३/२०१५ रोिी ववधानसभेत झालेल्या 
चचेदरम्यान यासींदभाशत र्ासनाच्या सींलग्न ववभागाींसोबत बै क घे न ननणशय घेण्यात येईल 
असे आश्वासन देण्यात आले होत.े 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रत्येक िाती दावा स्वतींरपणे त्याच्या गुणवत्तेच्या आधारे तपासण्यात यावा असे 
मा.सवोच्च न्यायालयाचे आदेर् असल्याने प्रत्येक कु्ुींबाला एकबरत िात प्रमाणपर 
देण्याबाबतच्या प्रस्तावास ववधी व न्याय तसेच आहदवासी ववकास ववभाग याींनी मान्यता 
हदलेली नाही. त्यामुळे सदय:जस्थतीत कु्ुींबाला एकबरत िातप्रमाणपर देण्याबाबत अदयाप 
ननणशय झालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील ४७० सहिारी पतसांस्था आधथमि अडचणीत आल्याबाबत 
  

(२३)  १९४७५ (१९-०८--२०१५).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदवली पूवम), श्री.ववलासराव 
िगताप (ित) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील असलेल्या सहकारी पतसींस्थापकैी, सुमारे ४७० पतसींस्था या आचथ शक अडचणीत 
असल्यान ेसवशसामान्य  ेवीदाराींच्या  ेवी अडकून पडल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदर्शनास आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पतसींस्थावरील सींचालकाींचा गैरव्यवहार, गैर पध्दतीने किशवा्प ात्यादी 
कारणाींमळेु पतसींस्था अडचणीत आल्याचेही ननदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पतसींस्थाींची चशकर्ी र्ासनान ेकेली आहे काय, चशकर्ीत काय आढळून 
आले, 
(४) असल्यास, दोषी सींचालकाींवर कारवाई करण्याच े ननदेर् न्यायालयान ेर्ासनाला हदले होत,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, र्ासनान ेसदर पतसींस्थाींवर व सींचालकाींवर कोणती कारवाई केली आहे व सदर 
पतसींस्थाींच्या पुनरुज्िीवनासा ध व  ेवीदाराींच्या  ेवी शमळणेसा ध र्ासनाने कोणती 
उपाययोिना केली वा करण् यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०१-२०१६) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
    चशकर्ी पूणश झालेल्या पतसींस्थाींमध्ये सींचालकाींचा गैरव्यवहार, गैरपध्दतीचे किशवा्प 
कामकाि ात्यादी आढळून आले. 
(४) याबाबत सरसक् कारवाई करण्याचे आदेर् मा.न्यायालयान ेहदल्याचे हदसून येत नाही. 
(५) अडचणीत आलेल्या ४६९ पतसींस्थापैकी १९१ पतसींस्थाींची महाराषर सहकारी सींस्था 
अचधननयम १९६० चे कलम ८८ अन्वये चशकर्ीचे कामकाि चालू असून चशकर्ी पूणश १४१ 
पतसींस्थाींमधील दोषी सींचालकाींवर िबाबदारी ननजश्चत करुन िबाबदारी ननजश्चत झालेल्या 
रकमेच्या वसुलीची कायशवाही सरुु आहे. र्ासन ननणशय हद.४.८.२००९ अन्वये अडचणीतील 
पतसींस्थाींना र्ासनाने मींिूर केलेल्या अथशसहाय्यपकैी राज्यातील २२ जिल््यातील ३३९ 
पतसींस्थाींनी पार  ेवीदाराींना रु.१७३.४९ को्ीच ेप्रत्यक्ष वा्प करण्यात आलेले आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

उल्हासनगर शहरात सांिय गाांधी ननराधार योिनतेील लाभार्थयाांना शासनािडून येणारी रक्िम 
वेळेवर शमळत नसल्याबाबत 

  

(२४)  २०२९५ (०६-०८-२०१५).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवम), श्री.सुधािर भालेराव 
(उदगीर), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), डॉ.बालािी किणीिर 
(अांबरनाथ) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर र्हरात सींिय गाींधी ननराधार योिनेतील समुारे चार हिार लाभा्यानना 
र्ासनाकडून येणारी रक्कम वळेेवर शमळत नसल्याने अपींग सेवा सींघाच्या पुढाकाराने तहसील 
कायाशलयावर एवप्रल २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास धडक मोचाश काढ़ल्याचे ननदर्शनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मोचाश दरम्यान या योिनेत सुरु असलेला भ्रष्ाचार लाभा्याननी ननदर्शनास 
आणला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर भ्रष्ाचाराची र्ासनामार्फश त सखोल चशकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चशकर्ीत काय आढळून झाले व त्या अनुषींगाने सींबींचधताींवर कोणती कायशवाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची सवशसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राििुमार बडोले (०३-१२-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. अपींग सेवा सींघ उल्हासनगर याींच े
हद.२७.०४.२०१५ रोिीचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे. सदर ननवेदनात सींिय गाींधी ननराधार 
अनुदान योिनेअींतगशतच ेरे्फब्रु.२०१५ त ेम,े २०१५ या कालावधीच ेअनुदान तात्काळ देण्यात याव े
अन्यथा उपोषण करण्यात येईल अस े नमूद केले होते. त्यास अनुसरुन सदर कालावधीतील 
अनुदान तात्काळ देण्यात याव ेअन्यथा उपोषण करण्यात येईल असे नमूद केले होत.े त्यास 
अनुसरुन सदर कालावधीतील अनदुान लाभा्यानना वा्प केलेले आहे. 
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(२) खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
स्नेहालय सांचशलत अनामप्रमे सांस्थेच्या सेवा िामाांचा प्रस्ताव समाििल्याण ववभागािड े

प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(२५)  २०४६५ (३०-०७-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश ऊफम  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.गणपत 
गायिवाड (िल्याण पूवम) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) स्नेहालय सींचशलत अनामप्रेम सींस्था अहमदनगर याींचा ननवासी स्वरुपाच्या सेवा कामाींचा 
प्रस्ताव राज्याच्या समािकल्याण ववभागाकड े सन २०१४ पासून प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राििुमार बडोले (०८-०१-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

