अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १५४ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

ओबीसी आधथिि वविास महामांडळाचे भागभाांडवल शासनाद्वारे वाढववण्याबाबत
(१)

३८७९ (२२-१२-२०१४).

श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षिण), श्री.वविास िांु भारे (नागपूर

मध्य), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नागपूर पूव)ि :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा

(१) ओबीसी आर्थिक विकास महामींडळाचे राज्यशासनाद्िारे भागभाींडिल िाढविण्याचा विचार
आहे काय,
(२) या महामींडळातून ओबीसी विद्यार्थयाांना व्यािसाययक अभ्यासक्रमातील पदव्युत्तर, विदे शी
शशक्षणा सोबतच “पदविका” अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणणक कर्ि योर्ना सुरू करण्यात येणार आहे
काय?

श्री. राििुमार बडोले (१८-०१-२०१६) : (१) ओबीसी आर्थिक विकास महामींडळाचे अर्िकृत
भागभाींडिल रु.२५० को्ी इतके असून भागभाींडिल िाढीचा प्रस्ताि महामींडळाकडून प्राप्त
झाल्यानींतर पुढील कायििाही करणे शक्य आहे .

(२) महाराषर राज्य इतर मागासिगीय वित्त आणण विकास महामींडळ, राषरीय मागासिगि
वित्त आणण विकास महामींडळाची िाहहनीकृत यींत्रणा ्हणन
ू काम करते. राषरीय महामींडळा्या
यनकषानुसार व्यािसाययक, िैद्यकीय ि अशभयाींत्रत्रकी पदिी ि

पदव्युत्तर शशक्षण घेत

असलेल्या मान्यता प्राप्त सींस्थेतील पात्र विद्यार्थयाांना सदरील योर्नेचा लाभ घेता येतो.

सद्य:स्स्थतीत ही योर्ना पदविका अभ्यासक्रमासाठी शशक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थयाांना लागू
होत नाही.

___________

वि.स. १५४ (2)
आददवासी वसतीगह
ृ ातील असुववधा तसेच शैिणणि शशष्ट्यवत्ृ ती न शमळायायाबाबत
(२)

६६८२

(०९-०४-२०१५).

श्री.गणपत

गायिवाड

(ियायाण

पूव)ि ,

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनुरी), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.प्रिाश फातपेिर
(चें बूर), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव), श्री. मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासकीय आदे शानुसार आहदिासी िसतीगह
ृ ातील असुवििा तसेच शैक्षणणक शशषयित्ृ ती न

शमळाल्यामळ
ु े ठाणे, रायगड ि पालघर या तीन स्र्ल््यातील आहदिासी िसतीगह
ृ ातील
विद्यार्थयाांनी माहे डडसेंबर २०१४ मध्ये आमरण ोपोषण सुरु केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर विद्यार्थयाांशी मा. आयुक्त आहदिासी विकास याींनी हदनाींक २२ डडसेंबर,
२०१४ रोर्ी पनिेल येथील िसतीगह
ृ ात र्ाऊन चचाि केली हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास विद्यार्थयाां्या प्रमख
ु मागण्या काय आहे त ि त्याींना शासनाने कोणती कायििाही
केली आहे िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०३-०२-२०१६) : (१) पेण, स्र्.रायगड प्रकल्पाींतगित आहदिासी मल
ु ा-मल
ु ीींचे
शासकीय

िसतीगह
ृ ातील

विद्यार्थयाांनी

पनिेल,

स्र्.रायगड

येथील

मुलाीं्या

शासकीय

िसतीगह
ृ ात हद.१९.१२.२०१४ रोर्ी सायींकाळपासून ोपोषण सुरु केले होते, ही बाब खरी आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) पनिेल, स्र्.रायगड येथील आहदिासी मल
ु ाीं्या शासकीय िसतीगह
ृ ातील विद्यार्थयाांनी
िसतीगह
ृ ात सोयीसुवििा, भोर्न, वपण्याचे पाणी, आरोग्य, मुलीींची सुरक्षक्षतता, शशषयित्ृ ती,
माशसक यनिािहभत्ता इ. मागण्याींकरीता ोपोषण केले होते.

आयुक्त, आहदिासी विकास, नाशशक याींनी हद.२२.१२.२०१४ रोर्ी पनिेल येथे सामुहीक

ोपोषणास

बसलेल्या

विद्यार्थयाांची

भे् घेऊन

त्याीं्या

मागण्याींसींबींिी

चचाि केल्यानींतर

विद्यार्थयाांनी ोपोषण मागे घेतले.

विभागा्या हद.११.११.२०११ चा शासन यनणिय ि हद.१०.०४.२०१३ रोर्ी्या शासन

शुस्ध्दपत्रकानुसार ि ोपलब्ि र्ागेनुसार िसतीगह
ृ ातील विद्यार्थयाांना मुलभूत सोयी-सुवििा
पुरविल्या र्ात आहे त.

(४) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.
___________
आददवासी ववद्यार्थयाांना शशिणायया मुख्य प्रवाहात आणण्यासा आ आददवासी वविास
ववभागायया वतीने

(३)

७३८१ (१०-०४-२०१५).

ाणे जिया्यात वसतीगह
ृ सुरण िरण्याबाबत

श्री.अिय चौधरी (शशवडी) :

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय आददवासी वविास

(१) राज्यातील आहदिासी विद्यार्थयाांना शशक्षणा्या म
ु य प्रिाहात आणण्यासाठी आहदिासी

वि.स. १५४ (3)
विकास

विभागा्या

ितीने

ठाणे

स्र्ल््यात

४

माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

िसतीगह
ृ

सुरु

करण्याचा

यनणिय

(२) असल्यास, मींब
ु ई शहरातदे खील अशा प्रकारे िसतीगह
ु करण्याबाबत शासन विचारािीन
ृ सरु
आहे काय,

(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०३-०२-२०१६) : (१) हे खरे नाही.

तथावप, विभागा्या हद.०६.१२.२००७ ्या शासन यनणियान्िये ठाणे स्र्ल््यात मुलाींसाठी

१००० क्षमतेचे ि मुलीींसाठी ५०० क्षमतेचे शासकीय िसतीगह
ृ अशी दोन िसतीगह
ृ े मींर्ूर
करण्यात आलेली आहे त.

(२) मींब
ु ई शहरात दे खील विभागा्या हद.१३.१०.२००३ ्या शासन यनणियान्िये ७५ क्षमतेचे १
िसतीगह
ृ ि हद.०६.१२.२००७ ्या शासन यनणियान्िये १००० क्षमतेचे १ िसतीगह
ृ अशी दोन
िसतीगह
ृ े मींर्ूर करण्यात आलेली आहे त.
(३) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.

___________
शाळा व महाववद्यालयात रॅधगांग ववरोधी सशमती स्थापन िरण्याचा तेतलेला रनणिय
(४)

७९३६ (०८-०४-२०१५).

(अांबरनाथ) :

श्री.तुिाराम िाते (अणश
ु क्ती नगर), डॉ.बालािी किणीिर

सन्माननीय उयच व तांर शशिण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:-

(१) राज्यातील विद्यार्थयाां्या शैक्षणणक विकासादर्यान शाळा आणण महाविद्यालयाींमध्ये
होणाऱ्या रिर्गींग सारया चुकी्या प्रथाींमुळे विद्यार्थयाांचे मानशसक आरोग्य ि सींतुलन त्रबघडू
नये अशा प्रकाराला आळा बसािा यासाठी शासनाने प्रत्येक शाळा ि महाविद्यालयात रिर्गींग
विरोिी सशमती स्थापन करण्याचा यनणिय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

राज्यातील

खार्गी

ि

विनाअनुदायनत

शाळा,

महाविद्यालयाींचा

ोक्त

यनणियामध्ये समािेश करण्यात येणार आहे काय,

(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त अथिा सरु
ु असलेल्या कायििाहीची सद्य्स्स्थती काय
आहे ?

श्री. ववनोद तावडे (१४-०७-२०१६) :(१) होय.
(२) सिि अनुदानीत, विनाअनुदानीत महाविद्यालये, सिि विद्यापीठे याींचा समािेश करण्यात
आला आहे . तथावप, शाळाींना सदर शासन यनणिय लागू नाही.
(३) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.

___________

वि.स. १५४ (4)
वधाि नागरी बँिेचा “अ” दिाि िायम राहण्याबाबत
(५)

१२७४८ (०९-०४-२०१५).

श्री.समीर िुणावार (दहांगणताट) :

सन्माननीय सहिार मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ििाि नागरी बिकेचा “अ” दर्ाि कायम रहािा याकररता ििाि स्र्ल््यातील सिि शाखाींमिून

िीर् दे यक भरणे, यनयोर्न सशमतीत ििाि नागरी बिकेचा समािेश करणे, स्र्ल्हा मध्यिती
बिकेत अडकून राहहलेले रु.११ को्ी, नगरपररषदातील कमिचा-याींचे िेतन ििाि नागरी बिकेतून
व्हािे इत्यादी मागणी ििाि नागरी बिके्या सींचालकाींनी शासनाकडे माहे र्ानेिारी, २०१५ मध्ये
िा त्या दर्यान केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर मागणी अनुषींगाने शासनाने कोणती कायििाही केली आहे िा करण्यात
येत आहे ,

(३) असल्यास, त्याींची अींमलबर्ािणी शासनामार्ित करण्यात आली आहे काय,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०३-२०१६) : (१) अींशत: खरे .
सदरचे यनिेदन स्र्ल्हा ोपयनबींिक, सहकारी, सहकारी सींस्था, ििाि याींनी हद.२४/९/२०१५
रोर्ी सहकार आयुक्त ि यनबींिक, सहकारी सींस्था, पुणे याींना सादर केलेल्या पत्रासोबत प्राप्त
झाल्याचे सहकार आयुक्त याींनी कळविले आहे.

(२) सहकार आयुक्त याींनी त्याीं्या हदनाींक १७.१०.२०१५ ्या पत्राने बिकेस लेखी ोत्तर
कळविले आहे.

(३) ि (४) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.
___________
िात प्रमाणपर शमळवण्यात होत असलेयाया अडचणी दरू िरण्याबाबत
(६)

१९०३६ (३०-०७-२०१५).

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा),
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),
डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर), श्री.गुलाबराव पाटील (िळगाव ग्रामीण), श्री.ियप्रिाश मुांदडा

(बसमत), श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे (शसन्नर), डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड रािा), श्री.अरनल
बाबर (खानापरू ), श्री.उयाहास पाटील (शशरोळ), श्री.अिन
ुि खोतिर (िालना), श्री.चांद्रदीप नरिे
(िरवीर),

श्री.वैभव

वपचड

(अिोले),

श्री.भास्िर

िाधव

(गुहागर),

श्री.हनुमत
ां

डोळस

(माळशशरस), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.दत्तारय भरणे (इांदापूर), श्री.अजित पवार
(बारामती),

श्री.राणािगिीतशसांह

पाटील

(उस्मानाबाद),

श्री.अवधूत

तटिरे

(श्रीवधाि),

श्री.शामराव पाटील (िराड), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.भास्िर
िाधव (गह
ु ागर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाांव), मिरां द िाधाव (वाई), श्री.सरु े श लाड (ििित),

श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सम
ु न पाटील (तासगाव), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस),
श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण) श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.गणपत गायिवाड (ियायाण
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पूव)ि , डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.ददपि चव्हाण
(फलटण) :
(१)

राज्यात

िास्तव्या्या

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :र्ात

प्रमाणपत्र

अ्ीिर

शमळिण्यात

लिकरच

ोपाय

अनेक

अडचणी

काढण्याचे

ठरणाऱ्या

आश्िासन

१९५०

मा.मुयमींत्री

साल्या
याींनी

माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यादर्यान महालष्मी, मींब
ु ई येथील कायिक्रमात केले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या बाबत शासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (११-०३-२०१६) : (१) हे खरे आहे .

(२) सदर अ् शशर्थल करण्याबाबत भारताचे अ्नी र्नरल याींचे अशभप्राय मागविण्यात आले
आहे त.
(३) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.
___________
रायगड जिया्यातील ििित गौरिामत रस्त्याांयया डाांबरीिरणाचे
िाम रनिृष्ट्ट दिािचे झायायाबाबत
(७)

२२४८७ (१४-०८-२०१५).

श्री.भरतशे

गोगावले (महाड) :

सन्माननीय सावििरनि

बाांधिाम (सावििरनि उपक्रम वगळून) मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रायगड स्र्ल््यातील कर्ित गौरकामत रस्त्याीं्या डाींबरीकरणा्या काम यनकृष् दर्ािचे
होत असल्याचे नक
ु तेच माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यादर्यान यनदशिनास आले आहे हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सींबींर्ित अर्िकारी ि ठे केदार याीं्या सींगनमताने सदर रस्त्याचे काम सुरु
असून यनकृष् दर्ािचे काम करणाऱ्या ठे केदाराींना पाहठशी घालणाऱ्या अर्िकाऱ्याींची चौकशी
करण्याबाबत कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०१-२०१६) : (१) नाही. प्रश्नाींककत कक.मी. ११/०० ते १५/०० ि ०/०० ि
२/०० ि १५/०० ते १९/०० लाींबीत एवप्रल २०१५ मध्ये पूणि केलेल्या लाींबीत अयतिषृ ्ीमुळे खड्डे
पडले होते. सदर खड्डे पािसाळ्यात खडी ि ग्री्ने भरण्यात आले होते. सद्यस्स्थतीत खड्डे
डाींबर शमश्रीत खडीने भरण्याचे काम प्रगतीपथािर असून रस्ता िाहतुकीसाठी सुस्स्थतीत आहे .
(२) ि (३) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.

___________
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मोखाडा तालुक्यात (जि.पालतर) येथे सुयम
ि ाळ िेवनाळे येथे रस्त्यावर भूयारी
गटाराचे अनावश्यि बाांधिाम िरणन रनधीचा दरण
ु पयोग झायायाबाबत

(८)

२२७७५ (३१-०७-२०१५).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

सन्माननीय सावििरनि बाांधिाम

(सावििरनि उपक्रम वगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मोखाडा तालुक्यात (स्र्. पालघर) गाि ककीं िा रहदारी असेल अशा हठकाणी भुयारी ग्ाराची
सींकल्पना न राबविता मोखाडा साििर्यनक बाींिकाम विभागाने तालुक्यापासून ४० कक.मी. दरू

असलेल्या सय
ि ाळ केिनाळे या अयत दग
ि ि र्ींगल पररसर असलेल्या भागात रस्त्यािर
ु म
ु म
भूयारी ग्ाराचे अनािश्यक बाींिकाम करुन सुमारे २५ लाख यनिीचा दरु
ु पयोग करण्यात आला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ोपरोक्त कामे आिश्यकता नसताना गैर मागािने करुन यामध्ये आर्थिक यनिीचे
गैरव्यिहार झाल्याचे आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सिि कामाची स्ितींत्र यींत्रणेमार्ित चौकशी करण्यात येऊन दोषी असलेल्या
सींबींर्िताींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०१-२०१६) : (१) नाही.
(२) सुयम
ि ाळ-किनाळे रस्त्याचा भाग सखल असल्याने पािसाळयात ग्ार, माती ि र्चखलाने

भरुन पाणी डाींबरी रस्त्यािरुन िाहून रस्त्याचा डाींबरी पषृ ठभाग िारीं िार खराब होत असल्याने
सरपींच ग्रामपींचायत सूयम
ि ाळ याींनी रस्त्यािर बींद ग्ारीचे काम ठराि करुन सदरचे काम
ठक्करबाप्पा योर्नेतून करण्यासाठी प्रकल्प कायािलयास कळविले होते. त्याअनुषींगाने प्रकल्प

अर्िकारी र्व्हार याींनी या कामास प्रशासकीय मान्यता हदली होती. त्या आदे शानस
ु ार भूयारी
ग्ारीचे बाींिकाम केले आहे .

(३) ि (४) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.
___________
पाांढरिवडा येथे आददवासी बाांधवाना दे ण्यात येणारे ववववध सादहत्य
आश्रमशाळे त ववनावापर पडले असयायाबाबत
(९)

२३४६० (३१-०७-२०१५).

