
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २८५ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

हहांगोली जिल् हयातील दहदवासी द्रममशाांाांची ाालेली दरराव्था 
  

(१)  ५६२६ (१०-०४-२०१५).   डॉ.सांतोष टारफे (िांमनररी), ्रमी.अब् दरल सत्तार (लसल्लोड), 
्रमीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), ्रमी.अलमन पटेल (मरांबादेवी) :   सन्माननीय दहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) हहींगोली जिल् हयात गो व्ााीी, िामगव् हाण, पपींपळदरी बोथी यवथील आहदाासी आश्रमशाळा 
मोीकळीस आल् या आहवत, हव खरव आहव काय, 

(२) असल् यास, शासनानव चौकशी करुन सदर आश्रम शाळवच् या पनुिपाकासासा क काय रनणिय 
घवतला आहव ाा घवण् यात यवत आहव, 
(३) नसल् यास, पालींबाची कारणव काय आहवत ? 

्रमी. ववष्ट् णर सवरा (१०-०२-२०१७) : (१) ा (२) िामगव्हाण, पपींपळदरी ा गो व्ााीी शासकीय 
आहदाासी आश्रमशाळाींच्या इमारतीींचव बाींधकाम नाीन ्ाईप प्लॅन नुसार प्रगतीपथाार आहव. 
तर बोथी आश्रमशाळवचव बाींधकाम पुणि झालव असून ताब्यात घवण्यात आलव आहव. 
(३) प्रश्न उद् ाात नाही 
  

___________ 
दहदवासी शाांामध् ये काडालशषक ि लपलब् ध िुनन दे्याबाबत 

(२)  १०४६३ (०९-०४-२०१५).   ्रमी.नरहरी झारवाां (हदांडोरी) :   सन्माननीय दहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आहदाासी पाकास पाभागाच् या शाळाींार रिडाीा कशषक क तसवच रिडाीा साहह य दवण् याबाबत 
शासनस् तराार रनणिय घवण् यात आला आहव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल् यास  याचव स् ारुप काय आहव, 
(३) नसल् यास उत त रनणिय शासन घवणार आहव काय ा  याची अमींलबिााणी कधीपयतं 
करण् यात यवणार आहव ? 
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्रमी. ववष्ट् णर सवरा (१०-०२-२०१७) :(१) ा (२) होय, हव अींशत: खरव आहव. 
     शासकीय आश्रमशाळाींच्या ह काणी रिडाीा कशषक काींची पदव मींिूर नाहीत. आश्रमशाळवतील 
पादयार्थयांसा क रिडाीा साहहय दवण्याची तरतूद असून यानुसार आाश्यक असलवलव रिडाीा 
साहहय सन २०१२-१३ या ार्ाित पुरपाण्यात आलवलव आहव. 
     आश्रमशाळा सींहहता सधुारणवचव काम सकमतीमार्ि त सुरु असनू यामध्यव आाश्यकतवनुसार 
रिडाीा कशषक काींबाबत कशर्ारस कव ल्यानींतर  उचचत कायिााही करण्यात यवईल. 
     शासकीय आश्रमशाळवत पुरपाण्यात आलवलव रिडाीा साहहय पुढीलप्रमाणव:- 

१) रिडाकव ् सींच 
२) हॉलीबॉल सव् 
३) ीबलबार 
४) कसींगलबार 
५) घसरगुींीी मो क 
६) ढोल २८ इींची बवस ड्रम १ 
७) ढोल जस््क िोीी 
८) ढोल बवल्् 
९)थाप ढोल १७ इींची 
१०) साईी ड्रम १४ 
११) जस््क िोीी 
१२) टँ्रगल १, 
१३) बबगुल 
१४) स्पो ि् ढोल स््ँी 
१५) बासरी 
१६) हलगा 

(३) प्रश्न उद् ाात नाही. 
  

___________ 
महहला ओबीसी सांघ जिल्हा शाखा भांडारा याांनी लिाम मांत्रयाांना हदलेले ननवेदन 

  

(३)  ११३४९ (०८-०४-२०१५).   ्रमी.रमेश िदम (मोहोां), ्रमी.जितेंद्र दव्हाड (मरांब्रा िांवा) :   
सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हदनाींक २८ िानवाारी, २०१५ रोिी महहला ओबीसी सींघ जिल्हा शाखा भींीारा याींनी आपल्या 
मागण्याींचव रनावदन मा.ऊिाि मींत्री याींचवकीव पा पालव आहव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, या रनावदनातील मागण्याींचव थोीत यात स्ारूप काय आहव, 
(३) असल्यास, यापैकी रिडकती मागण्याींनार शासनानव कोणता रनणिय घवतला आहव, ाा घवण्यात 
यवत आहव 
(४) असल्यास, उािररत मागण्याींार रनणिय न घवण्याची कारणव काय आहवत याार कव व्हा रनणिय 
घवण्यात यवणार आहव ? 
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्रमी. राििर मार बडोले (०७-०३-२०१७) :(१) होय. 
(२) ा (३) 

१. सदर  रनावदनातील मागण्याींपकैी इतर मागासागीयाींसा क असलवली भारत सरकार 
मॅहट्रकोतर कशषयाृती योिनवकरीता १०० ्त कव  रनाािह भता ा ५० ्त कव  कशषक ण 
र्ी/पररषक ा र्ी ची प्ररतपूती करण्यात यवतव. 
२.नॉन रिडाकमलअरची अ् रद्द करण्याचा प्रस्ताा शासनाच्या पाचाराधीन आहव. 
३. जिल्हास्तराार नपान ासरतगहृ सुरु करण्याचा प्रस्ताा शासनाच्या पाचाराधीन 
आहव. 
४. महाराषट्र राज्य लोकसवाा (अनुसूचचत िाती अनुसूचचत िमाती रनरचधसूचचत 
िमाती, पामुत त िाती भ्त या िमाती, पाशवर् मागास प्रागि आणण इतर मागास 
प्रागि याींच्यासा क आरषक ण अचधरनयम २००१ अन्ायव पाहीत करण्यात आलवली आहव. 
हा राज्यात हद.२९.१.२००४ अींमलात आला आहव. या अचधरनयमातील कलम ४ (२) 
नुसार सरळसवावनव भराायाच्या पदाींकरीता इतर मागास प्रागािसा क १९ ्त कव  आरषक ण 
पाहहत करण्यात आलव आहव. सदर अचधरनयमातील कलम (२) १ नुसार आरषक ण 
अचधरनयम २००१ सींपूणि राज्यास लागू करण्यात आलवला आहव. 
५. अनुसूचचत िाती, पािाभि, पामाप्र मुलीींसा क लागू असलवली सापात्रीबाई रु्लव 
कशषयाृती इतर मागास प्रागाितील मलुीींना लागू करण्याची बाब शासनाच्या 
पाचाराधीन नाही. 
६.पािाभि, इमाा ा पामाप्र प्रागाितील पादयार्थयांना राज्य पुरस्कृत मॅहट्रकोतर 
कशषयाृती योिनाींतगित पालकाींच्या उपन्नाींची मयािदा रु.४.५० लाखाारुन ६.०० 
लाख करण्याची बाब शासनाच्या पाचाराधीन आहव. 

(४) प्रश्न उद् ाात नाही. 
  

___________ 
परभणी शहरातील शांिर नगर भागामधील सांिय गाांधी ननराधार योिनेतील  

लाभार्थ याांच ेअनरदान बांद िर् याचा ननणमय घेतल्याबाबत 
(४)  १३६६७ (०४-०४-२०१५).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी शहरातील शींकर नगर भागामधील िाळपास १० सींिय गाींधी रनराधार योिनवतील 
लाभार्थ यांचव अनुदान अचानक बींद करण् याचा रनणिय नुकताच माहव िानवाारी, २०१५ मध् यव ाा 
 या समुारास नायब तहकसलदार याींनी घवतला आहव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल् यास, सदर बींद झालवलव अनुदान ता काळ दवण् याबाबत सााता पररर्दवच् या ातीनव 
रनावदनादाारव जिल् हाचधकारी याींच् याकीव हदलव आहवत हव खरव आहव काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनानव चौकशी कव ली आहव काय,  यात काय आढळून आलव 
यानुसार सींबचधताींनार कोणती कायिााही कव ली ाा करण्यात यवत आहव, 
(४) नसल् यास,  याची कारणव काय आहवत ? 



पा.स. २८५ (4) 

्रमी. राििर मार बडोले (१५-०२-२०१७) :(१) नाही. 
(२) होय. 
(३) ा (४) रनावदनातील १० लाभार्थयांपैकी ०४ लाभार्थयांचव अनुदान सुरु आहव, उािररत ०५ 
लाभार्थयांचव अनुदान ाापर्िक तपासणीमध्यव बींद पील्याचव ा एका लाभार्थयाचंव अनुदान 
बायोमवट्रीक नोंदणीअभााी बींद असल्याचव आढळून आलव आहव. ज्या लाभार्थयांचव अनुदान बींद 
आहव, याींनी पाहीत नमुन्यातील अिि नव्यानव भरुन हदल्यानींतर सींबींचधत सकमतीच्या 
मान्यतवनींतर रनयमानुसार याींचव अनुदान सुरु करण्याची कायिााही करण्यात यवणार आहव. 