अमरावती जिल् हा सहिारी बिँ िममचारी सांघटनेच् या मागण् याांबाबत 
  

(२६)  २०४९० (१९-०८-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश ऊफम  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.गणपत 
गायिवाड (िल्याण पूवम) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) अमरावती जिल् हा सहकारी बँक कमशचारी सींघ्नेच् या मागण् याींची पूतशता करण्याबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननधी, अचलपूर याींनी हदनाींक ६ म,े २०१५ रोिी वा त्या समुारास र्ासनाकड े
लेखी परादवारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत अााहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हद.०१/०७/२०११ पासून कें द्र र्ासनाच्या महागाई भत्ता दराने महागाई भत्ता शमळणेबाबत 
सींघ्नेची मागणी होती, पैकी हद.०१/०४/२०१५ ला २१ ्क्के दरान ेमहागाई भत्ता पूवीच अदा 
केला होता. महागाई भत्त्यात आणखी वाढ शमळण्याकरीता हद.११/०५/२०१५ पासून कमशचारी 
सींपावर गेले होते. सींघ्नेच्या मागणीप्रमाण े चचाश करण्याकरीता हद.०८/०५/२०१५ च े सींचालक 
मींडळ सभेत उपसशमतीची स्थापना हो न त्याच्या नतन सभा झाल्या परींत ु त्यामध्ये तडिोड 
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झाली नाही. हद.१९/०५/२०१५ रोिी सींचालक मींडळ सभेमध्ये १५ ्क्के दराने महागाई भत्ता 
देण्याचे मींिूर झाले. परींतु सींघ्नेने मान् य न केल्यामळेु हद.२०/०५/२०१५ रोिी जिल्हाचधकारी 
याींच्या कायाशलयामध्ये पालकमींरी याींच्या अध्यक्षतेखाली सींघ्ना, र्ासन व कमशचारी प्रनतननधी 
याींच्यामध्ये १५ ्क्के दरान े महागाई भत्त्यात वाढ देण्यावर सहमती झाली आ ण तदनींतर 
बँकेच्या सींचालक मींडळाची सभा हद.२५/०७/२०१५ मध्ये १५ ्क्के दराने महागाई भत्ता 
हद.०१/०७/२०१५ पासून ववतरीत करण्याचा   राव पारीत हो न  रावाची अींमलबिावणी 
करण्यात आली. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

बुलडाणा जिल् हा मध् यवती सहिारी बँिेचा बिँ व् यवसाय  
परवाना रद्द िरण् यात आल्याबाबत 

  

(२७)  २१०७४ (१९-०८-२०१५).   श्री.हषमवधमन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलडाणा जिल् हा मध् यवती सहकारी बकेँचा बँक व् यवसाय परवाना रदेश झाल्यामळेु अनेक 
खातेदाराींचे पसैे त्यामध्ये अडकुन पडले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अर्ा खातेदाराींची सींख्या व रक्कम ककती व त्यासा ध र्ासनाने बकेँला ववत्तीय 
सहाय्य केले आहे काय तसेच थकीत असलेल्या रक्कमेचा खातदेाराींना परतावा करण्याच्या 
सींदभाशत र्ासनान ेकोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हद.३१/०६/२०१५ अखेर ३६३९१३ खात्याींमध्ये रु.५१८२८.२१ लाख बँकेकड े िमा आहेत. 
र्ासनाकडून रु.१३७०९.०० लाख ववत्तीय सहाय्य प्राप्त झाले आहे. हद.०५/०९/२०१४ रोिीच्या 
ररझव्हश बँकेच्या आदेर्ानुसार व्यवहार करण्यास ननबनध असल्यान े  ेवीदाराींची रक्कम परत 
करता येत नाही. उक्त आदेर्ाववरुध्द प्रकरण मा.उच्च न्यायालय, खींडपी  नागपूर येथ े
न्यायप्रववष  आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
भुवविास बिँ अिोला जिल् हा येथील ७८ सेवा ननवतत् त िममचा-याांना अनतररक् त महागाई भत् ता 

इतर रक् िम देण् याबबत 
  

(२८)  २१४३१ (१३-०८-२०१५).   श्री.गोवधमन शमाम (अिोला पजश्चम), डॉ.सांिय िुटे (िळगाव 
िामोद) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भुववकास बँक अकोला जिल् हा येथील ७८ सेवा ननवतृ् त कमशचा-याींना अनतररक् त महागाई 
भत् ता ातर रक् कम देण् याबबत स् थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे म,े २०१५ च् या दसु-या 
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आ वड्यात ननवेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सन २००८ मध् ये अवसानायात ननघालेल् या बँकेच् या ७८ कमशचा-याींची थकीत 
रक् कम प्रायमरी बकेँन े देण् याबाबत आदेर् असतानाींही त् याींची रक् कम अदा केली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर थकीत रक् कम ्या कमशचा-याींना देण् याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाचे कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०१-२०१६) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) भ-ूववकास बँकाींबाबत मींरीमींडळ उपसशमतीच्या शर्र्फारर्ीनुसार हद.१२.०५.२०१५ रोिीच्या 
मींरीमींडळ ब ैकीत धोरणात्मक ननणशय घेण्यात आला असनू त्याअनषुींगाने हद.२४.०७.२०१५ रोिी 
र्ासन ननणशय ननगशशमत करण्यात आला आहे या र्ासन ननणशयानुसार बकेँच्या स्तरावर 
कायशवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
नाांदेड जिल्हा मध्यवती सहिारी बँि मयामहदत नाांदेड या बँिेला ११८.५० िोटी रुपयाांच े

असमथमनीय अथमसहाय्य िेल्याबाबत 
  

(२९)  २१४८३ (०५-०९-२०१५).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.उल्हास पाटील 
(शशरोळ) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल्हा मध्यवती सहकारी बकँ मयाशहदत नाींदेड या बकेँने र्ेतकऱयाींना पीक कि े
देण्यासा ध महाराषर मींरीमींडळ सशमतीने २०० को्ीींच ेकिश हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कालाींतराने त्या किाशच ेर्ासकीय भागभाींडवलाचे अनुदानात रुपाींतर करणे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बँकेला ११८.५० को्ी रुपयाींचे असमथशनीय अथशसहाय्य करण्यात आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सींबींचधत दोषीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१६) :(१) बँकेने र्ासनाकड े पा ववलेल्या आचथशक मदतीच्या 
प्रस्तावा आधारे रुपये २०.०० को्ी र्ासकीय भागभाींडवलापो्ी हद.२८.०३.२००७ नुसार हदले 
तसेच महाराषर र्ासनान ेरुपये १००.०० को्ी ६ ्क्के व्यािदरान ेहदनाींक १४.०३.२००८ नुसार 
किश स्वरुपात हदले आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
 



वव.स. ८० (21) 