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :
करतील काय :-

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव), श्री.सांजिवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी),

सन्माननीय आददवासी वविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) यितमाळ स्र्ल््यातील एकास्त्मक आहदिासी कायािलय पाींढरकिडा येथे आहदिासी
बाींििाना

दे ण्यात

येणारे

विविि

साहहत्य

आश्रमशाळे त

विनािापर

पडले

हदनाींक १७ मे, २०१५ रोर्ी िा त्यासम
ु ारास यनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

असल्याचे
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(२) असल्यास, सदर साहहत्य आहदिासी लाभार्थयाांना िा्प न झाल्यामुळे गरर्न
ुीं ा याचा लाभ
घेता आला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले
तसेच दोषी अर्िका-याींिर काय कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०५-०३-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

सदरील साहहत्य प्रकरण न्यायप्रविष् असल्याने प्रकल्प अर्िकारी, पाींढरकिडा याींचे पत्र
क्रमाींक ४३२३/१३९ ि १०४ अन्िये मा.स्र्ल्हा सत्र न्यायालय, यितमाळ याींना साहहत्य िा्प
करण्यासाठी परिानगी मागविलेली आहे . परीं तु अद्याप परिानगी अप्राप्त आहे .
(३) तत्कालीन प्रकल्प अर्िकारी १. श्री.बी.एस.सेंदाने,
२. श्री.डी.एस.र्ािि, िररषठ शलवपक,
३. श्री.आर.एस.आत्राम, स.प्र.अ. (शशक्षण)
४. श्री.ए.एल.ठाकूर, िररषठ शलवपक,

५. श्री.अरुण कुमार र्ािि, तत्कालीन प्रकल्प अर्िकारी याींचेविरुध्द विभागीय चौकशीची

कारिाई सुरु आहे.

६. र्नता र्यनिचर मा्ि , पाींढरकिडा याींचेविरुध्द FRI क्र.९५ हद.४/०८/२००९ अन्िये

पोलीस स््े शन, पाींढरकिडा येथे गन्
ु हा दाखल केलेला आहे.
(४) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.

___________
सामाजिि न्याय ववभागाने ववद्यार्थयाांची शशष्ट्यवत्ृ तीची रक्िम ववववध
महाववद्यालयािडे अद्याप वगि िेली नसयायाबाबत

(१०)

२४२८१ (३०-०७-२०१५).

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय

मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) केंद्र शासना्या शशषयित्ृ तीिारक विद्यार्थयाांना राज्या्या सामास्र्क न्याय विभागा्या

आदे शानुसार विविि महाविद्यालयामध्ये इतर मागासिगीय भ्क्या विमुक्त ि विशेष मागास
प्रिगाितील विद्यार्थयाांना व्यािसाययक अभ्यासक्रमासाठी प्रिेश हदला र्ात आहे हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सन २०१४-१५ मध्ये सामास्र्क न्याय विभागाने या प्रिगाितील विद्यार्थयाांची
शशषयित्ृ तीची रक्कम विविि महाविद्यालयाकडे अद्याप िगि केलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सामास्र्क न्याय विभागाने कोणत्या अभ्यासक्रमासाठी किशशप ि शशषयित्ृ ती

आहे याची पुिस
ि ुचना शशक्षण सींस्थाींना हदली नसल्यामळ
ु े शैक्षणणक सींस्थाींना शासनाकडून
शशषयित्ृ तीची रक्कम शमळणार नसल्याने ोक्त सींस्थानी विद्यार्थयाांकडे र्ीसाठी तगादा लािला
आहे , हे खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, ोक्त शशषयित्ृ तीची रक्कम भरणेबाबत शासनाने कोणती कायििाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (२०-०२-२०१६) : (१) हे खरे नाही.

(२) सन २०१४-१५ मध्ये भारत सरकार शशषयित्ृ ती ि शशक्षण र्ी परीक्षा र्ी प्रयतपूतीसाठी
इतर

सींया

मागासिगीय,
११,४१,८६७

भ्क्या

असन
ू

विमुक्त

त्यापैकी

ि

विशेष

६,३१,२८८

मागास

अर्ि यनकाली

प्रिगाितील

काढण्यात

प्राप्त

अर्ाांची

आले

आहे त.

ोििररत ५,१०,५७१ अर्ाांपक
ै ी २,८४,७४० अर्ि महाविद्यालय स्तरािर ि २,२५,८३९ अर्ि स्र्ल्हा
स्तरािर प्रलींत्रबत आहे त.
(३) ज्या अभ्यासक्रमाींना शशषयित्ृ ती, शशक्षण शुल्क ि परीक्षा शुल्क दे य आहे, अशा
अभ्यासक्रमाींची

स्र्ल्हा

यनहाय/महाविद्यालय यनहाय यादी ई-स्कॉलरशशप्या िेबसाई्िर

ोपलब्ि केलेली आहे .
(४) प्रलींत्रबत अर्ि सन २०१५-१६ मध्ये मींर्ूर असलेल्या यनिीतून प्रािान्याने यनकाली
काढण्याबाबत्या सूचना हदनाींक २४ एवप्रल, २०१५ ्या पत्रान्िये सींचालक, विर्ाभर्, विमाप्र
ि इमाि सींचालनालय, पुणे याींनी सिि सहायक आयुक्त, समार्कल्याण याींना हदलेल्या आहे त.
(५) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.

___________
पै ण-पाटे गाांव येथील पुलायया दरण
ु स्तीबाबत
(११)

२६०९१ (३१-०७-२०१५).

श्री.सांदीपानराव भुमरे (पै ण) :

सन्माननीय सावििरनि

बाांधिाम (सावििरनि उपक्रम वगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पैठण-पा्े गाींि येथील पुल नादरु
ु स्त झाल्यामुळे त्या पुलािर अपघात होण्याची शक्यता
यनमािण झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पुला्या दरु
ु स्तीची कामे हाती घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायििाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) सदर पुल तात्काळ दरु
ु स्त करण्याकररता ककती यनिीची तरतूद करण्यात आली आहे िा
येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०१-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
तथावप, पुलाची दरु
ु स्ती करण्यासींदभाित काही कामे आिश्क आहे त.

(२) ि (३)

पुला्या दरु
ु स्तीसाठी लागणाऱ्या आिश्यक बाबी रस्ते ि पुल दे खभाल दरु
ु स्ती

कायिक्रमाअींतगित प्रस्तावित करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.

___________

वि.स. १५४ (9)
मुांबई-गोवा राष्ट्रीय महामागािवरील साववरी पुलायया बाांधिामाला
वि
ु ाला धोिा असयायाबाबत
ृ ाांचा वेढा असून पल

(१२)

२६५०७ (३०-०७-२०१५).

श्री.भरतशे

गोगावले (महाड) :

सन्माननीय सावििरनि

बाांधिाम (सावििरनि उपक्रम वगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मींब
ु ई-गोिा राषरीय महामागाििरील सावित्री पल
ु ा्या बाींिकामाला िक्ष
ू
ृ ाींचा िेढा बसला असन

सदर्या िक्ष
ृ ाींची मुळे ही पुलाीं्या बाींिकामा्या आत खोलिर गेल्याने या पुलाला िोका
यनमािण झाल्याचे नुकतेच माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यादर्यान यनदशिनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर पुल कोणत्याही क्षणी ऐन पािसाळ्यात कोसळून मोठी दघ
ि ना होऊ
ु ्
शकते अशी स्स्थती यनमािण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर पुलाची शासनाने पाहणी केली आहे ि त्यात काय आढळून आले,

(४) तसेच तदनस
ु ार ोक्त पुला्या दरु
ु स्तीकरीता शासनाने यनिी ोपलब्ि केला आहे काय,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०१-२०१६) : (१), (२) ि (३) मींब
ु ई-गोिा राषरीय महामागि क्र. ६६
िरील कक.मी. १२९/४०० मध्ये सावित्री नदी्या पात्रािर त्रिह्शकाशलन मोठा पल
ू आहे . सदर

पुला्या साींिर्
े ोडामध्ये काही ककरकोळ स्िरुपात झाडे ोगिलेली आढळली. ती झाडे पूलास
हानी न पोहोचता मळ
ू ासक् काढून ्ाकण्यात आली आहे त. प्रयतिषी पािसाळ्यापूिी ि

पािसाळ्यानींतर यनयशमत पाहणीत अशी झाडे, पल
ू ास हानी न पोहोचता, काढून ्ाकण्यात
येतात. सदर पूल ताींत्रत्रक दृष्या सक्षम असून त्यािरुन िाहनाींची िाहतक
ू सुरळीतपणे सुरु
आहे .

(४) मुींबई-गोिा रा.म.क्रीं. ६६ ्या कक.मी. ८४/०० ते १६१/०० या भागा्या चौपदीकरणास

केंद्रसरकारने मान्यता हदली असन
ू सावित्री नदीिरील र्ुन्या पुलाची दरु
ु स्ती चौपदीकरणा्या
प्रकल्पात समाविष् आहे.
(५) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.
___________
धचखली-बेराळा फाटा-दे ऊळगाांव रािा ते िालना या राष्ट्रीय महामागि या
रस्त्याांयया िामात झालेला गैरवयवहार
(१३)

२७१९८ (०४-०८-२०१५).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय सावििरनि

बाांधिाम (सावििरनि उपक्रम वगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) र्चखली-बेराळा र्ा्ा-दे ऊळगाींि रार्ा ते र्ालना या राषरीय महामागि क्र ७५३ (ए) चे
र्ोरलेन काम मींर्ूर करण्यात आलेले असून गेल्या अनेक िषािपासन
ू सदर रस्त्याचे काम अपूणि
अिस्थेत असल्याचे नक
ु तेच माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्या सम
ु ारास यनदशिनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

वि.स. १५४ (10)
(२) असल्यास, सदर रस्त्याीं्या कामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यिहार झाला असन
ू सदर
कामाची सींपूणि चौकशी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, विलबाींची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०१-२०१६) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे .
(२) सींबींिीत खार्गीकरणाींतगितचे काम ोद्योर्काने विहहत कालाििीत पूणि केलेले नाही ि

शेि्ी अपुणािअिस्थेतच हे काम बींद करण्यात आले. यामुळे सींबींिीत ोद्योर्काचे नाि काळ्या
यादीत ्ाकण्याची कायििाही शासनाने केली आहे .

बेराळा र्ा्ा, र्चखली-आमडापूर-खामगाींि ची लाींबीतील मुळ ोद्योर्क ि पयाियी

ोद्योर्क करारनामा रद्द करण्यास शासनाने मान्यता हदली आहे.

तसेच र्ालना दे ऊळगाींिरार्ा -बेराळा र्ा्ा रा.मा. १७६ रस्त्याचे चौपदरीकरण करणे या
प्रकल्पाचा करारनामा रद्द करण्याची कायििाही सुरु आहे.
(३) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.

___________
िात वैधता प्रमाण परासा आ “बाटी“ या सांस्थेिडून
ऑनलाईन नोंदणी िरण्यायया प्रकक्रयेबाबत

(१४)

२८७९४ (२३-१२-२०१५).

डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे

पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरें द्र पवार (ियायाण पजश्चम) :

सन्माननीय

सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात १२ िी चे शशक्षण घेत असलेल्या अनस
ु र्ू चत र्ाती-र्माती आणण इतर मागास

प्रिगाितील वििाथी त्याींची र्ात िैिता प्रमाण पत्रासाठी “बा्ी” या सींस्थेकडून ऑनलाईन
नोंदणी करण्याची प्रकक्रया सुरु आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वििार्थयािने र्ात िैिता प्रमाणपत्रासाठी भरलेले ऑनलाईन अर्ि र्ात पडताळणी

सशमतीकडे सादर केले र्ातात ही व्यिस्था र्क्त शहरी भागातील विद्यार्थयाांसाठी ोपलब्ि
असल्याने ग्रामीण भागातील वििाथी अडचणीत आले आहे त, हे

खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बा्ी या सींस्थेने र्ात िैिता प्रमाणपत्र काढण्यासाठी सुरु केलेल्या प्रकक्रयेतील
यनकषामध्ये बदल केल्याने वििार्थयािना र्ात प्रमाणपत्र िैितेसाठी िारीं िार र्ािे लागत

असल्याने त्याींनी मा. सामास्र्क न्याय मींत्र्याकडे तक्रार यनिेदने पाठिूनही अद्याप शासनाने
यनणिय घेतला नाही हे हह खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या विद्यर्थयािना र्ात िैिता प्रमाणपत्रासाठी आिश्यक कागदपत्रे र्मिन
ू

सींबींर्ित समार् कल्याण विभगात र्मा करण्याची ि त्याचा पाठपुरािा घेण्याची र्बाबदारी

यापूिी महाविद्यालयाींना दे ण्यात आल्यामुळे ग्रामीण भागातील मुींबई, ठाणे. निी मुींबईसह
विविि शहराींमध्ये शशक्षणासाठी आलेल्या विद्यार्थयािना र्ात िैितेसाठी अभ्यास सोडून अनेक
कसरती कराव्या लागत असल्याचे कळते, हे ही खरे आहे काय,

वि.स. १५४ (11)
(५) असल्यास, ोक्त बाबतीत शासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (११-०३-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

ऑनलाईन अर्ि करताना शहरी ि ग्रामीण असा भेदभाि नाही. र्ातपडताळणी
यनयम २०१२ नुसार र्ातपडताळणी प्रमाणपत्र शमळण्याकररता आिश्यक ते र्ातीचे पुरािे,
कागदपत्रे दे ण्यात आल्यास, सदर प्रमाणपत्र प्राप्त होण्यास कोणतीही अडचण ोद्भ्ाित नाही.
(३) ि (४) हे खरे नाही.
ऑनलाईन अर्ि स्स्िकारताना कुठल्याही प्रकार्या र्ादा कागदपत्राींची अर्िदाराकडून

मागणी करण्यात आलेली नसल्यामुळे अर्िदाराींनी कागदपत्राींकररता िािपळ करण्याचा प्रश्न
ोद्भ्ाित नाही.

(५) ि (६) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.
___________
िृषी उत्पन्न बािार सशमती शसांदद रे यावे उपबािार सशमती सेलू याांयया गैरिारभाराची चौिशी
िरून िापूस उत्पादि शेतिऱयाांना थिीत रक्िम तातडीने शमळणे बाबत

(१५)

२८९०० (२२-१२-२०१५).

श्री.ओमप्रिाश ऊफि बयचू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

सहिार मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) महाराषर
अींतगित

कृषी

गैरकारभाराची

कृषी ोत्पन्न
ोत्पन्न

खरे दी विक्री

बार्ार

चौकशी करून

सशमती
कापूस

स्थायनक प्रतीयनिी, अचलपूर

ि वियनयमन) अर्ियनयम १९६३ ्या

रे ल्िे

ोत्पादक

ोपबार्ार

सशमती

शेतकऱ्याींना थकीत रक्कम

सेलू

शासन शेतकऱ्याींना थकीत

रक्कम

याीं्या

शमळणे बाबत

याींनी हदनाींक २२ र्ुलै, २०१५ रोर्ी शासनाकडे

मागणी केली आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास

(विकास
शसींहद

पत्र शलहून

व्यार्ासह दे ण्याबाबत सकारात्मक

आहे

काय,
(३) असल्यास, व्यापाऱ्याीं्या
बिक

आश्िाशसत

रकमेतून

सर्चि आणण कींपनी

चुकीने शेतकऱ्याींचे

मालक

नुकसान

दे य रक्कम शेतकऱ्याींना
याींनी शेतकऱ्याीं्या

झाल्यास

अनुज्ञप्ती

दे ण्याची तरतूद असन
ू ही

केलेल्या

कोणती कारिाई करणार आहे ,

र्सिणुकीबद्दल

िारकाीं्या
सशमती
शासन

(४) असल्यास शासनाने या बाबत कोणती कारिाई केली आहे ,
(५) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०२-२०१६) : (१) होय.
(२), (३), (४) ि (५) शसींदी (रे .) कृवष ोत्पन्न बार्ारसशमतीचे अनुज्ञप्तीिारक व्यापारी

श्री.सुयनल प्रभाकरराि ्ाला्ुले याींनी सन २०१४-१५ साठी्या कापूस खरे दीची रक्कम

वि.स. १५४ (12)
शेतकऱ्याींना अदा केलेली नसल्याबाबत प्राप्त तक्रारी्या अनुषींगाने पणन अर्ियनयमा्या
कलम ४० अन्िये हद.५.९.२०१५ रोर्ी्या आदे शानिये चौकशी अर्िकाऱ्याची यनयुक्ती करण्यात
आलेली आहे . चौकशी अहिाल अद्याप प्रलींत्रबत आहे .