___________ 
  

गोंहदया जिल््यातील दहदवासी द्रममशााेंत मागासवगीय  
ववद्यार्थयाांना प्रवेश लमां्याबाबत 

  

(५)  १५६९४ (१०-०४-२०१५).   ्रमी.सांिय परराम (दमगाव) :   सन्माननीय दहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोंहदया जिल् ्यातील आहदाासी आश्रमशाळवमध् यव र्त  त आहदाासी मुलाींना प्रावश दवण् यात 
यवतो, हव खरव आहव काय, 

(२) असल् यास, इतर मागासागींयाचा समाावश करण् यात यााा अशी शासनाकीव मागणी 
सात यानव होत आहव, हव खरव आहव काय, 

(३) असल् यास, सदर मागणीनसुार शासनानव कोणती कायिााही कव ली ाा करण्यात यवत आहव,   
(४) नसल्यास, पालींबाची कारणव काय आहवत ? 

्रमी. ववष्ट् णर सवरा (१०-०२-२०१७) :(१) हव खरव आहव. 
(२) हव खरव नाही. 
     तथापप, आश्रमशाळा सींहहतवमधील तरतूदीनुसार अनुसूचचत िमातीतवर पादयार्थयांना 
बहहस्थ पादयाथी म्हणून आश्रमशाळवव्यरतररत त गााात रिडकीं ाा आिबूािूच्या गााात अन्य शाळा 
नाहीत. या शतीच्या अचधन राहून प्रावश दवता यवतो. 
(३) ा (४) प्रश्न उद् ाात नाही. 

___________ 
्रमीरामपूर (ता.जि.अहमदनगर) येथील िृषी लत् पन् न बािार सलमतीला शेती  

महामांडांािडील िागा लपलब् ध िूनन देणेबाबत 
  

(६)  २९९८४ (२२-१२-२०१५).   ्रमी.भाऊसाहेब िाांबाें (्रमीरामपूर) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीरामपूर (ता.जि.अहमदनगर) यवथील कृर्ी उ पन् न बािार सकमतीचा अवाााका ााढल् यानव 
सदयजस्थतीत असलवली बािार सकमतीची िागा कमी पीू लागली असल् यानव या ह काणी शवती 
महामींीळाकीव उपलब् ध असलवली २५ एकर िागवची मागणी सींबींचधताींकीव करण् यात आली 
असल् याचव माहव ्त  ्ोबर, २०१५ रोिी ाा  यासुमारास रनदशिनास आलव आहव, हव खरव आहव 
काय, 
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(२) असल् यास, उत  त पाभागात कृर्ी उ पन् न बािार सकमतीकीव िागवची कमतरता असल् यानव 
शवतक-याींना आाश् यक सोयी सुपाधा दवण् याबाबत शासन आाश् यक कोणती कायिााही कव ली ाा 
करण्यात यवत आहव, 
(३) नसल् यास, पालींबाची कारणव काय आहवत ? 
  
्रमी. सरभाष देशमरख (०२-०३-२०१७) : (१) िागवची मागणी कव लवली आहव, हव खरव आहव. 
(२) ा (३) मागणी कव लवली िागा अदयाप कृर्ी उपन्न बािार सकमतीस कमळालवली नाही. 
याबाबतचा प्रस्ताा अींरतमत: महसूल पाभागानव मान्य कव ल्यानींतर पुढील कायिााही करता यवईल. 
  

___________ 
अनरसूधचत िातीच् या नोिरदार महहलाांसा व व मरलीांसा व वसतीगहृ बाांध् याबाबत 

  

(७)  ३१००३ (१८-०१-२०१६).   अॅड.यशोमती  ािूर (नतवसा), ्रमी.अलमन पटेल (मरांबादेवी), 
्रमी.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), ्रमी.वविय औटी (पारनेर), 
्रमी.योगेश सागर (चारिोप), ्रमी.रािाभाऊ (पराग) वाि े(लसन्नर), ्रमी.सदा सरवणिर (माहहम), 
्रमी.सांिय पोतनीस (िललना), ्रमी.सरननल राऊत (ववाोांी), ्रमी.सरननल लशांदे (वरांी) :   
सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसूचचत िातीच् या नोकरदार महहलाींसा क मुींबई, पुणव आणण नागपूर यवथव ासतीगहृ, तसवच 
मुलीींसा क ५० पादयाथी षक मतवची तालकुास् तरीय ५० ासतीगहृ बाींधण् याचा प्रस् ताा शासनाच् या 
पाचाराधीन आहव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल् यास, याबाबत रनणिय घवण् यात आला आहव काय, असल् यास रनणियाचव स् ारुप काय 
आहव, 
(३) असल्यास, उत त प्रस्तापात कव लवली ासतीगहृव कोणकोणया जिल््यात सुरु करण्यात यवणार 
आहवत, 
(४) राज्यातील पुणव, मुींबई नाी मुींबई,  ाणव, नागपूर, औरींगाबाद या शहरामध्यव महहलाींसा क 
ारिडकंग ाुमन्स ासरतगहृव सुरु करण्यात यवणार आहवत हव ही खरव आहव काय, 
(५) अदयाप, रनणिय घवण् यात आला नसल् यास, उत  त प्रस् ताााचव स् ारुप काय आहव,  यानुसार 
कराायाच् या कामाींसा क रिडकती रनधीींची आाश् यकता आहव ा सदर रनधीची उपलब् धता कशाप्रकारव 
करण् यात यवणार आहव ? 
  
्रमी. राििर मार बडोले (१५-०२-२०१७) :(१), (२) ा (३) होय. 
     भारतरन ीॉ. बाबासाहवब आींबवीकर याींच्या १२५ व्या ियींती ार्ाि रनकमतानव शासन 
रनणिय ा.बीसीएच-२०१५/प्र.ा.४११/बाींधकामव, हद.१६/१२/२०१५ अन्ायव राज्यामध्यव मागासागीय 
मुलीींना कशषक ण घवणव सोयीचव व्हााव म्हणून मुलीींसा क पाभागीय स्तराार ७ आणण जिल्हा ा 
तालुकास्तराार ४३ अशी एकूण ५० नाीन शासकीय ासरतगहृव सुरु करण्यास मान्यता दवण्यात 
आलवली आहव. 
(४) ा (५) होय. 
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      भारतरन ीॉ. बाबासाहवब आींबवीकर याींच्या १२५ व्या ियींती ार्ाि रनकमतानव शासन 
रनणिय ा.सान्यापा-२०१५/प्र.ा.९८/बाींधकामव, हद.७/१/२०१६ अन्ायव राज्यामध्यव शासकीय, 
रनमशासकीय, खािगी इयादी प्राचधकरणात नोकरी करणाऱ्या मागासागीय महहलाींकररता 
मुींबई, पुणव ा नागपूर यवथव प्रयवकी एक शासकीय ासतीगहृ सुरु करण्यास मान्यता दवण्यात 
आलवली आहव. ासतीगहृरनहाय प्रशासकीय मान्यतवच्या रकमवनसुार रनधी उपलब्ध करुन दवण्यात 
यवईल. 
  

___________ 
  
डॉ. पांिाबराव देशमरख िृषी ववद्यापी , अिोला येथील ववद्यार्थयाांना देय असलेली लशष्ट्यवतृ्ती, 

समाि िल्याण ववभागाने सन २०१४-१५ या वषाम पासून बांद िेल्याबाबत 
  

(८)  ३५७९८ (१८-०१-२०१६).   ्रमी.रणधीर सावरिर (अिोला पूवम) :   सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ीॉ. पींिाबराा दवशमुख कृर्ी पादयापी , अकोला अींतगित Master of Science (Agri. 
Culuture Bio-Technology) या अ् यासामास प्रावशीत OBC/SBC/VJNT पादयार्थयांना 
दवय असलवली कशषयाृती, समाि कल्याण पाभागानव सन २०१४-१५ या ार्ाि पासनू बींद कव ली 
हव, खरव आहव काय, 
(२) तसवच राज्यातील दापोली ा राहुरी जस्थ त कृर्ी पादयापी ात तसम अ्यासामास प्रावशीत 
असलवल्या OBC/SBC/VJNT पादयार्थयांची कशषयाृती मात्र सुरु आहव, हव ही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, उत त प्रकरणी पादयाथी ा पादयापी  प्रशासनानव, समािकल्याण पाभागाचव 
दृष्ीस सदर बाब आणून हदली, तथापी समाि कल्याण खायाकीून मात्र कोणताही खुलासा 
करण्यात आला नाही, हव ही खरव आहव काय, 
(४) असल्यास, पादयार्थयांना कशषयाृती पासून ाींचीत  वाण्याची कारणव काय आहवत, 
(५) असल्यास, सदर पादयार्थयाचंी बींद कव लवली कशषयाृती पूााित सुरु करण्यासा क शासन 
कोणती कायिााही कव ली ाा करत आहव ? 
 