(३) र्ासनाने रुपये १००.०० को्ी ६ ्क्के व्यािदराने हदनाींक १४.०३.२००८ नुसार किश 
स्वरुपात हदले होते. सदरील रक्कम बकेँस वापरता येत नव्हती. किश स्वरुपात रक्कम 
असल्यामळेु बँकेच्या नक्त मुल्य व सीआरएआर मध्ये काही सधुारणा हो  र्कत नव्हती. 
बँकेचे बँकीींग ननयमन कायदा १९४९ चे कलम ११(१) चे पालन करुन बँकीींग परवाना 
शमळण्यास पार व्हावी, बँकेच्या आचथशक पररजस्थतीत सुधारणा व्हावी व र्ेतकऱयाींना पीक किश 
वा्प करता यावे तसचे ररझव्हश बँकेचे सदर बँकेवरील ननबनध शर्चथल हो न बँक पुवशवत चाल ू
व्हावी यासा ध र्ासनाने र्ासन ननणशय हद.१०.०८.२००९ नुसार उपरोक्त रु.१०० को्ी किश 
व्यािासह पुवशलक्षी प्रभावान े अनदुानात रुपाींतरील केले. तसचे र्ासकीय भागभाींडवल रु.२० 
को्ी पकैी र्ासनाने हद.०१.१२.२००८ ला रु.१० को्ी बबनव्यािी  ेवीत रुपाींतरीत करण्याची 
मान्यता हदली. हद.१०.०८.२००९ रोिी बबनव्यािी  ेवीचे रु.१० को्ी अनुदानात रुपाींतरीत केले 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबई जिल्हा मध्यवती सहिारी बिेँची वािोला शाखा  
अनधधित त इमारतीत िायमरत असल्याबाबत 

  

(३०)  २२२२४ (१३-०८-२०१५).   श्री.सांिय पोतनीस (िशलना) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेची वाकोला र्ाखा अनचधकृत ामारतीत कायशरत 
असल्याच ेनुकतचे माहे म,े २०१५ च् या सुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भारतीय ररझशव्ह बँकेच्या सवश ननयमाींचे उल्लींघन करून दातार अपा श्में्, रािेंद्र 
काींबळे मागश, वाकोला, साींताकु्रझ (पूवश) येथ ेबेकायदेर्ीर व अनचधकृतररत्या बाींधण्यात आलेल्या 
ामारतीत मुींबई जिल्हा मध्यवती सहकारी बकेँची र्ाखा उघडण्यात आली असून सदर 
ामारतीत महापाशलकने पाणीपुरव ा िोडणी देण्यास नकारही हदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बँकेत लेकरची सुववधा उपलब्ध असून  ेवीदाराींचे बँकेत मशल्यवान  ेवी 
 ेवण्यात आलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर बकेायदेर्ीर व अनचधकृतपणे उघडण्यात आलेल्या बँकेची र्ासनान े
चशकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(५) तसेच  ेवीदाराींच्या  ेवीच्या सरुक्षक्षततेच्यादृष्ीने र्ासन स्तरावर कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) तसेच याप्रकरणी िबाबदार असणाऱया व्यक्तीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा 
येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१६) :(१) मुींबई जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेच्या वाकोला 
र्ाखेची िागा अनचधकृत नाही. बँकेन े दादर िनता सहकारी बँक मयाश. (अवसायनात) 
याींचेकडून हद.२५/११/२०११ रोिी आयोजित केलेल्या कायदेर्ीर शललावादवारे खरेदी केली असून 
हद.१२/१२/२०१२ रोिी डीड ऑर्फ रान्सर्फर केले आहे. 
(२) पूवी सदर िागेत दादर िनता सहकारी बँक मयाश. (अवसायनात) या बकेँची र्ाखा कायशरत 
होती. त्यावेळी पाण्याच े कनेक्र्न होत.े परींत ु सदर बँक र्ाखा बरेच वषश बींद असल्यान े
महापाशलकेन े पाण्याचे कनेक्र्न बींद केले होत.े बकेँने पाण्याच्या कनके्र्नसा ध पाशलका 
प्रमा णत प्लींबरकड ेअिश केला असून त्याबाबत कायशवाही सुरु आहे. 
(३) होय. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५)  ेवीदाराच्या  ेवी सुरक्षक्षततेसा ध बकेँत डीआयसीिीसी याींचमेार्फश त ववमा उतरववण्यात आले 
आहे. 
(६) सदर प्रकरणी कोणालाही िबाबदार धरण्यात आले नाही. 
(७) लागू नाही. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर जिल््यात आांबी (नावाडी) समािाला भटक् या िमातीचे  
प्रमाणपत्र देण् यात येत नसल् याबाबत 

  

(३१)  २३२२५ (३०-०७-२०१५).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आींबी (नावाडी) समािाला भ्क्या िमातीचे प्रमाणपर शमळत असताना 
कोल्हापूर जिल््यात मार सन २०११-१२ पासून दाखले देण्यात येत आले नाहीत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, कोल्हापूर ववभाग िात पडताळणी कायाशलयात सन २०११-१२ पासून २०० हून 
अचधक दाखले प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य मागासवगश आयोगाकडून अहवाल क्र. ४९,५० व ५१ र्ासनास प्राप्त झाला 
असून त्याबाबत बै क घेवून आींबी समािाचा िातीचा दाखल्याचा प्रश्न ननकालात काढण्याची 
मागणी स् थाननक लोकप्रनतननधी, ाचलकरींिी याींनी  सामाजिक न्याय मींरी, याींच्याकड े केली 
आहे, हे हह खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर मागणीबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राििुमार बडोले (१८-१२-२०१५) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) याबाबत र्ासनस्तरावर कायशवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज् यातील अपांग ववद्यार्थ याांना गेल् या तीन वषामपासून शशष्ट् यवतत् तीची 
 रक्िम शमळाली नसल् याबाबत 

  