तसेच स्र्ल्हा ोपयनबींिकाींनी पणन अर्ियनयमा्या कलम ५७ अन्िये सदर प्रकरणी
चौकशी करण्यासाठी न्यायार्िकरण स्थापन करण्याचे हद२०.७.२०१५ रोर्ी आदे श पाररत केले
आहे त. सदर आदे शाविरुध्द श्री.्ाला्ुले याींनी शासनाकडे अवपल दाखल केले असून सदर
अवपल अद्याप प्रलींत्रबत आहे .

___________
समािियायाण ववभागीय िायािलयािडून ताटी येथील शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालयायया
व रणग्णालयायया बँि खात्यात बेदहशोबी रक्िम िमा झायायाबाबत

(१६)

२९००३ (२३-१२-२०१५).

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद पूव)ि :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद शहरातील समार्कल्याण विभागीय कायािलयाकडून घा्ी येथील शासकीय

िैद्यकीय महाविद्यालया्या ि रुग्णालया्या बिक खात्यात माचि २०१३ पासून रुग्णालया्या

अर्िषठाना्या स््े ् बिक ऑर् हैद्राबाद खात्यामध्ये ९ माचि, २०१३ ते २० र्न
ू , २०१५ पयांत १
को्ी ४८ लाख रुपये बेहहशोबी रक्कम र्मा करण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रक्कम समार् कल्याण विभागाने कोणत्या कारणासाठी बिकेत र्मा केली
आहे ,
(३) असल्यास, ोक्त बाबतीत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले
तसेच र्बाबदार असलेल्याीं्या विरुध्द शासनाने कोणाती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे
ि बिकेत र्मा केलेली बेहहशेबी रक्कम शासनाने ताब्यात घेतली आहे काय,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (१४-०३-२०१६) : (१) नाही.

सहायक आयुक्त, समार्कल्याण, औरीं गाबाद याींनी भारत सरकार शशषयित्ृ ती तसेच

शैक्षणणक शल्
ु क प्रयतपत
ू ी ि इतर शल्
ु कासाठी शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय, औरीं गाबाद
याीं्या शहागींर् येथील स््े ् बिक ऑर् है द्राबाद मिील बिक खात्यात सन २०१३-१४ मध्ये
रुपये

१,४५,९९,२५७/-

ि

सन

२०१४-१५

मध्ये

रुपये

१,१४,६६,४९७/-

अशी

रुपये २,६०,६५,७५४/- इतकी रक्कम र्मा केली आहे .

एकूण

(२) सदर रक्कम सन २०१३-१४ ि सन २०१४-१५ या िषाितील अनुसूर्चत र्ाती, विमुक्त
र्ाती,

भ्क्या

र्माती,

इतर

मागासिगि

ि

विशेष

मागास

प्रिगाितील

विद्यार्थयाां्या

शशषयित्ृ ती, शशक्षण र्ी, परीक्षा ि इतर शुल्का्या प्रयतपूतीसाठी र्मा केलेली आहे.
(३) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.
(४) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.
___________
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राज्यात उत्पादनाखाली असलेयाया ६२ पैिी ५६ सुतधगरण्याांिडे थिबािी
असतानाही धगरण्याांना सवलतीचे प्रस्ताव ददयायाबाबत

(१७)

२९२६८ (२२-१२-२०१५).

श्री.रनतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय वस्रोद्योग मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात ोत्पादनाखाली असलेल्या ६२ पैकी ५६ सत
ु र्गरण्याींकडे १२११ को्ी रुपयाींची
थकबाकी असतानाही महसुल आणण िस्त्रोद्योग मींत्र्याींनी या र्गरण्याींना को्याििी्या

सिलतीचे प्रस्ताि तयार करण्याचे सच
ू ना हदल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्या दर्यान
यनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

शासनाने

सिलत

हदल्यानींतर

र्गरण्याकडे

असलेली

थकबाकी

िसुल

करण्याकरीता कोणते िोरण ठरविले आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०२-२०१६) : (१) ि (२) महाराषर राज्य िस्त्रोद्योग महासींघा्या
प्रयतयनिीींनी,

लोक

प्रयतयनिीींनी

तसेच

सहकारी

सुतर्गरण्याीं्या

प्रयतयनिीींनी

सहकारी

सुतर्गरण्या अडचणीत असल्याने सुतर्गरण्याींना शासनाने मदत करािी अश्या मागण्या प्राप्त
झाल्या होत्या त्याअनष
ु ींगाने विविि स्तरािर बैठकी घेण्यात आल्यात तदनींतर हहिाळी
अर्ििेशनात

सन्माननीय

सदस्याींनी

वििानसभेत

सुतर्गरण्या

अडचणीत

असल्याने

सुतर्गरण्याींना शासनाने मदत करािी अशी लक्षिेिी सूचना ोपस्स्थत केली होती. सदर लक्षिेिी
सूचने्या िेळी हदलेल्या आश्िासनाचे अनुषींगाने मा.मींत्री (िस्त्रोद्योग) याींचे अध्यक्षतेखाली

बैठक आयोस्र्त करण्यात आली होती. त्यानस
ु ार सहकारी सत
ु र्गरण्याींबाबत िोरण तयार

करण्याचे सध्या विचारािीन आहे . त्यामुळे अद्याप सहकारी सुतर्गरण्याींना सिलतीबाबत िोरण
ठरलेले नाही.

(३) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.
___________
अपांगत्वाचे प्रमाणपर शमळण्यासा आ राज्यात एिच िेंद्र असून पररणामी
सवेिणानुसार रनम्या अपांगत्वाचे प्रमाणपर नसयायाबाबत

(१८)

२९४९० (१८-०१-२०१६).

श्री.पर्थ
ृ वीराि चव्हाण (िराड दक्षिण), प्रा.वषाि गायिवाड

(धारावी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे

(िळमनुरी), श्री.सुरनल शशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.नरें द्र पवार (ियायाण
पजश्चम) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आींतरराषरीय दर्ािचे शहर असलेल्या मुींबई शहरात अपींगा्या प्रश्नाकडे दल
ि होत असन
ु क्ष
ू
बस रे ल्िे सरकारी कायािलये, शाळा महाविद्यालयात अपींगाींसाठी स्ितींत्र व्यिस्था नाही हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, अपींगत्िाचे प्रमाणपत्र शमळण्यासाठी राज्यात एकच केंद्र असून पररणामी

सिेक्षणानुसार यन्या अपींगाींकडे अपींगत्िाचे प्रमाणपत्र नसल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये िा
त्यादर्यान यनदशिनास आले, हे खरे आहे ,
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(३) असल्यास, अपींगा्या समस्या समर्ून घेण्यासाठी शासनाची एकही हे ल्प लाईन नसल्याचे
ोघड झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास याबाबत राज्य शासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ,
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (१६-०३-२०१६) : (१) हे खरे नाही.

मुींबई शहरात अपींगाींकरीता कायिरत असलेल्या विशेष २६ शाळाींमध्ये रि्प ि रे शलींगची

व्यिस्था करण्यात आलेली आहे . तसेच अपींग व्यक्तीींना सल
ु भ सींचार करता यािा याकररता
अस्स्थव्यींगाकरीता रि्पस, रे शलींग, शलफ््, शौचालय, अींिकररता शसग्नल तसेच िॉकीींग पाथ

करणे, कणिबिीराींकरीता माहहतीदशिक र्लक लािणे इत्यादी सोयीसुवििा करणेबाबत या

विभागाकडून सिि सींबींर्िताींना हद.२ डडसेंबर, २००३ ि हद.१२ र्ुल,ै २०१३ अन्िये तसेच
साििर्यनक बाींिकाम विभागाकडून हद.१० माचि, २०१३ ि हद.१० मे, २०१३ ्या शासन
पररपत्रकान्िये सूचना यनगिशमत करण्यात आलेल्या आहे त.
(२), (३) ि (४) हे खरे नाही.

राज्यातील अपींगाींना डडसेंबर, २०१२ पूिी अपींगत्ि प्रमाणपत्रे विहहत नमुन्यात हस्ताक्षराने

(मिन्युअल) तयार करुन हदली गेली आहे त. तद् नींतर साििर्यनक आरोग्य विभाग, शासन
यनणिय हदनाींक ६.१०.२०१२ अन्िये अपींगाींना सींगणकीय प्रणालीद्िारे अपींगत्िाची प्रमाणपत्रे
दे ण्याची कायििाही हद.३ डडसेंबर, २०१२ पासून सुरु करण्यात आली. हद.३.१२.२०१२ नुसार

आर्शमतीस एकूण २,६१,००६ इतक्या अपींगाींना सींगणकीय प्रणालीद्िारे अपींगत्िाची प्रमाणपत्रे
दे ण्यात आलेली आहे त. तसेच अपींगाींना प्रमाणपत्र वितरीत करण्याबाबत साििर्यनक आरोग्य

विभागा्या अर्िपत्याखालील राज्यातील २३ स्र्ल्हा रुग्णालये, ३ सामान्य रुग्णालये, १५
शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालये तसेच ४ अन्य रुग्णालयातून अशा एकूण ४५ सींस्थाींमिन
ू
वितरीत करण्यात येत असून राज्यात प्रत्येक स्र्ल््यात १ ते २ ोपस्र्ल्हा रुग्णालयाची यनिड

करुन तेथे अपींगत्िाचे सींगणकीय प्रमाणपत्र दे ण्याची सुवििा सुरु करण्याचे प्रस्तावित आहे .

तसेच महहला, मुले ि ज्येषठ नागरीकाींसाठी असलेल्या १०३ या हे ल्पलाईनची सुवििा
अपींगाींनाही ोपलब्ि करुन दे ण्याबाबत या विभागा्या हद.२७.२.२०१४ ्या पत्रान्िये गह
ृ
विभागास विनींती करण्यात आलेली आहे.

___________
हां गाम सांपूनही शेतिऱयाांना ऊसायया एफआरपीची थकित रक्िम शमळत नसयायाबाबत
(१९)

२९५४५ (२२-१२-२०१५).

श्री.पर्थ
ृ वीराि चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.नसीम खान

(चाांददवली), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े
ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :
सन्माननीय सहिार
मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील १७८ पैकी आठ साखर कारखान्याींची ऊस ोत्पादक शेतकऱ्याींना िार्िी दराची
पण
ू ि रक्कम (एर्.आर.पी.) हदली आहे . तर चार कारखान्याींकडून प्रत्येकी सम
ु ारे ५० लाख रुपये

दे णे बाकी आहे. त्यामुळे हीं गाम सींपल्यानींतरही १६४ साखर कारखान्याींनी सुमारे १८ ते १९
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लाख ऊस ोत्पादक शेतकऱ्याींना ही रक्कम हदली नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ दर्यान
यनदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) हीं गाम सींपन
ू ही शेतकऱ्याींना ऊसा्या एर्आरपीची थककत रक्कम शमळत नसल्याने
एर्आरपीची थककत रक्कम त्िरीत शमळािी आणण आगामी हीं गामात ऊसाला प्रयत्नाला रुपये

३ हर्ार भाि शमळािा, यासाठी माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये साखर आयुक्तालयासमोर
आींदोलन करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कोणकोणत्या कारखान्याींनी एर्आरपी प्रमाणे दर हदला नाही आणण त्याींचेिर
शासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) असल्यास, शेतकऱ्याीं्या ोक्त मागण्या पूणि करण्यासाठी कोणती कायििाही करण्यात आली
आहे िा येत आहे ,

(५) नसल्यास, त्यामागील सििसािारण कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०३-२०१६) : (१) माहे ऑगस््, २०१५ अखेर सन २०१४-१५ चा गाळप
हीं गाम घेतलेल्या १७८ पैकी १७ साखर कारखान्याींनी FRP प्रमाणे सींपण
ू ि ऊस दे यके

शेतकऱ्याींना अदा केली होती. तर ोििररत १६१ कारखान्याींकडे FRP प्रमाणे रु.२९०५.६४ को्ी
दे यके थककत होती.
सन २०१४-१५ चा हीं गाम सींपल्यािर हद.१५/०१/२०१६ अखेर १४० साखर कारखान्याींनी
FRP प्रमाणे सींपण
ू ि ऊस दे यके अदा केली असन
ू ३८ कारखान्याींकडे रु.२८५.८९ को्ी ऊस दे यके
थककत आहे त.

(२) थकीत FRP ि ऊसाला प्रयत्न रुपये ३ हर्ार भाि शमळािा यासाठी माहे ऑक््ोबर,
२०१५ मध्ये साखर आयुक्तालयासमोर आींदोलन करण्यात आले नाही. तथावप शेतकरी सींघ्ना

(शरद र्ोशी प्रणीत) याींनी हद.१६/१०/२०१५ चे यनिेदनाद्िारे हीं गाम २०१५-१६ मध्ये गाळप
होणाऱ्या ऊसाला प्रयत्न रु.३२००/- प्रमाणे तर अणखल भारतीय ककसान सभा, पण
ु े याींनी
हद.३०/१०/२०१५ चे यनिेदनाद्िारे रु.३७००/- प्रमाणे भाि शमळािा अशी मागणी केली होती.

(३) हद.१५/०१/२०१६ अखेर्या ऊसदर दे यबाकी अहिालानुसार खालील ३८ कारखान्याींकडे FRP
प्रमाणे ऊस दे यके थकीत आहे त. सोबत ३८ कारखान्याची यादी पररशशष् अ र्ोडले आहे .

हीं गाम २०१४-१५ मध्ये थकीत FRP सींदभाित खालील १२ कारखान्याींिर शग
ु रकेन कींरोल

ऑडिर, १९६६ नुसार RRC

कारिाई करण्यात आलेली आहे . ोििररत कारखान्याीं्या सन
ु ािण्या

सुरु आहे त. सोबत १२ कारखान्याची यादी पररशशष् ब र्ोडले आहे .

(४) हीं गाम २०१४-१५ मध्ये गाळप घेतलेल्या कारखान्याींना FRP प्रमाणे दर अदा करणेसाठी
केंद्र ि राज्य शासनामार्ित खालीलप्रमाणे मदत करण्यात आली आहे .
१. राज्य शासनाने सन २०१४-१५ ्या हीं गामामिील ऊस खरे दी कर मार् केलेला
आहे .
२. केंद्र शासनाने हद.२७.२.२०१५ ्या अर्िसूचनेनुसार १४ लाख मे. ्न क््या

साखरे ्या यनयाितीसाठी प्र.मे.्न रु.४०००/- प्रमाणे अनुदानाचा यनणिय घेतला आहे ि
राज्य शासनाने हद.२३/६/२०१५ ्या शासन यनणियान्िये रु.१०००/- प्रमाणे यनयाित
अनुदान दे ण्याचा यनणिय घेतला आहे .
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३. केंद्र शासनाने सन २०१४-१५ साठी हद.२३.०६.२०१५ अन्िये सॉफ्् लोन योर्नेचे
पिकेर् र्ाहीर केलेले असून त्याअींतगित मींर्ूर होणाऱ्या कर्ि रकमेिर १०% प्रमाणे

होणाऱ्या पहहल्या िषाि्या व्यार्ाची रक्कम अनद
ु ान ्हणन
ू केंद्र शासन दे णार आहे .
या योर्नेअत
ीं गित पुढील ४ िषािचे व्यार् अनुदान

राज्य शासनामार्ित दे ण्याचा

यनणिय शासन यनणिय हद.३०/७/२०१५ अन्िये घेतला आहे . तसेच सन २०१४-१५ मध्ये
हीं गाम घेतलेले परीं तु सन २०१३-१४ मध्ये बींद असलेले २२ कारखान्याींना आणण या
दोन्ही योर्नाींचा लाभ न शमळू शकलेल्या ६ कारखान्याींनाही सदर योर्नेप्रमाणे लाभ
होणेसाठी

कर्ि

योर्ना

राबविण्याचा

आणण

५

िषािचे

व्यार्

अनद
ु ान

राज्य

शासनामार्ित दे ण्याचा यनणिय राज्य शासनाने घेतलेला आहे . या योर्नेअींतगित एकूण
१३७ कारखान्याींना बिकाकडून रु.१६५७.९५ को्ी रकमाींचे कर्ि वितरीत झाले असन
ू
त्यािरील व्यार् अनुदान िरीलप्रमाणे दे ण्यात येणार आहे .