्रमी. राििर मार बडोले (०९-०३-२०१७) :(१) नाही. 
     ीॉ.पींिाबराा दवशमखु कृर्ी पादयापी , अकोला अींतगित Master of Science 
(Agri.Culture Bio-Technology) या अ्यासामाचव सन २०१४-१५ या ार्ािमध्यव Mapping 
झालवलव नसल्यानव सन २०१४-२०१५ ार्ािमध्यव पादयार्थयांना आावदनपत्र ्नलाईव्दारव भरता 
आलवलव नाहीत. तथापप, सन २०१५-२०१६ या ार्ािमध्यव सदर अ्यासामाचव Mapping 
करण्यात आलवलव आहव. 
(२) होय. 
(३), (४) ा (५) शासन स्तराार कायिााही सुरु आहव. 
  

___________ 
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नालशि जिल् ्यातील ववववध महाववद्यालयात मागासवगीय ववद्यार्थ याांचे  
लशष्ट् यवतृ् तीचे अिम प्रलांतबत  ेवल्याबाबत 

  

(९)  ३९३९८ (१८-०१-२०१६).   ्रमी.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (लशडी) :   सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच् या सामाजिक न् याय पाभागाच् या ातीनव राबपाण् यात यवत असलवल् या मॅट्रीकव ा तर 
कशष याृ ती योिनवअींतगित नाकशक पाभागातील पापाध महापादयालयाींनी तब् बल १ लाख ९३ 
हिार ७३५ मागासागीय पादयार्थ यािचव, महापादयालय स् तराार प्रलींबबत असलवलव अिि रनकाली 
काढण् यासा क सहायक आयुत  त समािकल् याण कायािलयानव हाती घवतलवली पाशवर् मोहहम पूणि 
झाली आहव काय, 
(२) असल् यास, सदर मोहहमवअींतगित रिडकती अिि रनकाली काढलव ा रिडकती पादयार्थ यािना 
कशष याृ तीचा लाभ दवण् यात आला, 
(३) या प्रकरणी िबाबदार असणा-या सींबींचधत महापादयालयाींच् या सींस् थापक ा प्राचायािार 
कोणती कारााई कव ली आहव, तसवच कारााई करण् यात आलवल् या महापादयालयाींची नााव ा 
ह काणव काय आहव, नसल्यास, पालींबाची कारणव काय आहवत ? 
  
्रमी. राििर मार बडोले (०९-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) सन २०१४-२०१५ ार्ािकरीता नाकशक पाभागाींतगित ३११६२७ अिि प्रलींबबत होतव.  यापैकी 
२८०४०७ इतकव  अिि पाशवर् मोहहमवअींतगित रनकाली काढलव  आहवत. 
(३) प्रश् न उद् ाात नाही. 
  

__________ 
राज्यातील िाच, पत्रा गोांा िर्याऱयाांची मरले लशष्ट्यवतृ्तीपासून  

वांधचत राहहली असल्याबाबत 
  

(१०)  ४२७१० (२८-०४-२०१६).   डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव), ्रमी.अलमन पटेल 
(मरांबादेवी), ्रमी.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय 
सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्नलाईन कशषयाृती प्ररिडायवतील गोंधळ आणण ही सुपाधा घवणाऱ्या काच, पत्रा गोळा 
करणाऱ्या महहला सींघ्नाींची अचधकृत नोंद जिल्हा पररर्द प्रशासनाकीव नसल्यामळुव 
जिल्हयातील काच, पत्रा गोळा करण्याऱ्याींची मलुव कशषयाृतीपासनू ाींचचत राहहली असल्याचव 
हदनाींक २१ िानवाारी, २०१६ रोिी ाा यासुमारास रनदशिनास आलव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, सदरील कशषयाृती कमळााी या मागणीसा क काच, पत्रा गोळा करणाऱ्या 
महहलाींनी जिल्हा पररर्दवसमोर आींदोलन कव लव, हव ही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी तातीीनव कशषयाृती कमळण्याबाबत शासनानव कोणती कायिााही कव ली 
आहव ाा करणार आहव, 
(४) नसल्यास, पालींबाची कारणव काय आहवत ? 
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्रमी. राििर मार बडोले (०६-०३-२०१७) :(१) नाही. 
(२) होय. 
(३) ज्या पादयार्थयांची कशषयाृती पाहहत कागदपत्रा अभााी प्रलींबबत आहव. या पादयार्थयांकीून 
कागदपत्राींची पूतिता शाळवमार्ि त करुन कशषयाृती अदा करण्याची कायिााही जिल्हा 
समािकल्याण अचधकारी, जिल्हा पररर्द याींचव कायािलकयाकीून सुरु आहव. 
(४) प्रश्न उद् ाात नाही. 

___________ 
राज्यात अनरसरधचत िाती, िमाती व इतर मागास प्रवगामच्या ववद्यार्थयाांना ववववध 

अभ्यासामाांसा वची वावष मि लशष्ट्यवतृ्ती लमांाली नसल्याबाबत 
(११)  ४३३१५ (२८-०४-२०१६).   ्रमी.अजित पवार (बारामती), ्रमी.जितेंद्र दव्हाड (मरांब्रा िांवा), 
्रमी.पाांडर रांग बरोरा (शहापूर), ्रमी.सररेश लाड (ििमत), ्रमी.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), ्रमी.शामराव 
ऊफम  बाांासाहेब पाटील (िराड लत्तर), ्रमी.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), ्रमी.नरहरी झारवाां 
(हदांडोरी), ्रमी.हनरमांत डोांस (माांलशरस), ्रमी.भा्िर िाधव (गरहागर), ्रमी.राणािगिीतलसांह 
पाटील (ल्मानाबाद) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात पाशवर् समािकल्याण पाभागामार्ि त अनसुुचचत िाती, िमाती ा इतर मागास 
प्रागािच्या पादयार्थयानंा पापाध अ्यासामाींसा क ाापर् िक कशषयाृती हदली िातव, हव खरव आहव 
काय, 
(२) असल्यास, शैषक णणक ार्ि २०१५-१६ ची कशषयाृती शैषक णणक ार्ि सुरु होाून आ  महहनव 
झालव तरी हदली नसल्याची बाब माहव िानवाारी, २०१६ मध्यव ाा यासुमारास रनदशिनास आली 
आहव, हव ही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, राज्य स्तराारील शैषक णणक शुल्क सकमती प्रयवक महापादयालयाचव िव शैषक णणक 
शुल्क रनजश्चत करतव तव ही अदयाप रनजश्चत झालवलव नाही, हव ही खरव आहव काय, 
(४) असल्यास, या पादयार्थयांना तातीीनव कशषयाृती दवणवबाबत कोणती कायिााही कव ली ाा 
करण्यात यवत आहव, 
(५) नसल्यास, पालींबाची कारणव काय आहवत ? 
 

्रमी. राििर मार बडोले (०९-०३-२०१७) :(१) सामाजिक न्याय ा पाशवर् सहाय्य पाभागामार्ि त 
अनुसूचचत िाती, पा.िा.भ.ि. ा इतर मागासागीय पादयार्थयांना पापाध अ्यासामाींसा क 
कशषयाृती हदली िातव, हव खरव आहव. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
      शैषक णणक शुल्क सकमतीनव सन २०१५-१६ या शैषक णणक ार्ाितील शुल्क रनधािरणाचव काम 
माहव ्गस्् २०१५ तव हदनाींक १९ माचि, २०१६ या कालााधीत कव लव. यानींतर हदनाींक १९ माचि, 
२०१६ रोिी शुल्क रनयामक प्राचधकरण ग कत झाल्यानव उािररत २०१ सींस्थाींचव शुल्क रनधािरणाचव 
राहहलवलव काम प्राचधकरणानव िुल ै२०१६ पयतं पुणि कव लव आहव. 
(४) ा (५) प्रश्न उद् ाात नाही. 

 ___________ 
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िसारा (जि. ाणे) येथे डॉ. बाबासाहेब दांबेडिर याांच े्मारि लभार्याचे मागणीबाबत 
(१२)  ४७८०८ (२८-०४-२०१६).   ्रमी.पाांडर रांग बरोरा (शहापूर), ्रमी.अजित पवार (बारामती), 
्रमी.हदलीप वांस-ेपाटील (दांबेगाव), ्रमी.राहरल मोटे (पराांडा), ्रमी.वैभव वपचड (अिोले), ्रमी.सांदीप 
नाईि (ऐरोली), ्रमी.राणािगिीतलसांह पाटील (ल्मानाबाद) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कसारा (जि. ाणव) यवथव ीॉ.बाबासाहवब आींबवीकर याींचव स्मारक उभारण्याची मागणी मा. 
सामाजिक न्याय मींत्री याींना शहापूरचव लोकप्ररतरनधी याींनी माहव ्त ्ोबर, २०१५ मध्यव ा 
तपूाी अनवक रनावदनादाारव कव ली, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, सदर रनावदनानुसार शासनानव आतापयतं कोणती कायिााही कव ली ाा करण्यात 
यवत आहव, 
(३) नसल्यास पालींबाची कारणव काय आहवत ? 
  