(३२)  २३६७८ (३०-०७-२०१५).   श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील बहुताींर् अपींग ववदया् यानना गेल् या तीन वषाशपासून शर्ष यवतृ् तीची रक्कम 
शमळाली नसल् याचे माहे म,े २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, पुणे जिल् ्यातील सुमारे अडीच को्ी रुपयाींच् या शर्ष यवतृ् ती अनुदानाची रक् कम 
थकीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदरच् या शर्ष यवतृ् तीच् या अनुदानाची रक् कम थकीत असण् याची कारणे काय 
आहेत, व याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत तसेच सदरची शर्ष यवतृ् ती केव् हापयनत देण् यात 
येणार आहे ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (१६-११-२०१५) :(१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) व (३) पुणे जिल््यात सन २०१२-१३ करीता रु. ६१.४५ लक्ष सन २०१३-१४ करीता रु 
२२०.६१ लक्ष, सन २०१४-१५ करीता रु. ४७.१३ लक्ष तसेच सन २०१५-१६ करीता रु ५९.२४ लक्ष 
ातकी तरतुद शर्षयवतृ्ती अनदुानासा ध ववतरीत करण्यात आलेली आहे. तथावप, पुणे 
जिल्हयात ११०० पेक्षा िास्त महाववदयालये, ाींजिननअरीींग, वैदयकीय व पदवीत्तोर सींस् था 
असल्यान े राज्याच्या अन्य भागातून पुणे जिल््यात शर्क्षणासा ध येणाऱया ववदया्यानची  
सींख्या िास्त आहे आ ण ऑगस््, २०१४ च्या र्ासन ननणशयनुसार र्ालाींत पूवश आ ण र्ालाींत 
पररक्षोत्तर शर्क्षण घेणाऱया अपींग ववदया्यानना देण्यात येणाऱया शर्षयवतृ्तीमध्ये वाढ करण्यात 
आलेली आहे तसेच मागणीपेक्षा कमी तरतुद प्राप्त झाल्यामळेु पणेु जिल््यातील समुारे अडीच 
को्ी ातकी तरतुद थकीत आहे हे खरे आहे. सदरची थकीत रक्कम पुरवणी मागणीदवारे 
प्राप्त करुन घेण्याची कायशवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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रत् नाधगरी जिल््यातील ववमुक् त िाती आणण भटक् या िमातीसाठी यशवांतराव चव् हाण मुक् त 
वसाहत योिनेंतगमत घर बाांधून देण् याबाबत 

  

(३३)  २३७८९ (३०-०७-२०१५).   श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधमन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस) :   सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत् नाचगरी जिल््यातील ववमकु्त िाती आ ण भ्क्या िमातीचे र्ासनाच्या यर्ींवतराव 
चव्हाण मुक्त वसाहत योिनअेींतगशत ग्रामपींचायत स्तरावर सवके्षण करण्यात येणार असनू 
लाभाथी कु्ुींबाला ५ गुीं े िमीन उपलब्ध करुन देवून त्यावर २६९ चशरस रू्फ्ाच े घर बाींधून 
देण्याचे आदेर् जिल््यातील तालकूा ग्ववकास अचधकाऱयाींनी माहे म,े २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ग्रामसेवकाींना हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनेच ेथोडक्यात स्वरुप काय आहे तसेच आतापयनत ककती ग्रामसेवकाींनी 
याबाबतचा अहवाल तयार केलेला आहे असल्यास, या योिनेची प्रत्यक्षात केव्हापासून 
अींमलबिावणी करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (०३-१२-२०१५) :(१) नाही. 
     ५ गुीं े िमीन व २६९ चशरस रु्फ्ाचे घर बाींधनू देण्याचे आदेर् कोणत्याही ग्ववकास 
अचधकाऱयाींनी ग्रामसेवकाींना हदलेले नाहीत. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
सामाजिि न्याय ववभागामाफम त िायमरत ववमुक्त िाती व भटक्या िमातीच्या आश्रम शाळेत 

इतर मागासवगीय प्रवगामतील ववद्यार्थयाांना प्रवेश देण्याबाबत 
  

(३४)  २४०६१ (३०-०७-२०१५).   डॉ.सुननल देशमुख (अमरावती), श्री.समीर िुणावार 
(हहांगणघाट), श्री.चैनसखु सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सामाजिक न्याय ववभागामार्फश त कायशरत ववमुक्त िाती व भ्क्या िमातीच्या 
आश्रमर्ाळेत ातर मागासवगीय प्रवगाशतील ववदया्यानना प्रवरे् देण्यात यावा या आर्याचे एक 
पर स्थाननक लोकप्रनतननधी, अमरावती याींनी हदनाींक २३.०३.२०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
मा.सामाजिक न्याय मींरी याींना हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या र्ाळेत ातर मागासवगीय प्रवगाशतील ववदया्यानना प्रवेर् देण्याची बाब 
र्ासनाचे ववचाराधीन आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (०८-०१-२०१६) : (१) होय. 
(२) वविाभि च्या प्राथशमक / माध्यशमक आश्रमर्ाळाींमध्ये प्रत्येक ायत्तेत वविाभि ववदयाथी 
व्यनतररक्त १५ अननवासी ववदया्यानना प्रवरे् देण्याबाबत र्ासन ननणशय क्र.व्हीएएस-
१०९५/प्र.क्र.१५३/मावक-६, हद.४.१२.१९९५ अन्वये ननदेर् हदलेले आहेत. त्यानुसार वविाभि 
प्राथशमक, माध्यशमक आश्रमर्ाळाींमध्ये वविाभि ववदया्यानबरोबरच अन.ु िाती, िमाती व 
ातर मागासवगीय ववदया्यानना अननवासी ववदयाथी म्हणून प्रवेर् देण्यात येतो. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
राज् यामध् ये वविास सेवा सदस् याांिडून रुपये १ ते ३ लाखापयांत पीि ििम (ऊस) घेणारे 

सभासदाांसाठी सांस् था पातळीवर २ टक् िे प्रमाणे व् याि आिारणीबाबत 
  

(३५)  २४२८२ (१९-०८-२०१५).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यामध् ये ववकास सेवा सदस् याींकडून रुपये १ त े३ लाखापयनत पीक किश ( स) घेणारे 
सभासदाींसा ध सींस् था पातळीवर २ ्क् के प्रमाण े व् याि आकारणी होते व उवशररत व् यािासा ध 
महाराष र र्ासनाकडून १ ्क् के व कें द्र र्ासनाकडून ३ ्क् के सवलत शमळते हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अर्ी सवलत देताना नाबाडश व राज् य र्ासनाच् या ननकषाप्रमाण ेसभासदाींना पीक 
किश घेतलेपासून त े ३६५ हदवसाच् या आत पूणश रे्फड केले तर त् याींना अर्ा सवलतीचा लाभ 
शमळतो हे खरे आहे का, 
(३) असल् यास,  स हींगामाचा ववचार करता ८० ्क् के पेक्षा िास् त  सकरी सभासदाींचा  स 
गाळप होवून त् याचे  स बील शमळण् याचा कालावधी हा ३६५ हदवसाींपेक्षा िास् त होतो. त् यामुळे 
अर्ा सभासदाींना पीक किाशवर व् याि सवलत शमळत नाही,  हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, नाबाडश व र्ासनाने किशवसुलीचा ३६५ हदवसाचा ननकष रदेश करुन ३० िून ही 
वसुलीची तारीख ननजश्चत करुन व् याि सवलतीचा लाभ देणेबाबत मा.सहकारमींरी महोदय याींना 
हदनाींक ९ रे्फब्रुवारी, २०१५ रोिी ननवेदन हदले आहे हे खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण् यात येणार आहे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१६) :(१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) नाही. 
(४) अर्ा स्वरुपाच ेननवेदन श्री.सींिय पुराम, वव.स.स. याींनी हद.३०.०३.२०१५ रोिीच्या परान्वये 
तसेच श्री.चरण सोववींदा वाघमारे, वव.स.स. याींनी हद.२६.०३.२०१५ रोिीच्या परादवारे अर्ी 
मागणी केल्याच ेकायाशलयाच्या दप्तरी हदसुन येते. 
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(५) र्ासनान े हद.०१.०७.२०१५ रोिीच्या र्ासन ननणशयान्वये र्ासनाने राज्यातील र्ेतकऱयाींना 
 सपीक किाशच्या परतरे्फडीसा ध चाल ु आचथशक वषाशपुरती हद.३० िून, २०१५ ऐविी हद.१५ 
ऑगस््, २०१५ पयनत मुदतवाढ हदलेली आहे. 
  