(५) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.

ववधानसभा अताराांकित प्रश्न क्रमाांि २९५४५ सोबतचे पररशशष्ट् -अ
हां गाम २०१४-१५ मध्ये थिीत FRP असलेले साखर िारखाने
अ.क्र.

स्र्ल्हा

१

२

साखर कारखान्याचे नाींि
३

१

कोल्हापूर

महाडीक शुगर ॲग्रो

२

हहींगोली

भाऊराि चव्हाण युयन्-२

३

लातूर

शसध्दी शुगसि

४

अहमदनगर

प्रसादर शुगर

५

नाींदेड

भाऊराि चव्हाण युयन्-१

६

नाींदेड

भाऊराि चव्हाण युयन्-३

७

ोस्मानाबाद

शभमाशींकर शुगर

८

साींगली

महाकाली सहकारी साखर कारखाना

९

परभणी

रत्नप्रभा शुगर

१०

हहींगोली

पुणाि सहकारी साखर कारखाना

११

अहमदनगर

सींगमनेरभाग

१२

सोलापूर

कुमिदास सहकारी साखर कारखाना

१३

पुणे

छत्रपती सहकारी साखर कारखाना

१४

अहमदनगर

िध्
ृ दे श्िर सहकारी साखर कारखाना

१५

सातारा

प्रतापगड-ककसनिीर

१६

सोलापूर

मकाई सहकारी साखर कारखाना

१७

नाींदेड

भाऊराि चव्हाण यु.४

१८

नाशशक

आमिस्रािग शुगर

१९

ोस्मानाबाद

विठ्ठलसाई मुरुम

२०

यितमाळ

िसींत पुसद

२१

परभणी

महाराषर शेतकरी शुगर

२२

बीड

र्यभिानी सहकारी साखर कारखाना

२३

सोलापूर

विर्य शुगर

२४

सोलापूर

शेतकरी चाींदापुरी शुगर

२५

सोलापूर

शींकररत्न शुगर

२६

नाशशक

के.के.िाघ छत्रपती सींभार्ीरार्े

२७

पुणे

भीमा सहकारी साखर कारखाना पा्स

२८

सोलापूर

आहदनाथ सहकारी साखर कारखाना
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२९

सोलापूर

३०

सोलापूर

स्िामीसमथि सहकारी साखर कारखाना
शींकर सहकारी साखर कारखाना

३१

पुणे

रार्गड सहकारी साखर कारखाना

३२

सातारा

कुमुदा-रयत सहकारी साखर कारखाना

३३

र्ळगाींि

मिुकर सहकारी साखर कारखाना

३४

र्ळगाींि

चोपडा सहकारी साखर कारखाना

३५

अहमदनगर

साईकृपा युयन्-२

३६

लातूर

साईबाबा शुगर

३७

सोलापूर

आयिन शुगर

३८

ोस्मानाबाद

र्यलष्मी शुगर

वििानसभा अताराींककत प्रश्न क्रमाींक २९५४५ सोबतचे पररशशष्-ब
हां गाम २०१४-१५ मध्ये थिीत FRP सांदभाित शुगरिेन िांरोल ऑडिर, १९६६ नुसार
RRC िारवाई िरण्यात आलेले १२ िारखाने

अ.क्र.

साखर कारखाना

१

२

प्रकार
३

१

कींु ्ु रकर शुगसि, स्र्.नाींदेड

खार्गी

२

र्यलष्मी शुगसि शल.ोस्मानाबाद

खार्गी

३

कुमदा-रयत ससाका, स्र्.सातारा

खार्गी

४

आयिन शुगसि, स्र्.सोलापूर

खार्गी

५

महाराषर शेतकरी शुगसि, स्र्.परभणी

खार्गी

६

माणगींगा सहकारी साखर कारखाना, स्र्.साींगली

सहकारी

७

चोपडा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना, स्र्.र्ळगाींि

सहकारी

८

श्री साईबाबा शुगसि शल., स्र्.लातूर

खार्गी

९

श्री साईकृपा शुगर यु.२ अहमदनगर

खार्गी

१०

विर्य शुगर, करकींब, { श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना, पींढरपूर, स्र्.सोलापूर}

खार्गी/सहकारी

११

स्िामीसमथि सहकारी साखर कारखाना, अक्कलको्, स्र्.सोलापूर

सहकारी

१२

र्यभिानी सहकारी साखर कारखाना, गेिराई, स्र्.बीड

सहकारी

___________
राज्यात साखर व ऊस तोडणी िामगाराांयया समस्याांबाबत
(२०)

२९८६५

(२१-०१-२०१६).

(शसयालोड), श्री.प्रशाांत

श्री.भाऊसाहे ब

िाांबळे

(श्रीरामपूर),

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

ािूर (पनवेल), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूव)ि , श्री.समीर

िुणावार (दहांगणताट), श्री.वविय िाळे (शशवािीनगर), अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम),
श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय सहिार

मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) र्गरणी आणण साखर ोद्योग हे दे शातील सिाित र्ुने ोद्योग असुन साखर ोद्योगािर
आर् सव्िा को्ी र्नता अिलींबन
ू आहे असे असन
ु ही मागील चौदा ते अठरा महहने साखर

कामगाराींचे पगार इ. झालेले नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ रोर्ी िा त्या सम
ु ारास यनदशिनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, राज्यात साखर कामगाराींबरोबरच ऊसतोडणी कामगाराींची सींयाही मोठी आहे
त्याींचेही अनेक प्रश्न आहे त असे असन
ु ही राज्यात शशक्षकाींसह विविि घ्काींसाठी स्ितींत्र

मतदारसींघ आहे परतू साखर ि ऊस कामगाराींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी र्नप्रयतयनिी नसल्याचे
या कामगाराींची गैरसोय होत आहे हे पाहता शासन त्िरीत आिश्यक कायििाही करणार िा
करत आहे काय,
(३) नसल्यास, यामागील विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०३-२०१६) : (१) साखर आयुक्तालयाींकडील ोपलब्ि माहहतीनस
ु ार
हदनाींक ३१/७/२०१५ अखेर राज्यातील गाळपाखालील, बींद, अिसायनातील, विनोंदणी ि विक्री

झालेल्या कारखान्याकडे कामगाराींची सुमारे रुपये ४३०.६२ को्ी थकीत िेतन असल्याचे हदसून
येते.

(२) साखर कारखान्यातील कामगाराीं्या मागण्याबाबत विचार करण्यासाठी मालक प्रयतयनिी ि
कामगार प्रयतयनिी ि शासन याींची शमळून त्रत्रपक्षक्षय सशमतीची हद.०८/०७/२०१५ रोर्ी स्थापना
कामगार विभागामार्ित करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.
___________
िेंद्र सरिारने साखर िारखान्याांना िमी व्याि दराचे ििि द्यावे
अशी सूचना बँिाांना िेली असयायाबाबत
(२१) ३०४०४ (२२-१२-२०१५).
खान (चाांददवली) :

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम

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

(१) केंद्र सरकारने साखर कारखान्याींना पुढील १५ हदिसा्या आत १९०० को्ी रुपयाींचे कमी
व्यार् दराचे कर्ि द्यािे अशी सच
ू ना बिकाना केली असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ दर्यान
यनदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर सूचनेचे बिकानी पालन करािे यासाठी शासनाने कोणती कायििाही केली
आहे िा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कायििाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री.

चांद्रिाांत

पाटील

(२६-०२-२०१६)

:

(१)

होय.

केंद्र

शासनाने

हद.२३/०६/२०१५

चे

अर्िसूचनेअन्िये गाळप हीं गाम २०१४-१५ मिील एर्.आर.पी. प्रमाणे ऊस त्रबलाची दे यबाकी

शेतकऱ्याींना अदा करण्यासाठी साखर कारखान्याींना बिकामार्ित रु.६००० को्ी इतक्या रकमेची
कर्ि योर्ना र्ाहीर केलेली आहे. त्यानुसार बिकाकडून साखर कारखान्याींना मींर्ूर होणाऱ्या कर्ि
रकमेिरील प्रथम एक िषािचे व्यार् अनुदान केंद्र शासनाकडून शमळणार आहे .

तसेच राज्य शासनाने शासन यनणिय हद.३०/७/२०१५ अन्िये केंहद्रय योर्ने अींतगित साखर

कारखान्याींना मींर्ूर होणाऱ्या कर्ि रकमेिरील प्रथम एक िषािचे व्यार् िगळून त्यापुढील चार
िषािचे व्यार् अनुदान दे णेबाबत यनणिय र्ाहीर केलेला आहे.
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(२) सॉफ्् लोन योर्ने्या अींमलबर्ािणीबाबत हद.१८/०९/२०१५ रोर्ी साखर आयुक्त, पुणे
याींचेकडे बैठक आयोस्र्त करण्यात येऊन सदर बैठकीस महाराषर राज्य सहकारी बिक, स्र्ल्हा

मध्यिती बिका ि राषरीय बिका याींचे प्रयतयनिी ोपस्स्थत होते. त्यानस
ु ार योर्नेअींतगित
राज्यातील १२३ साखर कारखान्याींना रु.१५९२.७८ को्ी इतकी कर्ि रक्कम बिकाकडून मींर्ूर
झालेली आहे .

(३) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.
___________
राज्यातील ऊस तोडणी मिूराांयया प्रलांतबत मागण्याांबाबत
(२२)

३०४२६ (२२-१२-२०१५).

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),
सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :(१)

राज्यभरातील

ऊसतोडणी

कामगार

िाहतूकदार

आणण

मक
ु ादमाींनी

त्याीं्या

विविि

मागण्याींसाठी सींपािर र्ाण्याचा इशारा साखर सींघाला माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये हदला आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ऊस तोडणी कामगार, िाहतुकदार ि मुकादमाीं्या मागण्या कोणकोणत्या
आहे त,

(३) ोक्त मागण्याींपैकी कोणकोणत्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहे त ि ोििररत
मागण्याींबाबत कोणता यनणिय घेण्यात आला आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१६) : (१) होय.
(२) सींघ्नाींनी म
ु यत्िे ऊस तोडणी ि िाहतक
ू ी्या दरात िाढ करणेची मागणी केली आहे .

(३) राज्यातील ऊस तोड मर्ुराीं्या तोडणी, िाहतुकीचा दराचा करार हदनाींक २४ ऑक््ोबर,
२०१५ रोर्ी झालेला आहे.
(४) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.

___________
िृषी उत्पन्न बािार सशमतीने बेिायदे शीर सधचवाची नेमणि
ू िेलेबाबत.
(२३)

३१४९६ (२२-१२-२०१५).

श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :

सन्माननीय पणन मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ोदगीर कृषी बार्ार सशमतीने बेकायदे शीरपणे सर्चिाची नेमणक
ू केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर नेमणक
ू ीबाबत स्र्ल्हा ोपयनबींिकाींनी माहे र्ल
ु ै, २०१५ मध्ये आक्षेप घेत
सींचालक मींडळाकडे खुलासा मार्गतला होता हे खरे आहे काय,
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(३) असल्यास लोकप्रयतयनिीींनी सदर नेमणूकी सींदभाित शासनाने यनयम भींग करुन काम
करणारे सींचालक मींडळ बरखास्त करण्याबाबत पाठपुरािा केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास बार्ार सशमती बरखास्तीस लागणाऱ्या विलींबाची कारणे काय,
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०२-२०१६) : (१) होय.
(२) सर्चिाीं्या बेकायदे शीर नेमणक
ू ीची बाब यनदशिनास आल्यानींतर सदर नेमणूक तात्काळ रद्द

करणेबाबत बार्ार सशमतीस यनदे श दे ण्यात आले. त्यानस
ु ार बार्ार सशमतीने हद.९.१२.२०१४
रोर्ी सदर यनयक्
ु ती रद्द केली आहे .

(३) ि (४) बार्ार सशमतीविरुध्द प्राप्त तक्रारी्या अनुषींगाने महाराषर कृवष ोत्त्पन्न पणन
(विकास ि वियनयमन) अर्ियनयम, १९६३ ्या ४५ अन्िये बार्ार सशमती बरखास्त का
करण्यात येऊ नये अशी नो्ीस हद.१८.१.२०१६ रोर्ी बार्ार सशमतीस दे ण्यात आलेली आहे .
सदर नो्ीस्या अनष
ु ींगाने बार्ार सशमतीकडून खल
ु ासा प्राप्त झाल्यानींतर पढ
ु ील

कायििाही करण्यात येईल.

___________
मांब
ु ई ववभागातील चार जियाहा उपरनबांधि िायािलय ििेत येणाऱया पतसांख्या, बेरोिगार
सोसायट्या, हौशसांग सोसायट्या, प्राथशमि ग्राहि सांख्या
अशा वेगवेगळ्या सांस्थाांचे सवेिण िेयायाबाबत
(२४)

३१८२९ (२२-१२-२०१५).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल) :

सन्माननीय सहिार

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई विभागातील चार स्र्ल्हा ोपयनबींिक कायािलय कक्षेत येणाऱ्या पतसींया, बेरोर्गार

सोसाय्या, हौशसींग सोसाय्या, प्राथशमक ग्राहक सींस्था अशा िेगिेगळ्या सींस्थाींचे सिेक्षण
शासनामार्ित करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू सिेक्षणातन
ू कोणत्या बाबी यनदशिनास आल्या आहे त ि त्याअनुषींगाने
पुढे शासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) ोपरोक्त सिेक्षणाचे काम अद्याप पूणि झाले नसल्यास याबाबतची सद्यस्स्थती काय
आहे ि ककती कालाििीत सिेक्षणाचे काम पूणि होण्याची अपेक्षा आहे
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०३-२०१६) : (१) होय.
(२) सदर सिेक्षणात खालील बाबी आढळून आल्या आहे त :१. काही सींस्था बींद असल्याचे आढळून आल्या.

२. काही सींस्था पत्त्यािर नसल्याचे आढळून आल्या.

३. काही सींस्था पत्त्यािर नाहीत, परीं तु अन्यत्र र्ागेिर खात्याचे परिानगीशशिाय चालू

असल्याचे आढळून आल्या.
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िरीलप्रमाणे ज्या सींस्था बींद, कायिस्थर्गत तसेच पत्त्यािर नसल्याचे आढळल्या
आहे त अशा सींस्था महाराषर सहकारी सींस्था अर्ियनयम १९६० चे कलम १०२ अींतगित
अिसायनात घेण्यात आलेल्या आहे त.
(३) सिेक्षण कामकार् पूणि करण्यात आलेले आहे .
(४) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.

___________
शभांवडी (जि. ाणे) येथील िाही यांरमाग िारखाने बांद पडयायाबाबत
(२५)

३२७६८ (२२-१२-२०१५).