्रमी. राििर मार बडोले (१५-०२-२०१७) : (१) होय. 
(२) श्री.रमाकाींत पालाव याींनी कशल्पकार सामाजिक प्रबोधन सींस्था स्थापन करुन सदर 
सींस्थवमार्ि त याींनी मौिव मोखााणव (कसारा), ता. शहापूर, जि.  ाणव यवथव ीॉ.बाबासाहवब 
आींबवीकर याींचव  राषट्रीय स्मारक रिडकीं ाा सामाजिक भान बाींधण्याबाबत शासनाकीव रनावदनादाारव 
मागणी कव लवली आहव.  याअनुर्ींगानव सहाय्यक आयुत त, समािकल्याण,  ाणव याींचव 
कायािलयातील प्ररतरनधीनी हद. २१/८/२०१४ रोिी भव् दवऊन सींस्थवची स्थळ पाहणी कव ली.  
तसवच सींस्थवनव ीॉ.बाबासाहवब आींबवीकर याींचव राषट्रीय स्मारक रिडकीं ाा सामाजिक भान 
बाींधण्यासा क सुचपालवल्या सााििरनक बाींधकाम पाभागाच्या िागवची पाहणी कव ली असता, सदर 
िागा अींदािव ५० गुीं व आहव.  परींतु प्रयषक ात या िागवार सााििरनक बाींधकाम पाभागाचव 
त ाा ि्सि/गोीाऊन बाींधलवलव आहवत.  सदरचा स्थळ पाहणी अहााल हद.२६/८/२०१४ रोिी शासनास 
सादर करण्यात आला आहव. 
     मा. कायिकारी अकभींयता, सााििरनक बाींधकाम पाभाग,  ाणव याींना मा.सहाय्यक आयुत त, 
समािकल्याण,  ाणव याींनी हद. २२/९/२०१५ पत्रान्ायव ीॉ.बाबसाहवब आींबवीकर याींचव राषट्रीय 
स्मारक रिडकीं ाा सामाजिक भान बाींधण्यासा क सााििरनक बाींधकाम पाभागाच्या त ाा ि्सि/गोीाऊन 
असलवली िागा स्मारक बाींधण्यासा क उपलब्ध करुन दवता यवईल रिडकीं ाा कसव याबाबत पाचारणा 
कव ली आहव. तसवच तहकसलदार, शहापूर याींना पत्र कलहून सााििरनक बाींधकाम पाभागाच्या 
िागवचा ७/१२ उतारा ा र्व रर्ार नत कल मागपाण्यात यवत आहव.  िागवचा ७/१२ ा र्रवर्ार 
प्राप्त झाल्याार याबाबत पुढील योग्य ती कायिााही करण्यात यवईल. 
(३) ीॉ.बाबसाहवब आींबवीकर याींचव राषट्रीय स्मारक रिडकीं ाा सामाजिक भान बाींधण्यासा क 
कशल्पकार सामाजिक प्रबोधन सींस्था, मोखााणव, (कसारा), ता.शहापूर, जि. ाणव या सींस्थवनव 
कोणतीही िागा प्राप्त करुन घवतलवली नाही, तसवच अदयाप िागा प्राप्त झाली नाही. पालींबाचा 
प्रश्न उद् ाात नाही. 
  

___________ 
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मौि ेसालेिसा (जि.गोंहदया) रमाई दवास योिनेंगमत घरिर ल मांिूर ााले  
असतानाही घरिर ल न लमांाल्याबाबत 

  

(१३)  ४८११२ (३०-०४-२०१६).   ्रमी.सांिय परराम (दमगाव) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिव सालवकसा (ता.सालवकसा, जि.गोंहदया) अींतगित हलबी्ोला यवथील श्री.अमतृ ीोंगरव हव 
दाररद्रयरवर्वखाली असून तव अनुसूचचत िातीचव आहवत, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, याींच्या नाााार रमाईआाास योिनेंतगित २००२ मध्यव घरकुल मींिूर झालव 
असून घरकुलाींचव काम पूणि झाल्याचव ग्रामपींचायताच्या रवकॉीिार आहव परींत ुप्रयषक ात मात्र ीोंगरव 
याींना अदयापपयतं घरकुल कमळालव नसल्याचव रनदशिनास आलव, हव ही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहव काय ा यात काय आढळून आलव, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार दोर्ीींार शासनानव कोणती कारााई कव ली ाा करण्यात यवत आहव 
(५) नसल्यास, पालींबाची कारणव काय आहवत ? 
 

्रमी. राििर मार बडोले (१५-०२-२०१७) :(१) होय. 
(२) अींशत: खरव आहव. 
     रमाई आाास योिना ही शासन रनणिय हद. १५/११/२००८ अन्ायव कायािन्ाीत करण्यात 
आली असून, २००२ मध्यव श्री. अमतृ मवहतर ीोंगरव याींना रमाई आाास योिनवचा लाभ दवण्याचा 
प्रश्न उद् ाात नाही. 
(३) होय, 
      श्री. अमतृ मवहतर ीोंगरव, याींना सन १९९७-९८ मध्यव इींहदरा आाास योिनेंतगित घरकुल 
मींिूर करण्यात यवऊन सन २००० मध्यव घरकुलाचव काम पूणि झाल्याबाबतचव पींचायत सकमती 
सालवकसा  याींचवकीव पूणिााचव प्रमाणपत्र उपलब्ध असल्याचव चौकशीत आढळून आलव. तसवच 
श्री.अमतृ ीोंगरव हव घरकुलात राहात नसल्याचव चौकशीत हदसून आलव. 
(४) प्रश्न उद् ाात नाही. 
(५) प्रश्न उद् ाात नाही. 

___________ 
 

भारत सरिार मॅरीिोत्तर लशष्ट्यवतृ्ती योिनअेांतगमत खािगी नलसांग ्िूल िीएनएम व 
एएनएम अभ्यासामाांमधील प्रलशषक णाथींना सरधाररत दराने लशष्ट्यवतृ्ती देणेबाबत 

  

(१४)  ५२३०७ (२८-०४-२०१६).   ्रमी.मनोहर भोईर (लरण) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भारत सरकार मॅट्रीकोतर कशषयाृती योिनवअींतगित खािगी नकसगं स्कूल िीएनएम ा 
एएनएम अ्यासामाींमधील प्रकशषक णाथींना कशषयाृतीबाबत कें द्र शासनानव सामाजिक न्याय ा 
इतर मागासागीय पादयार्थयानंा हदनाींक १ िुलै, २०११ पासनू ग् अ तव ग् ी अ्यास ग्ाींना 
सुधाररत दरानव कशषयाृती मींिूर कव ली असून उपन्न मयािदा रु.१.०० लाख इतकी करण्यात 
आली आहव हव खरव आहव काय, 
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(२) असल्यास, परींतु राज्य शासनानव अदयाप सुधाररत अ्यासाम ग् ा सुधारीत दरास 
मान्यता हदलवली नाही, हव ही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, अदयापपयतं मान्यता न दवण्याची कारणव काय आहवत ?  
  
्रमी. राििर मार बडोले (०९-०३-२०१७) :(१) होय. 
     इतर मागासागीयाींसा क असलवल्या कें द्र पुरस्कृत मॅहट्रकोतर कशषयाृती योिनवमध्यव 
हदनाींक ११ ्गस््, २०११ च्या पत्रान्ायव कें द्र शासनानव अ्यासाम, उपन्न मयािदा ा रनाािह 
भतात सुधारणा कव लवली आहव. यामध्यव एएनएम ा िीएनएम अ्यासामासहीत अन्य 
अ्यासामाचा समाावश करण्यात आला आहव. 
      शासन रनणिय हदनाींक २१ िानवाारी, २००८ अन्ायव इतर मागासागीसा क असलवल्या 
मॅट्रीकोतर कशषयाृती योिनवतगित पादयार्थयांच्या पालकाींची उपन्न मयािदा रु.१,००,०००/- 
करण्यात आली आहव. 
(२) होय. 
(३) इतर मागाागीसा क असलवल्या मॅट्रोकोतर कशषयाृती योिनेंतगित सुधारीत अ्यासाम ा 
रनाािह भतामध्यव सधुारणा करण्याची बाब शासनस्तराार पाचाराधीन आहव. 
  