___________ 
  
राज्यात अनतवतष्ट्टी व गारपीटीमुळे त्रस्त तसचे ५०% आणेवारी असलेल्या शेतिऱ्याांच्या 

बॅिेतील पीि ििामच ेपुनरुज्िीवन िरण्याबाबत 
  

(३६)  २४४६९ (०७-०९-२०१५).   श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर 
मध्य), श्री.राि पुरोहहत (िुलाबा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अनतवषृ्ी व गारपी्ीमुळे रस्त तसेच ५०% आणेवारी असलेल्या र्तेकऱयाींच्या 
बेकेतील पीक किाशचे पुनरुज्िीवन करुन त्याींना किाशची रक्कम उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
र्ासनाने धोरण िाहहर केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या धोरणाचा राज्यातील र्ेतकऱयाींना लाभ शमळावा या हेतून े जिल््यातील 
अचधकृत बॅंकेकडून त्याींना या धोरणाच्या अनुषींगान े लाभ देय होत असताना त्याींच्या ७/१२ 
मध्ये पूवीच्या किाशच्या रक्कमचेी नोंद (बोिा) असताना पुन्हा ना-देय चा उल्लेख असण े
आवश्यक असल्याची अ् बॅंकाकडून ्ाकण्यात येत ेव त्याींना बँका व पत सींस्थाची २४ ववववध 
प्रकारची ना-हरकत प्रमाणपर ेसादर करावी लागतात व प्रनतवषी या कागदपराींची     पुन्हा-
पुन्हा पुतशता करावी लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अर्ाप्रकारे हे धोरण सुलभतेन े राबववण्याबाबत तसचे किशबािारी र्ेतकऱयाींना 
आत्महत्येपासनू परावतृ्त करण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने काय कायशवाही केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) लागु नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील अनुदाननत वसनतगतहातील ववद्याथी आणण 
 िममचाऱ्याांना अनुदान शमळत नसल्याबाबत 

  

(३७)  २४६२८ (३०-०७-२०१५).   श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुदाननत वसनतगहृातील ववदयाथी आ ण कमशचाऱयाींना वेळेवर अनुदान शमळत 
नसल्यान ेत्याींची उपासमार होत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पररपोषण अनुदानाचा दर महागाई ननदेर्ाींकानुसार दरवषी सुधाररत करण्याचा 
ननणशय र्ासनाने २००२ साली घेतला असतानाही आिवर र्फक्त २ वेळा ककरकोळ वाढ झाली 
असल्याच ेननदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

श्री. राििुमार बडोले (०३-१२-२०१५) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) व (३) स्वयींसेवी सींस्थाींमार्फश त चालववण्यात येणाऱया सामाजिक न्याय ववभागाच्या 
ननयींरणाखालील ननवासी आश्रमर्ाळा, मुला-मुलीींचे अनुदाननत वसनतगहृातील ननवासी 
ववदया्यानसा ध देण्यात येणाऱया पररपोषण अनुदानात र्ासन ननणशय हदनाींक २७.०५.२००८ 
नुसार रु.६००/- वरुन रु.६३०/- ातकी वाढ करण्यात आली होती. तदनींतर र्ासन ननणशय हदनाींक 
२९.१२.२०११ नुसार पररपोषण अनुदानात रु.६३०/- वरुन दरमहा दरडोई रु.९००/- ातकी वाढ 
करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

औरांगाबाद येथील ववभागीय समाि िल् याण मलुाांच ेवसनतगतहातील अननयशमततेबाबत 
  

(३८)  २४७४४ (३०-०७-२०१५).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथ े ववभागीय समाि कल् याण मुलाींच े वसतीगहृ युनी् १, २, ३ येथील 
ववदया् याननी येथील अननयमतत े सींदभाशत तक्रारी केल् या होत् या त् या अनुषींगाने स् थाननक 
जिल््याचे लोकप्रनतनीधी याींनी मा.सामाजिक न् याय मींरी व प्रधान सचचव याींचेकड ेहदनाींक १८ 
माचश, २०१५ रोिी लेखी परादवारे पाच सदस् यीय सशमतीन ेचशकर्ी करण् याचे पर हदले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त चशकर्ी सशमतीच् या माध् यमातून चशकर्ी पणूश झाली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले तसेच चशकर्ीत दोषी आढळणा-या अचधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे व या सशमतीचा अहवाल र्ासन सभागहृासमोर  ेवणार काय, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 श्री. राििुमार बडोले (०३-१२-२०१५) :(१) होय. 
(२) मा.लोकप्रनतननधीींच्या हदनाींक १८.०३.२०१५ रोिीच्या ननवेदनाच्या अनुषींगान ेचशकर्ी करुन 
त्याबाबत स्वयींस्पष् प्रस्ताव र्ासनास सादर करण्याच्या सूचना आयुक्त, समािकल्याण, पुणे 
याींना हदनाींक ३१.०३.२०१५ च्या परान्वये हदलेल्या आहेत. सदर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानींतर 
त्यानुसार पुढील कायशवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज् यातील आयुक्तालय तसचे जिल्हा स्तरावरील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(३९)  २५०५३ (३०-०७-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत सोनावण े (चोपडा) :   सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्य अपींग कल्याण आयुक्तालयात आयुक्त नसल्यामुळे या कायाशलयातील कमशचाऱयाींवर 
कोणाचाच अींकुर् नसल्यान ेराज्यातील अपींगाची कोणतीच कामे होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आयुक्तालय तसचे जिल्हा स्तरावरील ररक्त पदे भरण्याचा प्रस्ताव र्ासनान े
तयार केला आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रस्तावावर र्ासनाने कोणता ननणशय घेतला आहे व त्यानुसार सदरची पदे 
केव्हापयनत भरण्यात येणार असल्याचे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत 
  