श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा

िळवा), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.रणपेश म्हारे (शभवांडी पूव)ि , श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव
मध्य), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :
करतील काय :-

सन्माननीय वस्रोद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्य शासनाने यींत्रमाग व्यिसायाकडे केलेले दल
ि
यामळ
ु क्ष
ु े पािरलूम ोद्योग सींक्ात

सापडला असून यींत्रमाग कारखाने बींद पडत आहे त. याकडे राज्य ि केंद्र सरकारचे लक्ष

िेिण्यासाठी शभिींडी येथील यींत्रमाग चालक-मालकाींनी १६ ते ३१ ऑगस््पयांत ७ लाख यींत्रमाग
ि ३१० सायस्र्ींग बींद ठे िून आींदोलन केल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ ्यासम
ु ारास यनदशिनास
आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या बींदमुळे शभींिडी येथील ३ लाख कामगाराीं्या पो्ापाण्याचा प्रश्न यनमािण
झाला हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यशासनाने ोक्त प्रश्नाींची दखल घेऊन शभिींडी तसेच राज्यातील यींत्रमाग
चालक-मालक ि कामगाराींचे असणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी तसेच राज्यात यींत्रमागाींसाठी
िोरण राबविण्यासाठी कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०३-२०१६) : (१) राज्य शासनाने यींत्रमाग व्यिसायासाठी िेगिेगळया
योर्ना राबविल्या आहे त. त्यामध्ये ३००० यींत्रमागा्या आिुयनकीकरणासाठी अथिसहाय्य हदलेले

आहे त. िस्त्रोद्योग िोरणाअींतगित यींत्रमाग घ्काींना व्यार् अनुदानाचा समािेश आहे . परीं तु
सदर कालाििीत आर्थिक मींदीमळ
ु े शभिींडी येथील यींत्रमाग ि सायणझींग युयन् बींद होते. हा
पािसाळी कालाििी असल्याने कापडाची मागणी मींदािते. तथावप बार्ारपेठेत कापडाची मागणी

ऑक््ोबर नींतर यनमािण झाल्यामळ
ु े यींत्रमाग पुन्हा सुरु झाले आहे त. यींत्रमाग व्यिसायाकडे
शासनाचे कोणतेही दल
ि झालेले नाही.
ु क्ष

(२) कारखाने बींद ठे िल्याने या काळातील मर्ूरीपासून कामगाराींना िींर्चत रहािे लागले.

(३) शभिींडी पॉिरलुम सींघषि सशमती्या विणकराींना/मालकाींना रु.२५,०००/- खेळते भागभाींडिल

दे णे, विर् त्रबलात रु.१.८० पैसे प्रयत ययु न्प्रमाणे आकारणी करणे ि कृत्रीम िाग्यािरील कर
कमी करणे या तीन मागण्या होत्या. सदर मागण्याींपैकी खेळते भागभाींड िल दे ण्याची शासनाची

कोणतीही योर्ना अींमलात नाही. ऊर्ाि विभागामार्ित शासन यनणिय हदनाींक ७ नोव्हें बर, २०१५
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अन्िये प्रयत युयन् रु.२.६६ पैसे प्रमाणे िीर् दरात सि
ु ारणा करण्यात आलेली आहे. त्याप्रमाणे
कृत्रत्रम िाग्यािरील कर कमी करण्याची बाब केंद्र शासना्या अखत्याररतील असल्याने राज्य
शासनाकडून कर कमी करता येत नाही.

राज्य शासना्या िस्त्रोद्योग िोरणाींतगित यींत्रमाग ोद्योगा्या विकासाकररता व्यार्

अनुदान ि भाींडिली अनुदान योर्ना सुरु केलेली आहे . तसेच साध्या यींत्रमागाचा दर्ाि
ोीं चािण्याकररता योर्ना सुरु आहे . त्याचप्रमाणे रा.स.वि.यन. योर्नेअींतगित राज्यातील ४२१
यींत्रमाग सहकारी सींस्थाींना ३३४.२९ को्ीींचे अथिसहाय्य मींर्ूर केलेले आहे .
(४) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.

___________
राज्यात गुांतवणि
ू िरणाऱया िपानी गुांतवणूिदाराांसा आ
स्वतांर डेस्ि सरण
ु िरण्याबाबत

(२६)

३३४३१ (२२-१२-२०१५).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे

(श्रीरामपूर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) राज्यात र्पानी कींपन्याींना गत
ींु िणूक करताना कोणत्याही अडचणीचा सामना करािा लागू
नये यासाठी स्ितींत्र डेस्क सुरु करण्याची घोषणा मा.मुयमींत्री याींनी केली असल्याचे
माहे सप््ें बर, २०१५ ्यासुमारास ोर्ेडात आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.म
ु यमींत्री याींनी केलेल्या घोषणेनस
ु ार शासनाने यनणिय घेऊन र्पानी
गुींतिणूकदाराींसाठी स्ितींत्र डेस्क सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायििाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप, कायििाही केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१८-०२-२०१६) : (१) ि (२) राज्यात र्पानी कींपन्याींना गुींतिणूक करताना

कोणत्याही अडचणीचा सामाना करािा लागू नये यासाठी स्ितींत्र डेस्क सुरु करण्याची घोषणा
मा.मुयमींत्री याींनी केली असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५ केली नाही.

तथावप, गुींतिणूक दाराींना ोद्योग क्षेत्रामध्ये गुींतिणूक करताींना कोणत्याही अडचणी येऊ

नयेत यासाठी राज्य शासनाने “महाराषर ोद्योग, व्यापार आणण गत
ींु िणक
ू सवु ििा केंद्र (मैत्री)”
सुरु केले आहे .

“मैत्री” व्यासपीठ सध्या ोद्योगाींकररता माहहती/सुवििा केंद्र ि गाऱ्हाणे यनिारण करणारी

यींत्रणा ्हणून काम करीत आहे . र्ागयतक बिके्या “Ease of doing business” िगििारीत

भारताचा क्रमाींक ोीं चािण्यासाठी आणण “मेक इन महाराषर” घोषणा यशस्िी व्हािी ्हणून
एकाच हठकाणी
िाढविण्यात

सिि मींर्ऱ्ू या दे णारे एक णखडकी व्यासपीठ ्हणन
“मैत्री” ची व्याप्ती
ू

आली

असून

आता

एक

णखडकी

परिाने/नाहरकती दे ण्यात येणार आहे त.
(३) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.
___________

योर्नेद्िारे

ोद्योगाींसाठी

आिश्यक

वि.स. १५४ (23)

अांिनगाव सुिी येथील अांबा सह.साखर िारखाना मयाि.
(२७)

३३७४६ (२२-१२-२०१५).

अिांनगाव सि
ु ी बांद असयायाबाबत
श्री.रमेश बुांदीले (दयािपूर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांरी पुढील

(१) दयािपूर मतदारसींघातील अींर्नगाि सर्
ु ी येथील अींबा सह.साखर कारखाना मयाि. अर्ींनगाि
सुर्ी हा साखर कारखाना शासनाची करोडो रुपये खचि होिून बींद स्स्थतीत आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या सींदभाित लोकप्रयतयनिी याींनी साखर कारखाना सरु
ु करण्याबाबत मा.सहकार
ि पणन मींत्री याींना हदनाींक ११ डडसेंबर, २०१४ ि १२ माचि, २०१५ रोर्ी पत्राव्दारे मागणी केली
आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, अींर्नगाि सुर्ी येथील अींबा सह.साखर कारखाना मयाि. अींर्नगाि सुर्ी हा
साखर कारखाना

सुरु करण्याबाबत शासनाने काय कायििाही केली िा करणार आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१६) : (१) सदर साखर कारखाना सन २००२-०३ ्या चाचणी
गाळप हीं गामानींतर बींद स्स्थतीत आहे .
(२) होय.
(३) सदर कारखाना हा अिसायनात असून महाराषर राज्य सहकारी बिकेने सरर्ेशी ॲक्् २००२
अींतगित कारखान्याची विक्री केली आहे .
(४) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.
___________
हवेली (ता.थेऊर) येथील यशवांत सहिारी साखर िारखान्यायया िमीन ववक्रीबाबत
(२८)

३३९१२ (२२-१२-२०१५).

श्री.बाबुराव पाचणे (शशरणर) :

सन्माननीय सहिार मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे स्र्ल््यातील हिेली तालक्
ु यातील थेऊर येथील यशिींत सहकारी साखर कारखान्याची

११४ एकर र्मीन विक्री करण्याचे राज्य सहकारी बिकेने ९ र्ुलै ते १० ऑगस््, २०१५ ्या
दर्यान ई-्ें डररींग प्रकक्रया राबविली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्य सहकारी बिकेने यशिींत सहकारी साखर कारखान्याची र्मीन विक्री
करताींना र्मीनीची र्ास्त ककीं मत ठे िल्याने एकाही खरे दीदाराने सहभाग घेतला नाही, हे खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, यशिींत सहकारी साखर कारखाना तातडीने सुरु करण्यासाठी शासनाने केलेली
कायििाही िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. १५४ (24)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१६) : (१) होय, अींशत: खरे आहे. महाराषर राज्य सहकारी बिक
शल., मुींबई ने सरर्ेसी अर्ियनयम २००२ अन्िये यशिींत सहकारी साखर कारखान्याची र्मीन,
इमारत, प्लि ् ॲण्ड मशशनरी िगळता ११६.७९ एकर अयतररक्त र्मीन र्प्त करुन, र्मीन
विक्रीचे

अनुषींगाने

हद.०७/०७/२०१५

ि

हद.२४/०८/२०१५

रोर्ीचे

ितिमानपत्रात

ि

बिके्या

िेबसाई्िर विक्री यनविदा प्रशसध्द केलेली आहे .
(२) महाराषर राज्य सहकारी बिके्या पिनलिरील मुल्याींकनकाराकडून र्मीनीचे मूल्याींकन करुन
घेतले आहे . मुल्याींकन अहिालानुसार प्रथम बार्ारभािाप्रमाणे ि तद् नींतर ररलायझेबल
दरानस
ु ार यनविदा प्रशसध्द करण्यात आली.
(३) ि (४) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.

___________
िालना एम.आय.डी.सी.मध्ये ६० टक्िे स्थारनि िामगाराांना
(२९)

३४२१६ (२२-१२-२०१५).

नोिरीत प्राधान्य शमळणे बाबत

श्री.अिन
ुि खोतिर (िालना) :

सन्माननीय उद्योग मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्ालना एम.आय.डी.सी.मध्ये ६० ्क्के स्थायनक कामगाराींना नोकरीत प्रािान्य शमळणे
बाबत हदनाींक ३१ ऑगस््, २०१५ रोर्ी नगरसेिक र्गन्नाथ कारभारी चव्हाण याींनी
स्र्ल्हार्िकारी ि िररषठाींना यनिेदन हदले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, औद्योर्गक प्रकल्पासाठी सींपादीत र्मीन मालकाीं्या मुलाींनाही रोर्गार शमळत
नसून बाहे र्या राज्यातील मर्ूराींना औद्योर्गक िसाहतीमध्ये रोर्गार हदला र्ातो, हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, दषु काळग्रस्त र्ालना स्र्ल््यातील शेतकऱ्याीं्या मल
ु ाींना रोर्गार शमळणे
आिश्यक आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ोक्त प्रकरणी काय कारिाई झाली अथिा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (०५-०३-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

शासन यनणिय हदनाींक १७ नोव्हें बर, २००८ नस
ु ार स्थायनक लोकाींना विविि ोद्योगामध्ये

रोर्गार हदला र्ात असल्याचे स्र्ल्हार्िकारी, र्ालना याींनी कळविलेले आहे.

(३) स्र्ल्हा ोद्योग केंद्राने सिि ोद्योग घ्काींना पयििेक्षकीय श्रेणीत ककमान ५० ्क्के ि इतर
श्रेणीत ८० ्क्के स्थायनक लोकाींनाच रोर्गार दे ण्याबाबत यनदे श केलेले आहे त. तसेच
महामींडळा्या करारना्यातही स्थायनक कामगाराींना प्रािान्य दे ण्याबाबत नमद
ू करण्यात
आलेले आहे .

(४) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.
(५) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.
___________

वि.स. १५४ (25)

राज्यातील ऊसतोड िामगाराांना मिुरीत वाढ िेयायाबाबत
(३०)

३४४२३ (२१-०१-२०१६).

श्री.गणपतराव दे शमख
(साांगोले) :
ु

सन्माननीय सहिार

मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातल्या ऊस तोडणी कामगाराीं्या मर्ुरीत २० ्क्के िाढ करण्याचा तसेच मुकादम
आणण कींत्रा्दाराीं्या कशमशनमध्ये साडे अठरा ्क्के िाढ करण्याचा यनणिय याबाबतीत
नेमलेल्या

लिादाने

ऊसतोड

कामगार

ि

साखर

कारखानदार

याीं्या

प्रयतयनिीसमोर

हदनाींक २४ ऑक््ोबर, २०१५ रोर्ी घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याशशिाय या लिादाने आणखी कोणते यनणिय घेतले आहे त,
(३) असल्यास, हा करार ककती िषािसाठी घेण्यात आला आहे तसेच सदर यनणिय कामगाराींना
केव्हा लागू होणार आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०३-२०१६) : (१) होय.
(२) राज्यातल्या ऊस तोडणी कामगाराीं्या मर्रु ीत २० ्क्के िाढ करण्याचा तसेच मक
ु ादमाींनी

कींत्रा्दराीं्या कशमशनमध्ये साडे अठरा ्क्के िाढ करण्याचा यनणिय हदनाींक २४/१०/२०१५ रोर्ी
घेतला आहे .
(३) सदरचा करार हीं गाम २०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ ि २०१९-२० या पाच
िषाि्या कालाििीकररता केलेला आहे . हीं गाम २०१५-१६ पासन
ू लागू आहे .
(४) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.

___________
िोगेश्वरी वविास सोसायटी, िोगेवाडी (ता.राधानगरी)
(३१)

येथील सोसायटीयया रनवडणूिीबाबत

३४४४१ (२२-१२-२०१५).

श्री.प्रिाश आतबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय सहिार

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्ोगेश्िरी विकास सोसाय्ी, र्ोगेिाडी (ता.रािानगरी) येथील सोसाय्ीचा यनिडणूक
कायिक्रम ए.आर.र्रीं र्णे याींनी चुकी्या पद्धतीने र्ाहीर केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास सभासदाींचा याबाबत सहकार प्रार्िकरण, पुणे याींचक
े डे बेकायदे शीर यनिडणूक
कायिक्रम रद्द करणेबाबत गेली िषिभर पाठपरु ािा सरु
ु आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास सहकार प्रार्िकरण, पुणे याींनी सदर यनिडणूक कायिक्रम रद्द करून र्ेर
यनिडणूक लािण्याबाबत शासन यनणिय घेईल काय ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०३-२०१६) : (१) नाही.
(२) अींशत: खरे आहे.

वि.स. १५४ (26)
(३) सींदभाििीन सींस्थेची यनिडणक
प्रकक्रया पूणि झालेली असल्याने ती रद्द करणे ही बाब
ू
शासना्या अर्िकारक्षेत्रात नसल्याने महाराषर सहकारी सींस्था (सशमतीची यनिडणूक) यनयम

२०१४ मिील यनयम ७८ मिील तरतद
ु ीनस
ु ार सक्षम न्यायव्यिस्थेकडे दाद मागण्याबाबत
सर्चि,

राज्य

सहकारी

यनिडणूक

प्रार्िकरण,

महाराषर

राज्य,

हद.२६.५.२०१५ ्या पत्रान्िये तक्रारदारास कळविले आहे.

पुणे

याींनी

त्याीं्या

___________
इांददरा गाांधी सहिारी साखर िारखाना, ताांबाळे (ता.भुदरगड)
गेली २ वषे बांद अवस्थेत असयायाबाबत

(३२)

३४४४२ (२२-१२-२०१५).

श्री.प्रिाश आतबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय सहिार

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) इींहदरा गाींिी सहकारी साखर कारखाना, ताींबाळे (ता.भुदरगड) गेली २ िषे बींद अिस्थेत आहे
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास सरु िातीचे तीन िषे कारखाना प्रशासकाने चालिण्याचा प्रयत्न करून सद्ध
ु ा
कारखान्याची आर्थिक घडी बसविता आली नाही हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास सदर कारखाना व्यक्ती अथिा शासन यनयुक्त प्रशासक नेमून सििसामान्य ऊस
ोत्पादक ि कामािचारी याींचा आिारिड असणारा कारखाना पूिि
ि त
शासन घेईल काय,

सुरु करण्याचा यनणिय

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०३-२०१६) : (१) होय.