___________ 
  
मरा वाड्यातील राष्ट्रीयिृत बिँा व सहिारी बँिा दरष्ट्िाांग्र्त शेति-याांना खरीप हांगामासा व 

हदलेले अल्प मरदतीच ेििामच ेुनपाांतर हदघम मरदतीच्या ििामत िरीत असल् याबाबत 
  

(१५)  ५२६८० (२७-०४-२०१६).   ्रमी.ियदत्त षक ीरसागर (बीड) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मरा ााड्यातील राषट्रीयकृत बँका ा सहकारी बकँा दषुकाळग्रस्त शवतक-याींना खरीप 
हींगामासा क हदलवलव अल्प मुदतीचव किािचव रुपाींतर हदघि मुदतीच्या किाित करीत आहवत, हव खरव 
आहव काय, 
(२) असल्यास, अल्प मुदतीच्या किािचव रुपाींतर हदघि मुदतीत कव ल्यास व्यािदर ६% ारुन 
१२% ार िात आहव, हव ही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, सदरील रनणियाबाबत शवतकऱ्याींची सींमती घवतली िात नाही, हव ही खरव आहव 
काय, 
(४) असल्यास, या सींदभाित औरींगाबाद पाभागीय महसूल आयुत त याींनी शासनाकीव अहााल 
पा पालवला आहव, हव खरव आहव काय, 
(५) असल्यास, या बाबत शासन कोणती कायिााही कव ली ाा करण्यात यवत आहव, नसल्यास, 
पालींबाची कारणव काय आहवत ? 
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्रमी. सरभाष देशमरख (१५-०२-२०१७) :(१) अींशत: खरव आहव. जिल्हा मध्याती सहकारी बँका, 
व्यापारी बँका ा ग्रामीण बँकामार्ि त सन २०१५ च्या खरीप हींगामातील ५० पशैाींपवषक ा कमी 
पैसवाारी असलवल्या गााातील शवतकऱ्याींकीील अल्पमुदत पीक किािचव मध्यम मुदत किाित 
(कालााधी ५ ार्े) रुपाींतर (पुनगि न) करण्यात यवत आहव. 
(२) होय, हव खरव आहव. तथापप, 
     सहकार, पणन ा ास्त्रोदयोग पाभाग, शासन रनणिय ा.पीककिि ३१६/प्र.ा.७९/२-स, 
हदनाींक ९/५/२०१६ मध्यव सन २०१५-१६ या ार्ाितील खरीप २०१५ या हींगामातील शासनानव ५० 
पैसपवषक ा कमी पैसवाारी िाहीर कव लवल्या गााातील शवतक-याींच्या पीक किािचव हदनाींक २९/७/२०१५ 
च्या शासन रनणियाच्या धतीार पुनगि न करण्यात यवऊन या  किािारील प्रथम ार्ािचव सींपूणि 
व्याि ा जव्दतीय ार्ािपासनू पुढील ४ ार्ािचव (सन २०१७-१८ तव २०२०-२१) ६% दरानव होणारव 
व्याि शवतक-याींच्या ातीनव शासनामार्ि त बकँाींना अदा करण्याचा रनणिय शासनानव घवतलवला 
आहव. 
(३) नाही. औरींगाबाद ा लातूर पाभागातील जिल्हा मध्याती सहकारी बकँा, राषट्रीयकृत बँका, 
खािगी बँका ा ग्रामीण बकँा शवतक-याींची सींमती घवऊन खरीप-२०१५ मध्यव ाा्प कव लवल्या पीक 
किािचव पुनगि न कव लव आहव. 
(४) यासींदभाितील अहााल शासनास प्राप्त झालवला नाही. 
(५) प्रश्न उद् ाात नाही. 
  

___________ 
  
जिल्हा लपननबांधि सहिारी सां्थचे्या िायामलयान ेिेलेल्या सवेषक णामध्ये रायगड जिल््यातील 

४७९ सहिारी पतसां्थापैिी ३८ सहिारी पतसां्था डबघाईस दल्याबाबत 
  

(१६)  ५३६८९ (२२-०८-२०१६).   ्रमी.मनोहर भोईर (लरण) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिल्हा उपरनबींधक सहकारी सींस्थवच्या कायािलयानव कव लवल्या साेषक णामध्यव रायगी 
जिल््यातील ४७९ सहकारी पतसींस्थापैकी ३८ सहकारी पतसींस्था ीबघाईस आल्याचव माहव 
एपप्रल, २०१६ च्या मध्यव ाा या दरम्यान रनदशिनास आलव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, या पतसींस्थाींची नााव काय आहवत, 
(३) असल्यास, यामुळव या पतसींस्थवतील  वाीदाराींमध्यव घबरा्ीचव ााताारण रनमािण झालव आहव, 
हव ही खरव आहव काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी पतसींस्थाींमधील  वाीदाराींच्या  वाी परत करण्यासींदभाित शासनानव 
कोणती कायिााही कव ली ाा करण्यात यवत आहव, 
(५) नसल्यास, पालींबाची कारणव काय आहवत ?  
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्रमी. सरभाष देशमरख (०२-०३-२०१७) :(१) हव खरव आहव. 
(२) अलीबाग तालुत यातील पतसींस्था 

१)श्री.गणवशकृपा ग्रा.बब.शवती सह.पत.मयाि.,थळ 
२)श्रीराम ग्रा.बब. शवती सह.पत. मयाि., चचींचो्ी 
३)दतप्रभा ग्रा.बब.शवती सह. पत. मयाि., ााघ्रण 
४)साईकृपा ग्रा.बब. शवती सह. पत. मयाि., थळ 
पवण तालुत यातील पतसींस्था- 
५) िनकल्याण ग्रा.बब.शवती सह. पत. मयाि., तरणखोप 
६) श्री िनादिन ग्रा.बब. शवती सह. पत. मयाि., बोरी 
७) श्री ाैिनाथ ग्रा.बब.शवती सह.पत.मयाि., पवण 
८) श्री समथि ग्रा.बब. शवती सह. पत. मयाि., पवण 
पनावल तालुत यातील पतसींस्था- 
९) सवाा सुयाि ग्रा.बब. शवती सह. पत. मयाि., पनावल 
१०) िनकल्याण नागरी सह. पत. मयाि., पनावल 
११) राि को. ्प. ाव ीी् सोसा. कल., पनावल 
१२) कशाकसींधु नागरी सह. पत मायाि., पनावल 
१३) हहींदसु्थान नागरी सह. पत. मयाि., पनावल 
१४) कशासागर नागरी सह. पत. मयाि., कामो व 
१५) स्ायींकसध्दा नागरी सह.पत.मयाि., पनावल 
किित तालुत यातील पतसींस्था- 
१६) समात नागरी सह. पत.मयाि., किित 
१७) श्री महालक्ष्मी महहला ग्रा.बब. शवती सह.पत.मयाि.,कभसवगाा 
१८) कशााई ग्रा.बब. शवती सह.पत मयाि., नवरळ 
रोहा तालुत यातील पतसींस्था- 
१९) रोहा नागरी सह.पत.मयाि., रोहा 
पोलादपूर तालुत यातील पतसींस्था- 
२०) काींगोरीगी ग्रा.बब. शवतीसह.पत.मयाि., पोलादपूर 
महाी तालुत यातील पतसींस्था- 
२१) ियींत नागरी सह.पत.मयाि., महाी 
उरण तालुत यातील पतसींस्था- 
२२) ारदपानायक पतसींस्था मयाि., उरण 
२३) कशासमथि ग्रा.बब.शवती सह. पत.मयाि., आारव 
२४) पप्रयदशिनी ग्रा.बब.शवती सह.पत.मयाि., पाींधणव 
२५) करींिा कोळी ग्रा.बब.शवती सह.पत.मयाि., करींिा 
खालापूर तालुत यातील पतसींस्था- 
२६) श्री स्ाीमी समथि ग्रा.बब.शवती सह.पत.मयाि., खालापूर 
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२७) ाैभालक्ष्मी नागरी सह.पत.मयाि., खोपोली 
सुधागी तालुत यातील पतसींस्था- 
२८) प्रबोधनकार ग्रा.बब. शवती सह.पत. मयाि., पाली 
२९) बल्लाळवश्ार ग्रा.बब. शवती सह. पत.मयाि., गोमती 
३०) पींचकशला ग्रा.बब. शवती सह. पत.मयाि., पाली 
३१) समथि ग्रा.बब. शवती सह.पत.मयाि., परळी 
३२) समाधान ग्रा.बब. शवती सह.पत.मयाि., पाली 
माणगाा तालुत यातील पतसींस्था- 
३३) अल्र्ताह नागरी सह.पत.मयाि., मोबाि 
३४) धनलक्ष्मी ग्रा.बब. शवती सह. पत.मयाि., कोकशींबळव 
३५) भाग्योदय ग्रा.बब. शवती सह. पत.मयाि., उतवखोल 
३६) दत हदगींबर ग्रा.बब. शवती सह.पत.मयाि., पा्णूस 
३७) इींदापूर ग्रा.बब. शवती सह.पत. मयाि., इींदापूर 
३८) हहरकणी महहला ग्रा.बब. शवती सह.पत.मयाि., उतवखोल 

(३) ा (४) उपरोत त ३८ पतसींस्था साेषक णात बींद असल्याचव आढळून आलव आहव. यामुळव या 
पतसींस्थाींार अासायकाींच्या नवमणूका करण्यात आल्या असून अासायनाची प्ररिडाया सुरु आहव. 
तसवच या सींस्थाींच्या  वाीदाराींच्या  वाी परत करण्यासा क प्राधान्यानव कायिााही करणवबाबत 
सींबींधीत अासायकाींना जिल्हा उपरनबींधक, सहकारी सींस्था, रायगी अकलबाग याींचवकीून सूचचत 
करण्यात आलव आहव. 
(५) प्रश्न उद् ाात नाही. 