श्री. राििुमार बडोले (०७-०१-२०१६) :(१) नाही. 
     आयुक्त अपींगकल्याण पुणे या पदावर ननयशमत अचधकारी कायशरत आहेत. 
(२) व (३) आयुकत अपींगकल्याण पुणे याींच्या आस्थापनेाेवरील ग् ब सींवगाशतील ररक्त पदे 
र्ासन स्तरावरुन ग् क व ड सींवगाशतील ररक्त पदे आयुक्तालय स्तरावरुन भरण्याची 
कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ििम वसलूी मोहहम थाांबववण्यासाठी राष्ट्रीयित त बिँाना सूचना देण्याबाबत 
  

(४०)  २५४०३ (१३-०८-२०१५).   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ऐेन दषुकाळात राषरीयकृत बकँानी हहींगोली जिल््यात थकबाकी मोहहम वसूली सुरु केली 
असून यासा ध खासगी वसूली प्रनतननधीींची ननयुक्ती करण्यात आली असल्याच ेमाहे म,े २०१५ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्याची दषुकाळी पररजस्थती पाहता ही किश वसलूी मोहहम थाींबववण्याबाबत 
राषरीयकृत बँकाना सूचना देण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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नागपूर जिल््यातील बिँामाफम त खरीप हांगामािरीता ििमवाटप होत नसल्याबाबत 
  

(४१)  २५८१५ (१९-०८-२०१५).   श्री.डड मल्लीिािूमन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यींदाच्या खरीप हींगामाकररता र्ेतकऱयाींना राषरीयकृत बॅंकामार्फश त किशवा्प करण्याचा 
सूचना र्ासनाकडून देण्यात आल्या असून नागपूर जिल््यातील बॅंकामार्फश त किशवा्प होत 
नसल्याच ेमाहे िून, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या राषरीयीकृत बॅंका किशवा्पास हदरींगाई करीत आहेत त्या सींबचधताींवर 
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच र्ेतकऱयाींना तातडीने खरीप हींगामाकररता किशवा्प करण्यासींदभाशत र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१६) :(१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) हद.२७.०५.२०१५ रोिीच्या खरीप आढावा सभमेध्ये व हद.२४.०६.२०१५ च्या राज्यस्तरीय 
बँकसश सशमतीच्या सभमेध्ये मा.मखु्यमींरी महोदय याींनी राज्यातील सवश बँकाींना पीक किशवा्प 
करण्याच्या सुचना हदलेल्या आहेत. राज्यातील बलुडाणा, वधाश व नागपूर या आचथशक 
अडचणीतील जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकाींच्या कायशके्षरातील सभासद पीककिश वा्पापासून 
वींचचत राहू नये याकरीता सहकार ववभागामार्फश त सन २०१५-१६ च्या हींगामामध्ये ववर्ेष 
मोहहमेचे आयोिन करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार पार र्तेकऱयाींना किाशचे ववतरण करणे, 
पीककिश अिश व्यापारी बकँ र्ाखकेड ेिमा करणे, जिल््यात पीककिश मेळाव ेआयोजित करणे 
ा.कामकाि करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
वधाम येथ ेआहदवासी वविास ववभागाचे नवीन स् वतांत्र प्रिल् प िायामलय सुरु िरण् याबाबत 

  

(४२)  २६०६३ (०६-०८-२०१५).   डॉ.पांिि भोयर (वधाम) :   सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर आहदवासी एकाजत्मक प्रकल् प कायाशलयाींतगशत नागपूर व वधाश या दोन जिल् ्याींचे 
कायशके्षर आहे, या प्रकल् प कायाशलयादवारे नागपूर जिल् ्यातील ५ र्ासकीय आश्रमर्ाळा, २० 
अनुदाननत आश्रमर्ाळा व १५ आहदवासी मुलाीं-मुलीच ेवसतीगहृ चालववण् यात येत ेतसेच वधाश 
जिल् ्यातील ६ आहदवासी आश्रमर्ाळा, ७ अनुदाननत आश्रमर्ाळा व १२ आहदवासी       
मुलाीं-मुलीच ेवसतीगहृ चालववण् यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दोन् ही जिल् ्यातील एकाजत्मक आहदवासी ववकास प्रकल् पाचे सींपूणश 
कामकाि नागपूर येथील एकाच प्रकल् प कायाशलयामार्फश त सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, वधाश जिल् ्यात आ  तालकेु असनू आहदवासीींची लोकसींख् या १ लाख ५४ हिार 
४१५ ातकी असून म् हाडा, शमनी म् हाडा अींतगशत ७५ गाव ेप्रस् ताववत आहेत, हे खरे आहे काय, 
तसेच, मागील अनेक वषाशपासून वधाश जिल् ्यातील आहदवासी िनतेतरे्फ तसेच 
लोकप्रनतननधीींदवारा वधाश येथे नवीन आहदवासी एकाजत्मक प्रकल् प कायाशलय सुरु करण् याची 
मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, वधाश येथे नवीन आहदवासी एकाजत्मक प्रकल् प कायाशलय सुरु करण् याकरीता 
अप् पर आयुक् त, आहदवासी ववकास नागपूर या कायाशलयादवारे पर क्र.                  
प्रर्ा-२००८/प्रक्र./का.४(क)/६५४४ हदनाींक २३ डडसेंबर, २००८ रोिी र्ासनास, एकाजत्मक आहदवासी 
ववकास प्रकल् प, नागपूर या कायाशलयाचे ववभािन करुन वधाश जिल् हा वधाश येथ े आहदवासी 
ववकास ववभागाचे नवीन स् वतींर प्रकल् प कायाशलय सुरु करण् याबाबत कळववण् यात आले होत,े हे 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, वधाश येथ े नवीन एकाजत्मक आहदवासी ववकास प्रकल् प कायाशलय सुरु 
करण् याबाबत र्ासनान े कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (१९-१२-२०१५) :(१), (२), (३) व (४) होय, हे खरे आहे. 
(५) वधाश येथ ेनवीन एकाजत्मक आहदवासी ववकास प्रकल्प कायाशलय सुरु करण्याबाबतची बाब 
र्ासनस्तरावर ववचाराधीन आहे. 
  