(२) इींहदरा गाींिी सहकारी साखर कारखाना शल.ताींबळे , स्र्.कोल्हापूर या कारखान्यािर
प्रशासकाची यनयक्
ु ती करण्यात आलेली नाही. तथावप, कारखाना व्यिस्थापनाने गाळप हीं गाम

सन २००९-१० ते सन २०१३-१४ या चार िषाि्या कालाििीसाठी कारखाना सींयुक्त व्यिस्थापन
पध्दतीने मे.इींस््पररयल, स्स्परर्स प्रा.शल. कोईमतूर (ताशमळनाडू) याींना चालविण्यासाठी हदलेला
होता.

(३) कारखाना भाडेतत्ि/भागीदारीतत्ि/सहभागीदारी तत्िािर चालविण्याचे प्रयत्न चालू आहे त.
(४) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.

___________
िोयाहापूर, साांगली, सातारा,सोलापरू , पुणे आणण नगर या सहा जिया्यात
इथेनॉलचे स्वतांर िारखाने सरू
ु िरण्याबाबत

(३३)

३४४८३ (२२-१२-२०१५).

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांरी

(१) कोल्हापूर, साींगली, सातारा, सोलापूर, पुणे आणण नगर या सहा स्र्ल््यात इथेनॉलचे

वि.स. १५४ (27)
स्ितींत्र कारखाने सुरू करण्याची मागणी मा. म
ु यमींत्री, सहकार मींत्री आदीींकडे र्ैि इींिन
सींघ्नेमार्ित माहे ऑगस््, २०१५ ्या शेि््या सप्ताहात केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ोक्त मागणी्या अनष
ु ींगाने शासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्याींत येत
आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१६) : (१) होय, अींशत: खरे आहे . ऊसापासून थे् इथेनॉल

यनशमिती िोरण स्िीकारणेबाबत र्ैि इींिन शेतकरी सींघ्ना, कोल्हापरू याींना हद.९/१२/२०१५ चे
पत्रान्िये मा.पींतप्रिान (भारत सरकार) याींना ोद्देशून पत्र शलहहलेले असन
त्याची प्रत
ू
मा.मुयमींत्री महोदयाींना पषृ ठाींककत केलेली आहे .

(२) सध्या मळीपासून इथेनॉल यनमािण केले र्ात आहे . ऊसा्या रसापासून थे् इथेनॉल
यनशमिती केल्यास सदर प्रकल्पाींना परिानगी दे ण्याचे अर्िकार हे केंद्र शासना्या अर्िकार

कक्षेतील विषय आहे त. तसेच र्े अस्स्तत्िातील इथेनॉल प्रकल्प आहे त त्या प्रकल्पाींचे
आिुयनकीकरण करािे लागेल. त्यासाठी कारखान्याींना मोठ्या प्रमाणािर गुींतिणूक करािी
लागेल.

(३) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.
___________
लातूर जिया्यातील साखर िारखान्याांनी एफ.आर.पी. नस
ु ार द्यावयाचा भाव व
प्रत्यिात ददलेला भाव यातील तफावतीची रक्िम शेतिऱयाांना दे णब
े ाबत

(३४)

३४८५१ (२२-१२-२०१५).

श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर) :

सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) राज्य शासनाने ऊस ोत्पादक शेतकऱ्याींना एर्.आर.पी. प्रमाणे २१००/- रुपये भाि दे ण्यात
यािा असे आदे श हदले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, लातूर स्र्ल््यातील साखर कारखान्याींनी एर्.आर.पी. नुसार द्याियाचा भाि ि
प्रत्यक्षात हदलेला भाि यातील तर्ाितीची रक्कम शेतकऱ्याींना दे णे आिश्यक असतानाही
अद्यापपयांत शेतकऱ्याींना र्रकाची रक्कम हदलेली नाही अशी तक्रार सदर लोक्रप्रयतयनिी तसेच
लातूर स्र्ल््यातील नेत्याींनी मा.मुयमींत्री याींचेकडे हदनाींक ८ ऑक््ोबर, २०१५ रोर्ी िा
त्यासम
ु ारास केली, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ोक्त बाबतीत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले

तसेच ऊस ोत्पादक शेतकऱ्याींना र्रकाची रक्कम दे ण्यात दल
ि
करणाऱ्या कारखान्याींिर
ु क्ष
शासन काय कारिाई करणार िा करीत आहे ,

(४) असल्यास, शेतकऱ्याींना र्रकाची रक्कम शमळािी यासाठी शासन काय ोपाययोर्ना
करणार िा करीत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. १५४ (28)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०३-२०१६) : (१) होय.
(२) ि (३) नाही. तथावप, लातूर स्र्ल््यातील ८ कारखान्याींनी हींगाम २०१४-१५ मध्ये हीं गाम
घेतलेला आहे. त्यापैकी ६ कारखान्याींनी FRP प्रमाणे सींपण
ु ि ऊस दे यके शेतकऱ्याींना अदा

केलेली आहे त. तर साईबाब शुगसि, औसा ि शसध्दी शुगसि, अहमदपूर या २ कारखान्याकडे

हद.१५/१/२०१६ अखेर FRP प्रमाणे एकूण रु.१४.७८ को्ी रक्कम थकीत आहे. FRP प्रमाणे
रक्कम थकबाकी असलेल्या २ कारखान्यापैकी साईबाब शुगसि, औसा या कारखान्यािर ऊस

यनयींत्रण आदे श, १९६६ मिील तरतुदीनुसार हद.३/७/२०१५ चे आदे शान्िये रु.१८११.४६ लाख
रक्कमेची RRC कारिाई करण्यात आलेली आहे .
कारखान्याची सुनािणी सुरु आहे .

तर शसध्दी शग
ु सि, अहमदपरू या

(४) हीं गाम २०१४-१५ मध्ये गाळप घेतलेल्या कारखान्याींना FRP प्रमाणे दर अदा करणेसाठी
केंद्र ि राज्य शासनामार्ित खालील प्रमाणे मदत करण्यात आली आहे .
१. राज्य शासनाने सन २०१४-१५ ्या हीं गामामिील ऊस खरे दी कर मार् केलेला
आहे .
२. केंद्र शासनाने हद.२७.२.२०१५ ्या अर्िसच
ु नेनुसार १४ लाख मे.्न क््या
साखरे ्या यनयाितीसाठी प्र.मे.्न रु.४०००/- प्रमाणे अनुदानाचा यनणिय घेतला आहे ि
राज्य शासनाने हद.२३/६/२०१५ ्या शासन यनणियान्िये रु.१०००/- प्रमाणे यनयाित
अनद
ु ान दे ण्याचा यनणिय घेतला आहे .

३. केंद्र शासनाने सन २०१४-१५ साठी हद.२३.०६.२०१५ अन्िये सॉफ्् लोन योर्नेचे
पिकेर् र्ाहीर केलेले असून त्याअींतगित मींर्ूर होणाऱ्या कर्ि रकमेिर १०% प्रमाणे

होणाऱ्या पहहल्या िषाि्या व्यार्ाची रक्कम अनुदान ्हणून केंद्र शासन दे णार आहे .
या योर्नेअींतगित पढ
ु ील ४ िषािचे व्यार् अनद
ु ान राज्य शासनामार्ित दे ण्याचा यनणिय
शासन यनणिय हद.३०/७/२०१५ अन्िये घेतला आहे . तसेच सन २०१४-१५ मध्ये हीं गाम
घेतलेले परीं तु सन २०१३-१४ मध्ये बींद असलेले २२ कारखान्याींना आणण या दोन्ही

योर्नाींचा लाभ न शमळू शकलेल्या ६ कारखान्याींनाही सदर योर्नेप्रमाणे लाभ
होणेसाठी

कर्ि

योर्ना

राबविण्याचा

आणण

५

िषािचे

व्यार्

अनुदान

राज्य

शासनामार्ित दे ण्याचा यनणिय राज्य शासनाने घेतलेला आहे . या योर्नेअींतगित एकूण
१३७ कारखान्याींना बिकाकडून रु.१६५७.९५ को्ी रकमाींचे कर्ि वितरीत झाले असन
ू
त्यािरील व्यार् अनुदान िरीलप्रमाणे दे ण्यात येणार आहे .

(५) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.

___________
राज्यातील मस्
ु लीम शाह छप्परबांद (ववमक्
ु त-१४) या िातीचे
ववमुक्त िाती प्रमाणपर शमळण्याबाबत

(३५)

३४८९५ (१८-०१-२०१६).

श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.गोवधिन शमाि (अिोला

पजश्चम), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू ), श्री.ओमप्रिाश ऊफि बयचू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मुस्तीम शाह छप्परबींद (विमुक्त-१४) या र्ातीचे विमुक्त र्ाती प्रमाणपत्र

वि.स. १५४ (29)
शमळत नाही ि िैिता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याकररता अडीअडचणी येत आहे त, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, ोक्त अडचणी दरू होत नसल्याने हदनाींक १६ नोव्हें बर, २०१५ पासन
ू िरणे
आींदोलन करणार असल्याबाबत अन्र्म
ु न मुस्स्लम शाह त्रबरादरी महाराषर या सींघ्नेने
हदनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१५ रोर्ी ि त्या सम
ु ारास मा.मुयमींत्री याींना यनिेदन हदले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, मस्
ु लीम शाह छप्परबींद र्ाती्या ोक्त अडचणी दरू करण्यासाठी कोणती
ोपाययोर्ना करण्यात आली आहे िा येत आहे ,

(५) अद्याप, याबाबत चौकशी अथिा ोपाययोर्ना करण्यात आली नसल्यास, विलींबाची कारणे
काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (११-०३-२०१६) : (१) हे खरे नाही.

महाराषर अनस
ु र्ू चत र्ाती, विमक्
ु त र्ाती, भ्क्या र्माती, इतर मागासिगि ि विशेष

मागास प्रिगि (र्ातीचे प्रमाणपत्र दे ण्याचे ि त्या्या पडताळणीचे वियनयमन) यनयम २०१२
विहहत करण्यात आले असून या यनयमानुसारच र्ातपडताळणीचे कामकार् करण्यात येत.े

सदर यनयमानस
ु ार र्ातप्रमाणपत्र ि र्ातिैिता प्रमाणपत्र शमळण्याकररता आिश्यक ते

र्ातीचे पुरािे, कागदपत्रे दे ण्यात आल्यास, सदर प्रमाणपत्र प्राप्त होण्यास कोणतीही अडचण
ोद्भ्ाित नाही.

(२) हे खरे आहे .
(३) ि (४) विमुक्त र्ाती ि भ्क्या र्माती या प्रिगाितील व्यक्ती ्या ोदरयनिािहाकररनता
भ्कींती करत असल्याने त्याींना र्ातीचे प्रमाणपत्र शमळण्यासाठी सोयीचे व्हािे याकररता ते
ज्या हठकाणी िास्तव्य करीत असतील त्या गाि्या ग्रामपींचायती्या ग्रामसेिकाने हदलेले
प्रमाणपत्र एक पुरािा ्हणून ग्राहय िरण्याबाबत्या सूचना हद.१/१०/२००८ ्या शासन
यनणियामध्ये हदलेल्या असन
यानुसार कायििाही करण्याबाबत पुन्हा हद.२२/९/२०१५ ्या
ू

पररपत्रकान्िये सिि सींबींर्िताींना सच
ू ना हदल्या आहे त. तसेच या विभागा्या हद.१/९/२०१५ ्या
शासन पत्रान्िये मुस्स्लम (शाह ककीं िा र्कीर ककीं िा छप्परबींद) समार्ास विमुक्त र्ाती
प्रमाणपत्रे विहहत कालाििीत शमळण्याबाबत सिि सींबींर्िताींना आिश्यक त्या सच
ू ना दे ण्यात
आल्या आहे त.

(५) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.
___________
राज्यातील िात पडताळणी सशमत्याांचे ग न लाांबले बाबत
(३६)

३५५६८ (२३-१२-२०१५).

श्री.योगेश दटळे िर (हडपसर) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यामध्ये प्रत्येक स्र्ल््यासाठी एक र्ात पडताळणी सशमतीची घोषणा नोव्हें बर २०१४
मध्ये मुयमींत्री महोदयाींनी केली होती हे खरे आहे काय,

वि.स. १५४ (30)
(२) असल्यास सदर प्रत्येक स्र्ल््यात एक अशी र्ात पडताळणी सशमती अध्याप गठीत झाली
नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सध्या अस्स्तत्िात असलेल्या विभागीय र्ात पडताळणी सशमत्याींमध्ये अध्यक्ष,
ोपआयुक्त तथा सर्चि, सदस्य सर्चि याींची काही पदे ररक्त आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, शासनाने यािर काय कायििाही केली िा करत आहे ,
(५)

नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (१८-०२-२०१६) :(१) होय.

(२) शासन आदे श हद.२.३.२०१५ अन्िये स्र्ल्हायनहाय र्ात प्रमाणपत्र पडताळणी सशमत्या
स्थापन करण्याचा यनणिय घेण्यात आलेला असून, या सशमत्याींकरीता आिश्यक पदे यनमािण
करण्यात येत आहे त. सशमत्याींसाठी आिश्यक पदयनशमिती होताच सदर सशमत्या कायािस्न्ित
होऊन त्यािर अर्िकारी / कमिचारी याींची यनयक्
ु ती करण्यात येईल.

(३) सद्यस्स्थतीत विभागीय र्ात पडताळणी सशमत्याीं्या अध्यक्षाींची ११, सदस्याींचे ०१ तर
सदस्य सर्चिाींची ०४ पदे ररक्त आहे त. ररक्त पदाींचा कायिभार अन्य अर्िकाऱ्याींकडे सोपिून
सशमत्याींचे कामकार् पार पाडण्यात येत आहे .

(४) सशमत्याींची ररक्त पदे भरण्याची कायििाही सुरु आहे.
(५) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.

___________
राज्यातील बांद पडलेले लतू उद्योग सुरण िरण्यासा आ उपाययोिना राबववण्याबाबत
(३७)

३५६२१ (२२-१२-२०१५).

श्री.बाळासाहे ब सानप (नाशशि पूव)ि :

सन्माननीय उद्योग

मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाशशक विभागातील ४७४५ लघु ोद्योग बींद पडल्याचे माहे सप््ें बर २०१५ ्या पहहल्या
आठिड्यात यनदशिनास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बींद पडलेल्या लघु ोद्योगामळ
ु े २८७३८ कामगार बेरोर्गार झालेले आहे त हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नाशशक विभागातील ोद्योग पुिि
ि त सुरु करण्याबाबत शासनाकडून कोणती
िोरणात्मक ोपाययोर्ना करण्यात आली िा येत आहे ,
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे कोणती ?
श्री. सुभाष दे साई (१५-०३-२०१६) :(१), (२) ि (३) नाशशक विभागामध्ये ३४,४३४ इतके लघु
ोद्योग सुरु असून, लघु ोद्योगाीं्या पाचव्या प्रगणनेचे काम सुरु आहे .

मींब
ु ई सहाय्यक ोपक्रम (खास ोपबींि) अर्ियनयम, १९५८ नस
ु ार बेकारीस प्रयतबींि

करण्यासाठी ककीं िा बेकारीचे यनिारण करण्यासाठी ोपाययोर्ना ्हणून आर्ारी ोद्योग
घ्कास सहाय्यक ोपक्रम घोवषत करण्यात येते.

वि.स. १५४ (31)
सामुहहक प्रोत्साहन योर्ना २०१३ अींतगित राज्यातील सिि ोद्योगाींना व्यार् अनुदान,

विद्युत शुल्क, मुद्राींक शुल्क, विर् दरात ि िि् परताव्यात सिलत/सु् ि इतर सुवििा
दे ण्यात येतात.