___________ 
राज्यामध्ये मागासवगीय समािातील मरलामरलीांसा व सां्थेमाफम त चालव्यात  

येणारे वसनतगहृ अनिे ह िाणी बांद असल्याबाबत 
  

(१७)  ५३८४५ (२०-०८-२०१६).   ्रमी.अतरल भातखांिर (िाांहदवली पूवम), ्रमी.ववलासराव िगताप 
(ित), ्रमी.प्रशाांत  ािूर (पनवेल) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्यव मागासागीय समािातील मुलामुलीींसा क सींस्थवमार्ि त चालाण्यात यवणारव 
ासरतगहृ  अनवक ह काणी बींद असल्यानव मुलामुलीींना ासरतगहृ प्रावशापासून ाींचचत राहााव 
लागत असल्याचव माहव एपप्रल, २०१६ मध्यव ाा या दरम्यान रनदशिनास आलव, हव खरव आहव 
काय, 
(२) असल्यास, बींद पीलवली अनुदारनत ासरतगहृ चालपाण्यासा क अनवक सींस्थाींचव मागणी 
प्रस्ताा मींत्रालय ा समािकल्याण आयुत तालय स्तराार प्रलींबबत आहवत, हव ही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, सदरच्या हस्ताींतरण प्ररिडायाबाबत शासनाचव  धोरण स्पष् नसल्यानव अनवक 
प्रस्ताा प्रलींबबत आहवत, हव ही खरव आहव काय, 
(४) असल्यास, प्रलींबबत प्रकरणव मागी लााण्यासा क ा हस्ताींतरण प्ररिडाया ावगाान करण्यासा क 
शासनानव कोणती उपाययोिना कव ली ाा करत आहव, 
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(५) असल्यास, धोरण स्पष् नसल्याचव काय कारणव आहवत, 
(६) तसवच प्रलींबबत प्रकरणव कधीपयतं मागी लााण्यात यवणार आहवत, 
(७) नसल्यास, याची कारणव काय आहवत ? 
  
्रमी. राििर मार बडोले (०५-०२-२०१७) :(१) नाही. 
(२) ा (३) नाही. 
     सामाजिक न्याय पाभागाींतगित कायिरत असलवल्या अनदुारनत ासरतगहृाींपैकी बींद 
असलवली अनुदारनत ासरतगहृाींपकैी बींद असलवली ासरतगहृव हस्ताींतरीत ा स्थलाींतरीत करुन 
कमळणवबाबत स्ायींसवाी सींस्थाींनी आयुत त, समािकल्याण, पुणव याींचवमार्ि त शासनास ावळोाळी 
सादर कव लवलव ा शासन स्तराार प्रलींबबत असलवलव हद.१/१०/२०१४ पयतंचव प्रस्ताा शासन 
पररपत्रक हद.३१/१०/२०१४ अन्ायव रद्द करण्यात आलव आहवत. 
(४) ा (५) बींद असलवली अनुदारनत ासरतगहृव हस्ताींतरण ा स्थलाींतरणाबाबत नव्यानव धोरण 
 रपाण्याची प्ररिडाया शासन स्तराार सुरु आहव. 
(६) ा (७) प्रश्न उद् ाात नाही. 

___________ 
 राज्यात भाज्याांच ेभाव वाढले असल्याबाबत 

  

(१८)  ५४४४० (२२-०८-२०१६).   ्रमी.अलमत  देशमरख (लातूर शहर) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कमी उपादन आणण अपुरा परुा ा यामुळव ्ोमॅ्ो, भेंीी, कमरची याींसारख्या र्ळभाज्याींच्या 
मुींबई ा नाी मुींबईतील घाऊक बािारातील रिडकमतीत सुमारव १० तव १२ रुपयाींची ााढ झाल्याचव 
माहव मव, २०१६, मध्यव ाा या दरम्यान रनदशिनास आलव आहव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, पणन पाभागाच्या सहाय्यानव भािीपााी कें द्रव सुरु करण्याची राज्यसरकारची 
योिना ही कागदाारच असून याबाबत शासनाकीून कोणतवही स्पष्ीकरण आलव नसल्याचव 
रनदशिनास आलव आहव, हव ही खरव आहव काय,  
(३) असल्यास, ीाळ, र्ळभाज्याींच्या रिडकमतीत मोठ्या प्रमाणाार ााढल्यानव घाऊक आणण 
रिडकरकोळ बािारातील पााव तव, सािसामान्य िनता ा गहृहणीीं सािच त्रस्त असून याबाबत  
शासनानव कोणती कायिााही ाा उपाययोिना कव ली ाा करण्यात यवत आहव,    
(४) नसल्यास, पालींबाची कारणव काय आहवत ? 
 
्रमी. सरभाष देशमरख (०२-०३-२०१७) : (१) मान्सूनचव उशीरा आगमन झाल्यामुळव भािीपाला ा 
र्ळभाज्याच्या उपादनात घ् झालवली होती. यामुळव बािारात आाक कमी झाल्यानव 
भािीपाला ा र्ळभाज्याचव दर ााढलवलव होतव. 
(२) ा (३) नाही. तथापप, ज्या भागात भािीपाला ा र्ळभाज्याचव उपादन चाींगलव झालव होतव, 
अशा भागातून इतरत्र भािीपाला ा र्ळभाज्या पा पाण्याची व्यास्था FPO (Farmer 
Producers Organization) च्या माध्यमातून कव ल्यानव बािारात पुरा ा सुरळीत होण्यास 
मदत झाली आहव. तसवच ग्राहकाींना थव् शवतकऱ्याींमार्ि त तािा भािीपाला र्ळभाज्या ा र्ळव 
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ाािाी दरात उपलब्ध व्हााीत यासा क “श्री.सींत कशरोमणी श्री.सााता माळी शवतकरी आ ाीव 
बािार योिना” शासनानव सुरु कव ली असून याअींतगित सदयजस्थतीत प्रामुख्यानव नागरी भागात 
महानगरपाकलका/शासकीय कायािलयातील ा गहृरनमािण सींस्थवच्या उपलब्ध मोकळ्या िागवत ९२ 
आ ाीव बािार सुरु झालवलव आहवत. 
(४) प्रश्न उद् ाात नाही. 
  

___________ 
बरलडाणा जिल््यात सांिय गाांधी ननराधार व ्रमावण बाां योिनेंतगमत  

लाभाथींना दधथमि मदत लमांालेली नसल्याबाबत 
  

(१९)  ५५३१८ (२०-०८-२०१६).   ्रमी.राहरल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलीाणा जिल््यात सींिय गाींधी रनराधार ा श्रााण बाळ योिनेंतगित लाभाथींना मागील 
तीन महहन्यापासून आचथिक मदत कमळालवली नसल्याचव माहव िून, २०१६ मध्यव ाा यादरम्यान 
रनदशिनास आलव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, प्रयवक लाभार्थयालंा ६०० रुपयव प्रयवक महहन्याच्या एक तारखवला याींच्या 
खायात िमा करायचव असा रनयम आहव. परींतु या रनयमाकीव बुलीाणा जिल््यात दलूिषक  
करण्यात यवत असल्यानव ायोाधृ्द रनराधार महहला ा पुरुर्ाींची गैरसोय होत असून याबाबत 
शासनानव कोणती कायिााही कव ली ाा करण्यात यवत आहव,  
(३) नसल्यास, पालींबाची कारणव काय आहवत ? 
  
्रमी. राििर मार बडोले (१०-०३-२०१७) :(१) नाही. 
(२) सदर योिनाींच्या लाभार्थयानंा दरमहा अनुदान पातरीत करण्यात यवत आहव. तसवच 
लाभार्थयांच्या सदर अनुदानाची रत कम दरमहा थव् याींच्या खायात िमा करण्याचा प्रस्ताा 
शासनाच्या पाचाराधीन आहव. 
(३) प्रश्न उद् ाात नाही. 

___________ 
  

लां द्री (ता. धचखली, जि.बरलढाणा) येथील रमाई घरिर ल योिनेअांतगमत  
लाभार्थयाांची यादी अद्याप पूणम ााली नसल्याबाबत 

  

(२०)  ५५३३४ (२०-०८-२०१६).   ्रमी.राहरल बोंदे्र (धचखली), ्रमी.सांग्राम थोपटे (भोर), ्रमी.िर णाल 
पाटील (धराें ग्रामीण), ्रमी.अलमन पटेल (मरांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िांमनररी), ्रमी.अ्लम 
शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) उीं द्री (ता. चचखली, जि.बुलढाणा) यवथील रमाई घरकुल योिनवअींतगित १०७ लाभार्थयाचंी यादी 
ग्रामपींचायतीनव नो्ीस बोीािार लााून अींदािव ५ ार् ेझालव तरी ती यादी अदयाप पूणि झाली 
नाही, हव खरव आहव काय, 
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(२) असल्यास, सदर िगवची नोंद ८ अ ार घवऊन ताकाळ रमाई घरकुलाचा प्रस्ताा सींबींचधत 
अचधकारी याींचवकीव पा पाण्यात यवऊन तसव आदवश ग्रामपींचायतीला दवऊन रमाई घरकुलाची यादी 
पूणिाास न्यााी, अशी मागणी उींद्रीतील लाभार्थयांनी मा. जिल्हाचधकारी, बुलढाणा याींचवकीव माहव 
मव, २०१६ मध्यव ाा या दरम्यान कव ली, हव ही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, यानुर्ींगानव शासनानव कोणती कायिााही कव ली ाा करण्यात यवत आहव, 
(४) नसल्यास, याची कारणव काय आहवत ? 
  