___________ 
  

रािुरा व िोरपणा (जि.चांद्रपूर) येथील प्रिल् पग्रस् ताांच् या वारसाांना  
नोिरीत सामावून घेण् याबाबत 

  

(४३)  २६४०१ (३१-०७-२०१५).   अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािुरा व कोरपना (जि.चींद्रपूर) येथील उदयोगात स् थाननक प्रकल् पग्रस् ताींच् या वारसाींना 
नोकरीत सामावून घेण् याबाबत र्ासन व कीं पनीत करार झाला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अदयापही प्रकल् पग्रस् ताींच् या वारसाींना नोकरीत सामावून घेण् यास ्ाळा्ाळ करुन 
अननयशमतता होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, र्ासन ननकषाप्रमाणे ककती प्रकल् पग्रस् ताींच् या वारसाींना ननयशमत नोकरीत 
सामावून घेण् यात आले आहे आ ण ककती वारसाींना सामावून घेणे बाकी आहे याींची चशकर्ी 
र्ासनाने केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यात काय आढळून आले व तदनसुार पुढे कोणती कायशवाही करण्यात आली 
वा येत आहे 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई (१६-१०-२०१५) :(१), (२), (३) व (४) रािूरा व कोरपना, जि.चींद्रपूर या 
ह काणी औदयोचगक के्षर स्थापना करण् यासा ध ८७९.२० हे.आर. खािगी व २५.७८ हे.आर 
सरकारी अर्ी एकूण ९०४.९८ हे.आर. के्षर अचधसूचचत करण् यासींबींधीची अचधसूचना हदनाींक 
८/१२/२००५ रोिी र्ासन रािपरात प्रशसध् द करण् यात आली होती. तथावप सदर के्षरास सींबींचधत 
खातेदार व लोकप्रनतननधी याींचा ववरोध असल् यामुळे सदर के्षरासा ध अचधसूचचत करण् यात 
आलेले सींपूणश के्षर ववनाअचधसूचचत करण् यासींबींधीची अचधसूचना हदनाींक १४/५/२०१२ रोिी 
प्रशसध् द करण् यात आलेली आहे. त् यामुळे रािुरा व कोरपना येथ ेसदर औदयोचगक के्षर स् थापन 
झालेले नसल् यान ेप्रकल् पग्रस् ताींच् या वारसाींना नोकरीत सामावून घेण् याचा प्रश् न उद् ावतनाही. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

दक्षक्षण सोलापूर तालुक् यातील साविाराांवर साविारी प्रनतबांधि 
 िायदयाअांतगमत िारवाई िरण् याबाबत 

  

(४४)  २६९८० (१४-०८-२०१५).   श्री.सभुाष देशमखु (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दक्षक्षण सोलापूर तालुक् यातील ३१० सावकारी प्रकरणाींची माहहती जिल् हा उपननबींधक याींना 
दे नही सावकारी प्रनतबींधक कायदयाअींतगशत तेथील सावकाराींवर कारवाई झाली नाही अस े
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच दक्षक्षण सोलापूर तालुक्यातील सावकार किशरे्फड केल् यानींतरही शलहून हदलेल् या िशमनी 
परत करत नाहीत अस ेननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अर्ा सावकाराींवर सावकारी प्रनतबींधक कायदयाअींतगशत कारवाई करण् यासा ध 
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०१-२०१६) :(१) नाही. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) िमीन खरेदी ववक्री (स्थावर मालमत्ता) सींबींचधत जिल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, 
सोलापूर या कायाशलयाकड ेमहाराषर सावकारी (ननयमन) अचधननयम २०१४ चे कलम १८ व त्या 
खालील ननयम २०१४ मधील १७ अन्वये एकूण ८१ दाव ेदाखल असून त्यावर हदवाणी प्रकक्रया 
सींहीता नुसार पुढील कायशवाही चालु आहे. 
     सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था, दक्षक्षण सोलापूर याींच्या कायशके्षरातील मशि े
शलबीींचचींचोळी, ता.दक्षक्षण सोलापूर येथील श्री.शर्वाप्पा (शर्वानींद) चींद्रर्ेखर हो्गे व श्री.चींद्रर्ेखर 
शर्वाप्पा हो्गे याींच्या ननवासस्थानी अवैध सावकारी बाबतच े पुरावे आढळल्याने पोलीस 
स््ेर्न, वळसींग येथे महाराषर सावकारी (ननयमन) अचधननयम २०१४ चे कलम ३९, ४१ (ग) 
अन्वये हद.०४.०७.२०१४ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
४.प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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अचलपरू, अमरावती रस्ता चौपदरीिरणासाठी बालमिुराांना िामाला लावल्याबाबत 

  

(४५)  २७०७० (१४-०८-२०१५).   श्री.प्रभुदास शभलावेिर (मळेघाट) :   सन्माननीय सावमिननि 
बाांधिाम (सावमिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अचलपूर, अमरावती रस्ता चशपदरीकरण करण्याच्या कामासा ध अल्पवयीन मुलाींना 
कामाला लावण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सावशिननक बाींधकामाच ववभागाचे अचधकारी याींना याबाबत माहहत असून 
याबाबत कीं रा्दारान ेबालमिूर नसल्याचे साींचगतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बालमिूराींना कामावर  ेवणे हे बेकायदेर्ीर असून याबाबत कीं रा्दारावर 
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

बुलडाणा जिल् ्यातील धचखली स् टेट बक ि  फ इांडडया याांचेिडून 
 शेतिऱ्याांच्या ििामचे पुनगमठन िरण् याबाबत 

  

(४६)  २७३१७ (१९-०८-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) र्ासनस् तरावरुन र्ेतक-याींसा ध किश पुनगश न करण्यासा ध आदेर् असताींना तसेच मा. 
जिल् हाचधकारी, बुलडाणा याींनी आदेर् देवूनही बुलडाणा जिल् ्यातील  स् ्े् बॅंक ऑर्फ 
ाींडडया,चचखली  किश पनुगश न करण् यासा ध ्ाळा्ाळ करीत असल् याचे माहे िून, २०१५ मध्ये 
वा त् या समुारास ननदर्शनास आले,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, र्ेतक-याींना किाशचे पुनगश न होण् यासा ध र्ासनाकडून कोणती कायशवाही केली 
वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१६) : (१) नाही, हे खरे नाही. र्ेतकऱयाींसा ध किश पुनगश न 
करण्याबाबत र्ासन ननणशयानुसार मा.जिल्हाचधकारी, बुलडाणा याींनी तात्काळ पुनगश न 
करण्याबाबत आदेर् सींबींचधत बकँाींना हदलेले आहेत. स््े् बँक ऑर्फ ाींडडया र्ाखा चचखली या 
बँकेकड े३१ माचश, २०१५ अखेर १६३९ र्ेतकऱयाींनी पीक किश पुनगश नाकरीता अिश केलेले होत े



वव.स. ८० (33) 

व त्या सवानच े वपक किश पुनगश न करण्यात आलेले असल्याबाबत र्ाखा व्यवस्थापक याींनी 
कळववलेले आहे. 
(२) पुनगश णासा ध पार र्ेतकऱयाींचे वपक किश पुनगश न तात्काळ करणेबाबत सवश बकँाींना 
र्ासनाकडून सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