तसेच औद्योर्गक िोरण २०१३ नुसार पुनरुज्र्ीिन्क्षम नसलेल्या तसेच बींद घ्काींसाठी

विशेष अभय योर्ना (Special Amnesty Scheme) शासन यनणिय, हदनाींक ०२/०५/२०१३
्या शासन यनणियान्िये विशेष अभय योर्ना र्ाहीर करण्यात आली होती. त्याचा कालाििी

३१ माचि, २०१४ पयांत होता. त्याींस १४ ऑगस््, २०१४ ्या शासन यनणियान्िये हदनाींक ३१
माचि, २०१५ पयांत राबविण्यात आली असन
ू त्यामध्ये नाशशक विभागातील एकूण २१ घ्काींना
लाभ दे ण्यात आला.

नाशशक विभागातील ४७४५ लघु ोद्योग बींद पडल्याचे अींशत: खरे आहे .

दर्यान शासनाने निीन १) माहहती तींत्रज्ञान ि माहहती तींत्रज्ञान सहायभूत सेिा िोरण

२०१५ हदनाींक २५/०८/२०१५ रोर्ी, २) ककरकोळ व्यापार िोरण-२०१६, हदनाींक १० र्ेिि
ु ारी,
२०१६, ३) भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर (अनस
ु ूर्चत र्ाती/र्माती) ोद्योर्काींसाठी विशेष

सामुहहक प्रोत्साहन योर्ना, हदनाींक ११ र्ेिुिारी, २०१६, ४) ोद्योगाींना सिि मींर्ुऱ्या एकाच

हठकाणी दे ण्यासाठी एक णखडकी योर्ना राबविणे - “मैत्री कक्ष” सक्षम करणे, हदनाींक २२
र्ेिुिारी, २०१६ रोर्ी र्ाहहर करण्यात आले आहे त. इलेक्रॉयनक्स िोरणास मींत्रीमींडळानी मींर्ूरी
हदली आहे .

(४) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.
___________
भांडारा जिया्यातील सािोली पांचायत सशमती अांतगित रमाई अनुसुधचत िाती व नवबौद्ध
आवास योिनेअांतगित प्रलांतबत प्रिरणाांबाबत

(३८)

३६१०४ (२३-१२-२०१५).

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वातमारे (तुमसर),

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा), श्री.िृष्ट्णा गिबे (आरमोरी) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भींडारा स्र्ल््यातील साकोली पींचायत सशमती अींतगित सन २०१३-१४ अींतगित रमाई
अनुसुर्चत र्ाती ि निबौद्ध आिास योर्नेअींतगित ५२७ पैकी ३६६ प्रकरणे प्रलींत्रबत आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अशाप्रकार्या मींर्रू झालेल्या प्रलींत्रबत प्रकरणासाठी शासन स्तरािरुन यनिीची
तरतद
ु करण्यासाठी शासन कोणती कायििाही केली िा करणार आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (१६-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही.

(२) मींर्ूर घरकुले पूणि करण्याकररता आिश्यक यनिी स्र्ल्हा ग्रामीण विकास यींत्रणा, भींडारा
याीं्याकडे ोपलब्ि करुन दे ण्यात आलेला आहे .
(३) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.
___________

वि.स. १५४ (32)

महाराष्ट्र राज्य सहिारी सांत मयािदीत पुणे या सांस्थेचा रनधी बांद असयायाबाबत
(३९)

३६२६२ (२३-१२-२०१५).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य सहकारी सींघ मयािदीत पुणे या सींस्थेचा शासनाने शशक्षण यनिी बींद केला
आहे हे खरे आहे काय,
काय,

असल्यास, त्या ऐिर्ी दस
ु री कोणती तरतुद करण्यात आली आहे

(२) असल्यास, इतर राज्यामध्ये राज्य सहकारी सींघाींना त्या त्या राज्याचे शासन अनद
ु ान दे त
आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महाराषर सहकारी सींस्थेत अध्यापपयांत अनुदान का हदले नाही तसेच

सदर

सींस्थे्या कमिचा-याींचे यनिी अभािी मागील ७ ते ८ महहन्याचे िेतन प्रलींत्रबत आहे हे खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, सदर कमिचा-याींचे िेतन दे णेबाबत शासनाने कोणती कायििाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०३-२०१६) :(१) सहकारी सींस्था १९६० मिील दरु
ु स्तीमुळे शशक्षणयनिी
अींशदान बींद झाले आहे . अर्ियनयमातील दरु
ु स्तीनींतर कलम २४ (अ) समाविष् करण्यात आले

आहे .शासनाने हद.१०.९.२०१४ ि २.३.२०१५ चे अर्िसूचनाींन्िये कलम २४ (अ) (१) नुसार एकूण
९ सींस्थाींना प्रशशक्षणासाठी अर्िसर्ू चत केले आहे . त्यामध्ये महाराषर राज्य सहकारी सींघाचाही
समािेश आहे . तसेच महाराषर राज्य सहकारी सींघाची हद.१४.३.२०१३ पूिीची थकीत शशक्षण
यनिी िसुल करण्यासाठी कलम ६८ (५) ची तरतुद करण्यात आली आहे . थकीत शशक्षण यनिी
िसुलीकरीता महाराषर राज्य सहकारी सींघ मयाि.पुणे या सींस्थे्या

तसेच त्याींचे अींतगित

असणाऱ्या केंद्राींतील अर्िकारी/सेिक याींना कलम १५६ (१) ि (२) चे अर्िकार हद.१६.५.२०१५
्या अर्िसूचनेनुसार प्रदान केले आहे त.

(२) मध्य प्रदे श सहकारी सींघ मयाि., भोपाळ, आींध्र प्रदे श सहकारी सींघ मयाि., है द्राबाद,
रार्स्थान सहकारी सींघ मयाि., र्यपूर या सींघाींना त्या त्या राज्याचे शासनाकडून काही
प्रमाणात अनुदान शमळते.

(३) ि (४) होय. सदर सींस्था महाराषर सहकारी सींस्था अर्ियनयम १९६० अींतगित नोंदणीकृत
सींस्था आहे . महाराषर राज्य सहकारी सींघाने प्रशशक्षणाचे कायिक्रम राबिून तसेच शशक्षण
यनिीची मागील थकबाकी िसल
करुन यनिी ोभारणी करणे अपेक्षक्षत असून त्याद्िारे
ू
कमिचाऱ्याींचे िेतन भागविणे आिश्यक आहे.
(५) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.
___________

वि.स. १५४ (33)
राज्य शासनाची ववववध िायािलये, शासिीय उपक्रम, स्वायत्त सांस्थासा आ
(४०)

लागणा-या ववववध वस्तुांची खरे दी िरण्याबाबत

३६८७५ (२०-०१-२०१६).

श्री.योगेश (बाप)ू तोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय उद्योग

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाची विविि कायािलये, शासकीय ोपक्रम, स्िायत्त सींस्था इत्यादीसाठी लागणाया विविि िस्तुींची खरे दी करण्याबाबत तयार करण्यात आलेल्या निीन खरे दी िोरणास हदनाींक
१४ ऑक््ोबर, २०१५ रोर्ी शासनाने मान्यता हदली आहे , हे खरे अााहे काय,

(२) असल्यास, या िोरणाचे एकींदर स्िरुप काय आहे ि त्याची अींलबर्ािणी करण्यात आली
आहे काय,
(३) असल्यास, या िोरणाची राज्यात अींमलबर्ािणी करण्यात आली नसल्यास ककती
कालाििीत अींमलबर्ािणी होणार आहे ि याबाबतची सद्य:स्स्थती काय आहे ?
श्री. सुभाष दे साई (२५-०२-२०१६) :(१) होय.

(२) िोरणाचे काही ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहे त :-

अ) खरे दी यनयमपस्ु स्तकेत सींबींर्ित खरे दीदार विभागाींना रु.५ हर्ार पयांत्या ककीं मती्या

िस्तु यनविदा/दरपत्रके न मागविता थे् र्ागेिर खरे दी करण्याची मुभा दे ण्यात आली आहे .
परीं तु अशा िस्तुींची एकूण खरे दी त्या त्या आर्थिक िषाित रु.५०,०००/- पेक्षा र्ास्त नसािी.

ब) एका आर्थिक िषाित एका िस्तू्या खरे दीची रु.५ हर्ार ते रु.३ लाखापयांत मूल्य

असल्यास ककमान ३ दरपत्रके मागिून खरे दी करण्यास मुभा दे ण्यात आली आहे . तसेच रु.३
लाखापयांत कोणत्याही िस्तच
ू ी खरे दी DGS & D कडील दरकरारा्या आिारे करण्याची

खरे दीदार विभागाींना मुभा दे ण्यात आली आहे . तसेच रु.३ लाखापेक्षा र्ास्त ककीं मत असलेल्या
ि DGS & D ्या दर करारािर ोपलब्ि असलेल्या केिळ ििडड
े िस्तूची रु.१ को्ीपयांतची

िावषिक खरे दी करता येईल. मो्ार िाहन (कार) साठी रु.१ को्ीची मयािदा ठे िण्यात आलेली
नाही.

क) रु.३ लाखापेक्षा अर्िक खरे दी ककीं मत असलेल्या िस्तूींकरीता ई-यनविदा प्रणालीचा

िापर करणे बींिनकारक करण्यात आले आहे.

ड) शासनाचे अींगीकृत व्यिसाय अींतगित नमुद असलेली महामींडळे /ोपक्रमाींनी त्याींनी

ोत्पादीत केलेल्या िस्तूींसाठी यनविदे त सहभाग घेतल्यास त्याीं्यासाठी एकूण खरे दी्या ३०
्क्के खरे दी एल-१ दराने राखीि ठे िण्यात आली आहे .

ई) ोक्त महामींडळाींपक
ै ी केिळ महाराषर राज्य हातमाग महामींडळ/महासींघ (महा्े क्स)
याीं्या ११ िस्तूींसाठी आरक्षण ठे िण्यात आले असून त्याीं्या िस्तूींची दरयनस्श्चती मध्यिती
भाींडार खरे दी सींघ्नेकडून (C.S.P.O.) करण्यता येणार आहे.

र्) तसेच अींि ि अपींग याीं्या िमािदाय सींस्था याींनी ोत्पादीत केलेल्या िस्तींन
ू ा

आरक्षण दे ण्यात आले असून त्याीं्या िस्तच
ूीं ी दरयनस्श्चती मध्यिती भाींडार खरे दी सींघ्नेकडून
(C.S.P.O.) करण्यात येणार आहे .
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(३) यासींदभाित हदनाींक ३०/१०/२०१५ रोर्ी्या शासन यनणियान्िये खरे दी िोरण राज्यास लागू
केले असन
ू सदर िोरणाची अींमलबर्ािणी हदनाींक १/११/२०१५ पासन
ू करण्यात आली आहे .
___________
ओबीसी ववद्यार्थयाांिररता शशिण फी, परीिा फी प्ररतपूती योिनेबाबत
(४१)

३७०५७ (२३-१२-२०१५).

श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षिण), श्री.सुधािर दे शमख
ु

(नागपरू पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नागपरू पव
ू )ि , श्री.वविास िांु भारे (नागपरू मध्य) :
सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

ओबीसी

विद्याथी

विशेष

करुन

व्यािसाययक

अभ्यासक्रमात

शशक्षण

घेणा-या

विद्यार्थयाांकरीता शशक्षण र्ी, परीक्षा र्ी प्रयतपूती योर्नेचा आिार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योर्नेकररता ओबीसी पालकाींची ोत्पन्न मयािदा साडेचार लक्ष िरुन सहा
लक्ष करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या योर्नेचा लाभ ओबीसी विद्यार्थयाांना केव्हापासन
ू शमळणार आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

राििुमार

बडोले

(२०-०२-२०१६)

:

(१)

खार्गी

विनाअनुदायनत

शशक्षण

सींस्थेत

व्यािसाययक अभ्यासक्रमात शशकणाऱ्या इतर मागासिगि विद्यार्थयाांकररता राज्य शासनाची
शशक्षण र्ी, परीक्षा र्ी योर्ना सन २००६-०७ पासन
ू लागू करण्यता आली आहे.

(२), (३) ि (४) इतर मागासिगि विद्यार्थयाांकररता राज्य शासना्या शशक्षण र्ी, परीक्षा र्ी
योर्नेतींगत
ि पालकाींची ोत्पन्न मयािदा सद्यस्स्थतीत रुपये ४.५० लाख आहे . सदर मयािदा रुपये
४.५० लाखािरुन रुपये ६.०० लाख करण्याची बाब शासना्या विचारािीन आहे .
___________
सहिारी खरे दी ववक्रीसांत आणी येथील मतदार यादीत गैरव्यवहारामळ
ु े
रनवडणूि प्रकक्रयेला स्थधगती दे णब
े ाबत

(४२)

३७०८७ (२२-१२-२०१५).

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांरी पुढील

(१) स्थायनक प्रयतनीिी, आणी याींनी सहकारी खरे दी विक्रीसींघ आणी येथील मतदार यादीत
गैरव्यिहार असल्यामुळे यनिडणक
प्रकक्रयेस स्थर्गती शमळणेबाबत मा.स्र्ल्हा ोपयनबींिक
ू
सहकारी सींस्था, यितमाळ याींचक
े डे हदनाींक १० ऑक््ोबर, २०१५ रोर्ी्या यनिेदनाद्िारे
मागणी केली होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या यनिेदनाद्िारे ता.आणी खरे दी विक्रीसींघा्या मतदार यादीत आणी तालक्
ु या
बाहे रील नागररकाींची दे खील नोंद झाल्याचे नमूद केले होते, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, मा.स्र्ल्हा ोपयनबींिक सहकारी सींस्था, यितमाळ याींनी िरील नमूद बाबीींचा
विचार करुन काय कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०३-२०१६) :(१) ि (२) होय.
(३) स्र्ल्हा ोपयनबींिक सहकारी सींस्था, यितमाळ याींनी हद.१३.१०.२०१५ रोर्ी्या नो्ीसीद्िारे
सहायक यनबींिक, सहकारी सींस्था, ता.आणी याींना हद.१६.१०.२०१५ रोर्ी सुनािणी दे िून प्राप्त
यनिेदनासींदभाित त्याींना लेखी अहिाल दाखल करण्याचे यनदे श दे ण्यात आले होते. त्या
अनुषींगाने त्याींनी आणी तालक
ु ा खरे दी विक्री सींघ मयािहदत या सींस्थे्या नमुना आय

रस्र्स््रमध्ये एकाच सभासदाचे दोनिेळा नाि असल्यामळ
ु े मतदार यादीमध्ये दे खील दोनिेळा
नाि आल्याचे तसेच मतदारयादीत आणी तालक्
ु याबाहे रील सभासदाींची नोंद आढळून आली
नसल्याचा अहिाल हदला आहे.
(४) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.
___________
अमरावती िृषी उत्पन्न बािार सशमतीत माचि, २०१५ पयांत सेस थिीत असलेयाया
खरे दीदारािडून व्यािायया रक्िमेची वसल
ु ी न िरता त्याांयया परवान्याचे
नत
ु नीिरण िरण्यात आयायाबाबत

(४३)

३७१८४ (२२-१२-२०१५).

डॉ.सुरनल दे शमख
ु (अमरावती) :

सन्माननीय पणन मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरािती कृषी ोत्पन्न बार्ार सशमतीत खरे दीदाराकडे माचि, २०१५ पयांत सेस थकीत
असलेल्या

खरे दीदाराकडून

व्यार्ा्या

रक्कमेची

नत
ु नीकरण करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

िसुली

न

करता

त्याीं्या

परिान्याचे

(२) असल्यास, सदर परिान्याचे नुतनीकरण करण्यात अयनयशमतता झाली आहे , हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, अयनयशमतपणे परिान्याचे नत
ु नीकरण करणा-या अर्िका-याींविरुध्द काय
कारिाई करण्यात आली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०२-२०१६) :(१) नाही. ज्या खरे दीदाराने मद्द
ु ल सेसची रक्कमेचा भरणा
केलेला आहे . केिळ अशाच खरे दीदाराीं्या परिान्याींचे नुतनीकरण करण्यात आले आहे .
(२) नाही.

(३) ि (४) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.