्रमी. राििर मार बडोले (०४-०२-२०१७) :(१) अींशत: खरव आहव. 
(२) होय. 
(३) ा (४) उीं द्री, ता.चचखली, जि.बुलढाणा यवथील सन २०१२ मधील रमाई आाास योिनवतील 
प्ररतषक ा यादीतील लाभार्थयांची सींख्या ही १०७ होती. यातील एक नाा दबुार असल्यानव तव कमी 
करण्यात आलव. तसवच सन २०१४ च्या पुराणी यादीमधील १५ लाभार्थयांच्या नाााींचा नव्यानव 
समाावश करण्यात आला. अशा प्रकारव मळू प्ररतषक ा यादीतील १०६ ा पुराणी यादीतील १५ 
अशी एकूण १२१ लाभार्थयांची प्ररतषक ा यादी ग्रामपींचायत, उीं द्री, चचखली, जि.बुलढाणा याींनी 
तयार कव ली आहव. यापैकी ५० लाभार्थयांना घरकुलाचा लाभ दवण्यात आला आहव. ३० अरतामण 
लाभाथी धारकाींच्या िागा रनयकमत करणवबाबतचा प्रस्ताा तहकसल कायािलयाकीव सादर 
करण्यात आला आहव. ३४ लाभाथी पापाध कारणामुळव (पत कव  घर, शासकीय नोकरी, 
रनाृतीावतन धारक, िागा उपलब्ध नसणव, ाारसा नसणव ाा ाारसाचव प्रमाणपत्र नसणव इ.) 
अपात्र  रलव आहवत. उािररत ७ लाभार्थयांनी आाश्यक कागदपत्रव सादर न कव ल्यानव याींना 
घरकुलाचा लाभ दवता आलवला नाही. 
  

___________ 
परणे जिल््यातील लशुनर तालरक्यातील ननराधाराांना सांिय गाांधी  

योिनेच ेअनरदान लमांाले नसल्याबाबत 
  

(२१)  ५६३४६ (२०-०८-२०१६).   ्रमी.बाबरराव पाचणे (लशुनर) :   सन्माननीय ववशेष सहाय्य 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणव जिल््यातील कशरुर तालुत यातील रनराधाराींना आधार दवण्यासा क राबपाण्यात यवत 
असलवल्या सींिय गाींधी योिनवचव अनुदान लाभार्थयांना मागील सहा महहन्यापासून दवण्यात आलव 
नाही, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, हव अनुदान दरमहा ावळवार लाभार्थयांना कमळत नसल्यानव ाधृ्द ा रनराधार 
लोकाींना त्रास होत आहव, हव ही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, सींिय गाींधी रनराधार योिना अनुदान प्रती महा २००० रु. करण्याबाबत 
शासनाकीव मागणी होत आहव, हव ही खरव आहव काय, 
(४) असल्यास, रनराधार ा ाधृ्दापकाळ योिनवचव अनुदान ााढाून दर महा लाभार्थयांच्या 
खायाार िमा करण्याबाबत शासनानव कोणती कायिााही कव ली ाा करण्यात यवत आहव, 
नसल्यास, याची कारणव काय आहवत ? 



पा.स. २८५ (18) 

्रमी. राििर मार बडोले (१५-०२-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. कशरुर तालुत यातील पाशवर् सहाय्य कायिामातील लाभार्थयांना काही ताींबत्रक 
अीचणीमुळव अनुदानाचव ाा्प ावळवार करता आलव नाही. परींत,ु सदयजस्थतीत ्गस््, २०१६ 
अखवरपयतंचव अनुदान ाा्प करण्यात आलव आहव. 
(३) होय. अनुदानाच्या रत कमवत ााढ करण्याबाबत मागणी होत आहव. 
(४) पाशवर् सहाय्य कायिामातील लाभार्थयांच्या रनाृतीावतनाची रत कम दरमाह याींच्या 
खायात िमा करण्याचा प्रस्ताा शासनाच्या पाचाराधीन आहव. 

___________ 
हहांगोली जिल््यातील शेतिऱयाांना पेरणीच्या तोंडावर वपि ििम  

परनमग णाचा लाभ लमांणार नसल्याबाबत 
(२२)  ५६५०४ (२२-०८-२०१६).   डॉ.सांतोष टारफे (िांमनररी), ्रमी.अलमन पटेल (मरांबादेवी), 
्रमी.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हहपूरी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) शासनाच्या ातीनव पपक किि पुनिग णासा क मुदतााढ हदली असून ३१ िुलैपयतं साि 
बँकाींनी पपक किि ासूलीस स्थचगती दवऊन पुनिग ण करण्याचव आदवश हदलव आहवत यामुळव 
अनवक शवतकऱ्याींना पवरणीच्या काळात पपक किि पुनिग णाचा लाभ कमळणार नसल्याचव माहव मव, 
२०१६ मध्यव ाा या दरम्यान रनदशिनास आलव आहव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, हहींगोली जिल््यातील ासमतमध्यव किािचव पुनगि न करण्यात बँकव चव अचधकारी 
नकार दवत असल्यानव त्रस्त झालवल्या रािोना गााातील शवतकऱ्याींनी हदनाींक २ िून, २०१६ रोिी 
सामुदारयक आमदहन करणार असल्याचव मा.जिल्हाचधकारी  याींना रनावदन हदलव असल्याचव 
माहव मव, २०१६ मध्यव ाा या दरम्यान रनदशिनास आलव आहव, हव खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, शवतकऱ्याींना पपक किि कमळााव यासा क शासनानव पपक किि पुनिग णास अचधक 
मुदतााढ दवण्याबाबत कोणती कायिााही कव ली ाा करण्यात यवत आहव, 
(४) तसवच पपककिि प्ररिडाया सलुभ करुन यवथील शवतकऱ्याींना पीककिि बँकाकीून तातीीनव 
उपलब्ध करुन दवण्याबाबत कोणती कायिााही कव ली आहव ाा करण्यात यवत आहव, 
(५)  नसल्यास, पालींबाची कारणव काय आहवत ? 
 

्रमी. सरभाष देशमरख (१०-०२-२०१७) :(१) नाही. 
सहकार, पणन ा ास् त्रोदयोग पाभागाच् या शासन शुध् दीपत्रक हदनाींक २० मव, २०१६ अन् ायव 
खरीप पीक किािच् या पुनगि णाची कायिााही हदनाींक ३१/०७/२०१६ पयतं करण् याच् या सुचना साि 
बँकाींना हदल् या आहवत.  यामळुव पात्र सभासदाींना पीक किि पुनगि णाचा लाभ दवण् यात आला 
आहव. 
(२) हहींगोली जिल् ्यात ासमत तालुत  यातील रािोना यवथील शवतक-याींचव किािचव पनुगि न 
करण् यास बकँव चव अचधकारी नकार दवत असल् याची कोणतीही ताार नाही. तथापप, ररधोरा ता. 
ासमत या गााातील २७ शवतक-याींनी महाराष ट्र ग्रामीण बँक शाखा हााचव अचधकारी किािचव 
पुनगि ण करीत नसल् याबाबत हदनाींक ०२/०६/२०१६ रोिी सामूहहक आ मदहन करीत 
असल् याबाबत मा.जिल् हाचधकारी, हहींगोली याींना हदनाींक २८/०५/२०१६  रोिी रनावदन हदलव आहव. 
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(३) पपक किि पुनगि णास हदनाींक ३१/०७/२०१६ नींतर मुदतााढ दवण् यात आलवली नाही. 
(४) हहींगोली जिल् ्यात ासमत तालुत  यातील महाराष ट्र ग्रामीण बँक शाखा-हाा याींचवकीव ररधोरा 
गााातील ज् या २७ शवतक-याींनी रनावदन हदलव.  यापैकी ५ शवतक-याींनी बकँव ची मागावील किि 
बाकी भरणा करुन किािचव नुतनीकरण करुन घवतलव आहव. तसवच १६ शवतक-याींनी पुनगि णासा क 
आाश् यक कागदपत्राींची पूतिता कव ल् यामुळव  याींच् या किािचव पुनगि ण करण् यात आलव आहव.  
उािरीत ६ शवतक-याींनी ७/१२ , होल् ीीींग, आधारकाीि इ. कागदपत्रव बँकव कीव दाखल कव ली 
नसल् यामळुव  याींच् या किािचव पनुगि ण झालव नाही. 
(५) महाराष ट्र ग्रामीण बशक शाखा-हाा याींचवकीव माहव मव, २०१६ चव समुारास पुरवसा रनधी उपलब् ध 
नसल् यानव पालींब झाल् याचव बँकाींनी हदनाींक १३/०७/२०१६ रोिीच् या पत्रानव कळपालव आहव. 