सांगमेश् वर (जि. रत् नाधगरी) तालुक् यातील सांिय गाांधी ननराधार योिनेची  
पेन् शन लाभधारिाांना शमळाली नसल् याबाबत 

  

(४७)  २७४५१ (३०-०७-२०१५).   श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींगमेश् वर (जि. रत् नाचगरी) तालुक् यातील सींिय गाींधी ननराधार योिनेची पेन् र्न माहे माचश, 
एवप्रल या दोन महहन् याींपासून आितागायत लाभधारकाींना शमळाली नसल् याचे माहे िून, २०१५ 
मध् ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, सदर पेन्र्न न देण् यामागची कारणे काय आहेत,  
(३) असल् यास, या सींदभाशत र्ासनाने चशकर्ी केली आहे काय, त् यात काय आढळून आले व 
तदनुसार र्ासन स् तरावर काय कायशवाही करण् यात आली वा येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. राििुमार बडोले (१९-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
     सींगमेश् वर (जि.रत् नाचगरी) तालुक् यातील सींिय गाींधी ननराधार अनुदान योिनेतील पार 
लाभा् यानना माहे िून, २०१५ पयनतचे अनुदान वा्प करण् यात आलेले आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

म.गुांि (ता.महागाांव, जि.यवतमाळ) सुधािरराव नाईि सहिारी  
साखर िारखाना सुरु िरण्याबाबत 

  

(४८)  २७७१३ (२१-०८-२०१५).   श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हदनाींक ३० माचश, २०१४ चे सुमारास मा.सहकारमींरी याींनी र्ेतकरी लोकप्रनतननधी, महाराषर 
शर्खर बॅंकेचे अचधकारी याींचे सोबत बै क घेवून कारखान्याच्या ननववदा प्रकाशर्त करुन एक 
महहन्याचे आत कारखाना भाड ेतत्वावर देण्याच ेआदेर् हदले असताना महाराषर राज्य शर्खर 
बँकेने कोणतीही कायशवाही केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कारखाना सुरु न झाल्यास व आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल््यातील 
उमरखेड मतदारसींघातील र्ेतकऱयाींचा गाळपाववणा पाच लाख म.े्न  स शर्ल्लक राहणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-१०-२०१५) :(१) होय, अींर्त: खरे आहे. मा. मींरी (सहकार) महोदय 
याींनी हदनाींक ३० माचश, २०१४ रोिी घेतलेल्या सभते हदलेल्या ननदेर्ानुसार महाराषर राज्य 
सहकारी बकेँने हदनाींक ६ एवप्रल, २०१५ रोली सदर कारखान्याच्या सींपूणश मालमत्तेचा ताबा 
घेतलेला असून कारखाना साई्वर त्याींची सुरक्षा एिन्सी  ेवली आहे. 
(२) नाही. यवतमाळ जिल््यातील उमरखेड मतदार सींघातील र्ेतकऱयाींचा  स, वसींत सहकारी 
साखर कारखाना म., पोर्फाळी व डके्कन र्ुगर शमल्स म., मींगरुळ, तसेच नाींदेड जिल््यातील 
साखर कारखान्याींकडून  स गाळपासा ध नेला िातो. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िात पडताळणीची प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(४९)  २८२१० (३१-१०-२०१५).   श्री.बळीराम शसरसिर (बाळापूर), प्रा.ववरेंद्र िगताप 
(धामणगाव रेल्वे), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.चांद्रिाांत 
सोनावण े(चोपडा), प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िात पडताळणीची सुमारे ७० हिार प्रकरणे र्ासनाकड े आिपयनत प्रलींबबत 
असल्यान ेत्याींचा ननप्ारा माहे ऑक््ोबर, २०१५ पयनत करण्यात येणार असल्याच ेननदर्शनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िात पडताळणीची प्रकरणे प्रलींबबत राहण्याची कारणे काय आहेत व 
याबाबत र्ासनान ेपुढे कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (१२-०१-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) िाती दाव्याींच्या काही प्रस्तावाींमध्ये कागदपराींची कमतरता, अपुरे पुराव ेयामळेु सींबींचधत 
व्यक्तीकडून परव्यवहार करुन आवश्यक ते पुरावे मागवावे लागतात. र्ींकास्पद प्रकरणाींमध्ये 
पोलीस दक्षता पथकाकडून चशकर्ी केली िाते. त्यामुळे प्रकरणे ननकाली काढण्यास उर्ीर होतो. 
     प्रलींबबत प्रकरणाींची सींख्या व उपलब्ध कमशचारी वगश याींचा समन्वय साधून तसेच 
अनतरजक्त कायशभार दे न व वळेोवेळी ववर्ेष मोहहमा आयोजित करुन प्रलींबबत प्रकरणाींचा 
ननप्ारा करण्याची कायशवाही युध्दपातळीवर करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील स्टील उद्योगात मागणी घटल्याने या उद्योगातील  
गुांतवणूि धोक्यात आल्याबाबत 

  

(५०)  ३१०९६ (२२-१२-२०१५).   श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव 
मध्य), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील स््ील उदयोगात ५० ्क्क्यापेक्षा िास्त मागणी घ्ल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणी घ्ल्याने या उदयोगातील सुमारे ४० हिार को्ी रुपयाींची 
गुींतवणूक धोक्यात आली असल्याचे ननदर्शनास आले हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर उदयोगाला उभारणी देण्यासा ध ववर्ेष पेकेि देण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१२-०१-२०१६) :(१) व (२) आींतरराषरीय स्तरावरील पोलादाच्या ककीं मती सन 
२००३ पासून खालावल्या असल्याने राज्यातील स््ील कीं पन्याींचे उत्पादन घ्ले असल्याने त्या 
अडचणीत आल्याची बाब स््ील रर रोलसश असोशसएर्नन े हद.१८/११/२०१५ च्या ननवेदनान्वये 
र्ासनास केली आहे. 
(३) प्रस्तुत स््ील उदयोगाच्या अडचणी ्या आींतरराषरीय स्तरावरील आचथशक बाबीमुळे 
प्रभाववत असल्यान े त्या राज्य र्ासनाच्या ननयींरणाबाहेर आहेत. तथावप, स््ील उदयोगाला 
राज्याींतगशत स्तरावर सींरक्षण देण्यासा ध प्रवरे् कर लादण्यात आला आहे. त्यामळेु र्ेिारच्या 
राज्यातील स््ील महाराषरात येण्यापासून परावतृ्त करण्यात येत आहे. तसेच उदयोग के्षरात 
एक  खडकी योिना, सामुहहक प्रोत्साहन योिना दवारे चालना देण्यासा ध र्ासन प्रयत्नर्ील 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