___________
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शासिीय वसतीगह
ृ व स्वांयसेवी सांस्थेतील वसतीगह
ृ ातील ववद्यार्थयािना सम न्यायायया
पध्दतीने शासन भोिन व्यवस्थेवरील अनुदान दे णेबाबत

(४४)

३७८८४ (२३-१२-२०१५).

डॉ.तुषार रा ोड (मुखेड) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सामास्र्क न्याय विभागा्याितीने चालविण्यात येणाऱ्या िसतीगह
ृ ामध्ये भोर्न
व्यिस्थेसाठी प्रयत विद्याथी खार्गी कींत्रा्दाराींना ४००० ते ४२०० रुपये प्रयतमहहना दराने
शासन

दे य

रक्कम

दे ते,

त्याचप्रमाणे

स्ियींसेिी

सींस्थामार्ित

चालविण्यात

येणाऱ्या

िसतीगह
ृ ातील विद्यार्थयाांना प्रयत विद्याथी ९००/- रुपये प्रयत माह दे ते असे यनदशिनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महागाई यनदे शाींक ि विद्याथी ियोग्ाप्रमाणे शासकीय िसतीगह
ृ ि स्िींयसेिी
सींस्थेतील िसतीगह
ृ ातील विद्यार्थयाांना सम न्याया्या पध्दतीने शासन भोर्न व्यिस्थेिरील
अनुदान दे णेबाबत शासनाची भुशमका ि िोरण काय,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (१६-०३-२०१६) : (१) होय.

(२) शासकीय िसयतगह
ृ ातील विद्यार्थयाां्या भोर्न व्यिस्थेसाठी यनविदे त ठरिल्याप्रमाणे
भोर्न कींत्रा्दाराींना शासन दे य रक्कम दे त.े

अनुदायनत िसयतगह
ृ ातील विद्यार्थयाांसाठी भोर्न व्यिस्था सींबींर्ित सींस्थेने करणे

अपेक्षक्षत असन
ू , अनद
ु ायनत िसयतगह
ृ ाींतील विद्यार्थयाांना प्रती विद्याथी ९००/- रुपये प्रयत माह
पररपोषण अनुदान शासन दे त.े
(३) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.

___________
चांदनगर, पण
ु े येथील भािी मांडईतील हप्ते वसल
ु ीची चौिशी िरण्याबाबत
(४५)

३७९०४ (२२-१२-२०१५).

श्री.िगदीश मुळीि (वडगाव शेरी), श्री.शभमराव तापिीर

(खडिवासला), श्री.योगेश दटळे िर (हडपसर) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा

(१) चींदनगर, पुणे येथील भार्ी मींडईतील हप्ते िसुलीची चौकशी करण्याबाबतचे आदे श पणन
राज्यमींत्री याींनी हद. २२.०७.२०१५ रोर्ी िा त्यासम
ु ारास

पणन मींडळा्या व्यिस्थापकीय

सींचालकाींना हदले आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत केलेल्या चौकशीमध्ये नेमके काय यनषपन्न झाले आहे ि दोषीींिर
शासनाने कोणती कारिाई केलेली आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०३-२०१६) :(१) होय.
(२) ि (३) चींदनगर भार्ी माके् येथील मोकळया र्ागेतील भार्ी माके्चा डेलीपास िसुलीचा
ठे का पण
ु े महानगरपाशलके्या ठरािाप्रमाणे ३ िषाि्या मद
ु तीसाठी मक्तेदारास हदलेला आहे .

त्याप्रमाणे मक्तेदाराकडून महानगरपाशलकेने ठरिून हदलेल्या दराप्रमाणे या माके्मध्ये माल
विक्रीस आणणाऱ्या शेतकऱ्याींकडून डेलीपास र्ी िसूल करण्यात येते. यासींदभाित करण्यात
आलेल्या चौकशीमध्ये महानगरपाशलकेस मक्तेदार दोषी न आढळल्याने त्याींचेविरुध्द कोणतीही
कारिाई करण्यात आलेली नाही.
___________
मरा वाड्यातील ५० टक्िे साखर िारखाने अडचणीत असयायाबाबत
(४६)

३७९६६ (२२-१२-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :

सन्माननीय सहिार मांरी पुढील

(१) मराठिाड्यातील सतत्या दषु काळी पररस्स्थतीमळ
ु े , ऊस लागिडीचे अत्यींत कमी क्षेत्र

असल्यामळ
ु े तसेच साखर कारखान्याीं्या सींचालक मींडळाकडे मर्रु ाींचे िेतन/मर्रु ी दे ण्यासाठी
आर्थिक स्स्थती हालाकीची असल्याने ५० ्क्के कारखाने गाळपासाठी पुढे येणार नसल्याची
बाब मींडळाचे बैठकीनींतर समोर आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अशा स्स्थतीतील कारखाने यनयमीत सुरु ठे िण्यासाठी शासनाने कोणती पािले

ोचलली ि बींद कारखाने पूिि
ि त सुरु ठे िण्यासाठी शासनाने द्यािया्या मदतीसींबींिी यनणिय
घेतला आहे काय, असल्यास त्याचे स्िरुप काय आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०३-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.
(३) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.
___________
राज्यातील इतर मागास वगीय व ववमुक्त भटक्या िमातीयया ववद्यार्थयाांना
शशष्ट्यवत्ृ तीसा आ नॉन कक्रमीलेअरची मयािदा वाढववण्याबाबत

(४७)

३७९६८ (२३-१२-२०१५).

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), प्रा.वषाि गायिवाड (धारावी),

श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अब्दल
सत्तार (शसयालोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),
ु

श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती रनमिला गाववत
(इगतपूरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.रािेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वातमारे (तम
ु सर),
श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा), श्री.िृष्ट्णा गिबे (आरमोरी), श्री.वविय रहाांगडाले (रतरोडा),
श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी), डॉ.सुरनल दे शमुख (अमरावती) :
न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

इतर

मागास

िगीय

ि

विमक्
ु त

भ्क्या

सन्माननीय सामाजिि

र्माती्या

विद्यार्थयाांना

शशषयित्ृ तीसाठी नॉन कक्रमीलेअरची सध्या असलेली ४ लाख रुपयाींची मयािदा ६ लक्ष रुपये

वि.स. १५४ (38)
करण्यात येईल असे आश्िासन मा.राज्यमींत्री महोदयाींनी सभागह
ृ ास हदले होते, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने

विद्यार्थयाां्या हहताचा विचार करुन शासन यनणिय काढला

आहे काय,
(३) असल्यास, तो यनणिय सिि सन्माननीय सदस्याींना दे ण्यात आला आहे काय,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ?
श्री. राििुमार बडोले (२०-०२-२०१६) :(१) खार्गी विनाअनुदायनत शशक्षण सींस्थेत शशकणाऱ्या

विर्ाभर् ि इतर मागासिगीय विद्यार्थयाांसाठी असलेल्या शैक्षणणक शुल्क प्रयतपूती योर्नेतींगत
ि
पालकाींची ोत्पन्नाची मयािदा रुपये

४.५० लाखािरुन रुपये ६.०० लाख करण्यासींदभाित

मा.राज्यमींत्री, सामास्र्क न्याय याींनी माचि २०१५ अथिसींकल्पीय अर्ििेशनात सभागह
ृ ात
आश्िासन हदले होते.

(२) सदर योर्नेतींगत
ि पालकाींची ोत्पन्नाची मयािदा रुपये ४.५० लाखािरुन रुपये ६.०० लाख
करण्याची बाब शासना्या विचारािीन आहे .
(३) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.
(४) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.
___________
राज्यातील लाखो शेतिऱयाांना वािवी व किफायतशीर मूयायाची (एफआरपी) रक्िम दे ण्यासा आ
िेंद्र शासनाने १९८३ िोटी रणपयाांचे ििि िाहीर िेलेबाबत

(४८)

३८४१९ (२२-१२-२०१५).

श्रीमती मोरनिा रािळे (शेवगाांव - पाथडी) :

सन्माननीय

सहिार मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील लाखो शेतकऱ्याींना िार्िी ि ककर्ायतशीर मल्
ू याची (एर्आरपी) रक्कम
दे ण्यासाठी केंद्र शासनाने १९८३ को्ी रुपयाींचे कर्ि र्ाहीर केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कर्ािचे एक िषािचे व्यार् केंद्र शासन ि चार िषािचे व्यार् राज्य सरकार
दे णार आहे , हे खरे आहे काय,
(३) परीं तु राज्य शासनाने हदलेल्या हमीिर राषरीयकृत बिकाींचा विश्िास नसल्याने ि त्या बिका
साखर कारखान्याींना कर्ि द्यायला तयार नसल्याने ऊसाची थकीत त्रबले शमळण्यास अडचणी

आल्या असून शेतकरी हिालहदल झाला असल्याचे माहे ऑगस्् २०१५ ्या शेि््या
आठिड्यात समोर आले आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासन कोणती भशू मका घेणार आहे िा घेत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१६) : (१) ि (२) होय. केंद्र शासनाने हद.२३/६/२०१५ चे
अर्िसूचनेअन्िये गाळप हीं गाम २०१४-१५ मिील एर्.आर.पी. प्रमाणे ऊस त्रबलाची दे यबाकी

शेतकऱ्याींना अदा करण्यासाठी साखर कारखान्याींना रु.६००० को्ी इतक्या रकमेची कर्ि योर्ना
र्ाहीर केलेली आहे. सदर योर्नेअींतगित राज्यातील १२३ साखर कारखान्याींना रु.१५९२.७८ को्ी
इतकी कर्ि रक्कम मींर्ूर झालेली आहे . केंद्र शासना्या अर्िसूचनेनुसार पात्र साखर

वि.स. १५४ (39)
कारखान्याीं्या कर्ाििरील एक िषािचे व्यार् केंद्र शासन ि चार िषािचे व्यार् राज्य शासन
दे णार आहे .
(३) ि (४) नाही. केंद्र शासन अर्िसच
ू ना हद.२३/६/२०१५ ि शासन यनणिय हद.३०/७/२०१५ मध्ये

नमूद केल्यानुसार र्े साखर कारखाने एन.पी.ए. मध्ये आहे त त्या कारखान्याीं्या कर्ि रकमेस
शासन थकहमी शमळाल्यास योर्नेचा लाभ घेता येईल. शासन थकहमीबाबत सींबींर्ित

अर्िसूचना ि शासन यनणियामध्ये नमूद अ्ी ि शती्या आिारे कर्ि रकमेस शासन हमी
दे ण्याची तरतूद आहे.

(५) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.
___________
िोयाहापूर जिया्यातील श्रावणबाळ योिनेत रनवड झालेयाया लाभार्थयाांना
अनद
ु ानाचे वाटप झाले नसयायाबाबत

(४९) ३८५६१ (२३-१२-२०१५).

श्री.रािेश िीरसागर (िोयाहापूर उत्तर) :

सन्माननीय ववशेष

सहाय्य मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासना्या श्रािणबाळ योर्नेत यनिड झालेल्या कोल्हापूर स्र्ल््यातील लाभार्थयाांना एक
िषि लो्ले तरी अद्याप अनुदानाचे िा्प झाले नसल्याने यनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या पात्र लाभार्थयाांना अनुदान न शमळण्याचे कारण काय आहे ,

(३) असल्यास, या पात्र लाभार्थयाांना तातडीने अनद
ु ान दे ण्यासींदभाित शासनाने कोणती कायििाही
केली िा करण्यात येत आहे ?

श्री. राििुमार बडोले (१८-०२-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रश्न ोद्भ्ाित नाही.

___________
एफआरपी नुसार ऊसाची थिबािी २४९ िोटीवर पोहचयायाने
सांिटात सापडलेले साखर िारखाने

(५०)

३९४०४ (२२-१२-२०१५).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी) :

सन्माननीय सहिार

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साखरे चे बार्ारातील दर हदिसेंहदिस कमी होत असल्याने अहमदनगर स्र्ल््यातील साखर
कारखाने सींक्ात सापडले असून, शासनाने र्ानेिारी २०१५ ्या सुमारास र्ाहहर केल्याप्रमाणे

एर्आरपी नुसार ऊसाला भाि दे णे, कारखान्याींना शक्य न झाल्याने एवप्रल, २०१५ पयांत
थकबाकीची रक्कम २४९ को्ीिर पोहचली असून अशा साखर कारखान्याींची सींया १७ इतकी
आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यनसगाि्या अिकृपेमळ
ु े तसेच कारखान्याींना ऊस दे िन
ू ही पैसे न शमळाल्यामळ
ु े
शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे , हे खरे आहे काय,

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

वि.स. १५४ (40)
(४) असल्यास चोकशीत काय आढळून आले ि त्यानुसार साखर कारखान्याीं्या अडचणीतून
शेतकऱ्याींची आर्थिक अडचण दरू करण्या्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायििाही केली आहे िा
करण्यात येत आहे ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१६) :(१), (२) ि (३) हीं गाम २०१४-१५ मध्ये राषरीय ि
आींतरराषरीय बार्ारामध्ये साखर ि ोपपदाथाां्या दरात घसरण झालेली होती. यनिी्या
कमतरतेमळ
ु े साखर कारखान्याींना शेतकऱ्याींची FRP दे यके अदा करता आली नाहीत.

अहमदनगर स्र्ल््यातील सन २०१४-१५ चा गाळप हीं गाम घेतलेल्या १९ साखर

कारखान्याींकडे माहे एवप्रल, २०१५ अखेर FRP प्रमाणे रु.४४४.१० को्ी दे यके थककत होती.
िरील कारणामळ
ु े साखर कारखान्याींना शेतकऱ्याींची FRP दे यके अदा करता आली नाही.

(४) हीं गाम २०१४-१५ मध्ये गाळप घेतलेल्या कारखान्याींना FRP प्रमाणे दर अदा करणेसाठी
केंद्र ि राज्य शासनामार्ित खालीलप्रमाणे मदत करण्यात आली आहे .
१. राज्य शासनाने सन २०१४-१५ ्या हीं गामामिील ऊस खरे दी कर मार् केलेला आहे .
२. केंद्र शासनाने हद.२७.२.२०१५ ्या अर्िसूचनेनस
ु ार १४ लाख मे.्न क््या साखरे ्या

यनयाितीसाठी प्र.मे.्न रु.४०००/- प्रमाणे अनुदानाचा यनणिय घेतला आहे ि राज्य शासनाने
हद.२३/६/२०१५ ्या शासन यनणियान्िये रु.१०००/- प्रमाणे यनयाित अनद
ु ान दे ण्याचा यनणिय
घेतला आहे .

३. केंद्र शासनाने सन २०१४-१५ साठी हद.२३.०६.२०१५ अन्िये सॉफ्् लोन योर्नेचे
पिकेर् र्ाहीर केलेले असून त्याअींतगित मींर्ूर होणाऱ्या कर्ि रकमेिर १०% प्रमाणे होणाऱ्या
पहहल्या िषाि्या व्यार्ाची रक्कम अनुदान ्हणून केंद्र शासन दे णार आहे . या योर्नेअींतगित
पढ
ु ील

४

िषािचे

व्यार्

अनद
ु ान

राज्य

शासनामार्ित

दे ण्याचा

यनणिय

शासन

यनणिय

हद.३०/७/२०१५ अन्िये घेतला आहे. तसेच सन २०१४-१५ मध्ये हीं गाम घेतलेले परीं तु सन २०१३-

१४ मध्ये बींद असलेले २२ कारखान्याींना आणण या दोन्ही योर्नाींचा लाभ न शमळू शकलेल्या ६
कारखान्याींनाही सदर योर्नेप्रमाणे लाख होणेसाठी कर्ि योर्ना राबविण्याचा आणण ५ िषािचे

व्यार् अनद
ु ान राज्य शासनामार्ित दे ण्याचा यनणिय राज्य शासनाने घेतलेला आहे. या
योर्नेअत
ीं गित एकूण १३७ कारखान्याींना बिकाकडून रु.१६५७.९५ को्ी रकमाींचे कर्ि वितरीत
झाले असन
ू त्यािरील व्यार् अनद
ु ान िरीलप्रमाणे दे ण्यात येणार आहे .
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यिती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