___________ 
िोल् हापूर जिल् ्यातील िरां भार समािाच् या माग् याबाबत 

(२३)  ५७०३२ (१९-०८-२०१६).   ्रमीमती सांध् यादेवी देसाई-िर पेिर (चांदगड), ्रमी.जितेंद्र दव्हाड 
(मरांब्रा िांवा), ्रमी.भा्िर िाधव (गरहागर), ्रमी.हसन मर्रमीफ (िागल) :   सन्माननीय 
सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् हापूर जिल् ्यातील कुीं भार समािाच् या मागण् याबाबत कुीं भार समािाच् या ातीनव माहव 
र्व ब्रुाारी, २०१६ रोिी च् या दसु-या सप् ताहात जिल् हाचधकारी कायािलयाार मोचािचव आयोिन 
करुन  याींच् या मागण् याींचव रनावदन सहाय्यक जिल् हाचधकारी याींना हदलव हव खरव आहव काय, 
(२) असल् यास, मागण्याचव स्ारुप काय आहव,  
(३) असल्यास, रनावदनातील काही मागण् या मान् य करण् यात आल् या असून  उािररत मागण् याार 
शासनानव कोणता रनणिय घवतला ाा घवण् यात यवत आहव, 
(४) नसल् यास, पालींबाची कारणव काय आहवत ? 
  
्रमी. राििर मार बडोले (०२-०३-२०१७) :(१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् ाात नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाात नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाात नाही. 

___________ 
िोल्हापूर ववभागातील िातपडताांणीसा व िायामलय लपलब्ध िुनन दे्याबाबत 

  

(२४)  ५७२३८ (२०-०८-२०१६).   ्रमी.हदपि चव्हाण (फलटण), ्रमी.जितेंद्र दव्हाड (मरांब्रा िांवा), 
्रमी.सररेश लाड (ििमत), ्रमी.वैभव वपचड (अिोले), ्रमी.पाांडर रांग बरोरा (शहापूर), ्रमी.शामराव ऊफम  
बाांासाहेब पाटील (िराड लत्तर), ्रमी.राहरल िगताप (्रमीगोंदा) :   सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर पाभागातील िातपीताळणीसा क शासनानव अदयाप कायािलय उपलब्ध करुन न 
हदल्यामुळव िातपीताळणीच्या दाखल्यासा क नागररकाींना तसवच पादयार्थयानंा पाभागीय 
कायािलयात ाारींाार र्व ऱ्या माराव्या लागत आहवत, हव खरव आहव काय, 
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(२) असल्यास, िातपीताळणीसा क िागा उपलब्ध करुन न दवण्याची कारणव काय आहवत, 
(३) असल्यास, िातपीताळणीसा क कायािलय उपलब्ध करुन दवण्यासा क शासनानव कोणती 
कायिााही कव ली ाा करण्यात यवत आहव, 
(४) नसल्यास, याची कारणव काय आहवत ? 
 

्रमी. राििर मार बडोले (१५-०२-२०१७) : (१) हद. २१ नोव्हेंबर, २०१६ पासून जिल्हा िात 
प्रमाणपत्र पीताळणी सकमयाींचव दैनींहदन कामकाि सुरु झालवलव असून कोल्हापूर पाभागातील 
सकमयाींकररता कायािलयव उपलब्ध करुन दवण्यात आलवलव आहवत. 
(२) प्रश्न उद् ाात नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाात नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाात नाही. 

___________ 
वडाांगांी (ता.लसन्नर,जि.नालशि) बािार तांावरील द वड ेबािाराचे महाराष्ट्र  

्पधामत्मि िृषी पणन (दत्मा) अांतगमत सरुन असलेले सरशोलभिरण व  
नरतनीिरणाचे िाम ननिृष्ट्ट दिामचे ााल्याबाबत 

  

(२५)  ५७६९१ (२३-०८-२०१६).   ्रमी.रािाभाऊ (पराग) वािे (लसन्नर) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ाीाींगळी ता. कसन्नर (जि.नाकशक) बािार तळाारील आ ाीव बािाराचव महाराषट्र 
स्पधािमक कृर्ी पणन (आमा) अींतगित सुरु असलवलव सुशोकभकरण ा नुतनीकरणाचव काम 
रनकृष् दिािची होत असल्याची बाब माहव एपप्रल, २०१६ मध्यव ाा यादरम्यान रनदशिनास 
आलव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, सदर काम रनकृष् दिािचव होत असून ावळोावळी स्थारनक ग्रामपींचायत 
प्रशासनाकीव/तालुका कृर्ी अचधकारी लवखी ा तोंीी ताारी कव लवल्या आहवत, हव ही खरव आहव 
काय,  
(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करुन कोणती कायिााही कव ली ाा करण्यात यवत आहव, 
(४) नसल्यास, पालींबाची कारणव काय आहवत ? 
  
्रमी. सरभाष देशमरख (१८-०२-२०१७) : (१) ा (२) नाही. 
     आ ाीी बािार ाीाींगळी (ता.कसन्नर, जि.नाकशक) यवथील कामासींदभाित कु लीही ताार 
प्रकल्प स्तराार प्राप्त झालवली नाही. 
(३) कामासींदभाित कु लीही ताार प्रकल्प स्तराार प्राप्त झालवली नाही. तथापी प्रकल्पाचव 
बािारषक वत्र अकभयींता याींचवकीून या प्रश्नामुळव चौकशी अहााल ा गुणाता परीषक ण अहााल 
मागपाण्यात आला होता. सदर अहाालात कामाची गुणाता उतम असल्याचव नमूद कव लव 
आहव. 
(४) प्रश्न उद् ाात नाही. 
  

__________ 



पा.स. २८५ (21) 

बीड जिल््यातील गेवराई तालरिा िृषी लत्पन्न बािार सलमतीच्या  
र् त्याच्या िामातील गैरव्यवहाराबाबत 

(२६)  ५७७३९ (२२-०८-२०१६).   ्रमी.लक्ष्मण पवार (गेवराई) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीी जिल््यातील गवाराई तालुका कृर्ी उपन्न बािार सकमतीच्या िुन्या माके् याीि यवथव 
सध्या रस् याचव काम सुरु असून तव अींदािपत्रकानुसार न करता ारारचव काम करुन यामध्यव 
कोट्यााधी रुपयाींचा भ्रष्ाचार झाल्याचव मव, २०१६ मध्यव रनदशिनास आलव आहव, हव खरव आहव 
काय, 
(२) असल्यास, उत त प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली आहव काय, 
(३) असल्यास, चौकशीचव रनषकर्ि काय आहवत ा यानुसार पुढव कोणती कारााई कव ली ाा 
करण्यात यवत आहव, 
(४) नसल्यास, पालींबाची कारणव काय आहवत ? 
  
्रमी. सरभाष देशमरख (०२-०३-२०१७) : (१) हव खरव नाही. 
(२) प्रश्न उद् ाात नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाात नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाात नाही. 
  

___________ 
  

मरांबई एअर पोटम एम्ह्लॉईि िो. ऑ. ाेडडट सोसायटी मयाम.मधील गैरव्यवहाराबाबत 
  

(२७)  ५७८१८ (२२-०८-२०१६).   ्रमी.सरधािर देशमरख (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई एअर पो ि् एम्प्लॉईि को. ्. ाव डी् सोसाय्ी मयाि. चव चवअरमन असून 
सोसाय्ीच्या स्थापनवपासनू म्हणिव सन २००७ पासनू अदयापपयतं सोसाय्ीमध्यव रनाीणूक 
घवण्यात आली नाही, सन २००८-२०१५ या कालााधीत सोसाय्ीकीून सभासदाींना पातररत 
कव लवल्या किािचा तपशील सोसाय्ीकीव उपलब्ध नाही, सोसाय्ीचव स्ायींघोपर्त चवअरमन 
सोसाय्ीकीील पैसा स्ात:सा क  गुींताणूक करुन स्ात:चव उदयोग कररत आहवत, सोसाय्ीचव 
्ीी् होत नाही, सोसाय्ीच्या ाापर्िक ा माकसक सभवच्या  राााच्या प्रती सोसाय्ीकीव 
उपलब्ध नाहीत अशाप्रकारव उत त सोसाय्ीमध्यव चवअरमन मनमानी करुन प्रचींी गैरव्याहार 
कररत आहवत, हव खरव  आहव काय, 
(२) असल्यास, उत त सोसाय्ीच्या चवअरमनकीून होत असलवल्या गैरव्याहाराबाबत सोसाय्ीचव 
सचचा श्री.मोहम्मद सरार याींनी सहाय्यक रनबींधकाींकीव ताार कव ली होती ा याअनुर्ींगानव 
सहाय्यक रनबींधकाींकीून सोसाय्ीच्या कारभाराचव पयिावषक ण करण्यासा क पयिावषक क नवमण्यात 
आलव होतव, हव ही खरव आहव काय, 
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(३) असल्यास, सोसाय्ीच्या चवअरमननव सहाय्यक रनबींधकाींार दीपण आणून शासकीय 
कायिााहीस स्थाचगती आणून स्ात:चा मनमानी कारभार अदयापही पुढव चालू  वाल्यानव 
सोसाय्ीचव कमिचारी ा सभासद याींच्यामध्यव प्रचींी असींतोर् पसरला आहव, हव ही खरव आहव काय, 
(४) असल्यास, याबाबतीत चौकशी करुन सोसाय्ीचव चवअरमन ा याींना पा कशी घालणाऱ्या 
अन्य व्यत तीींपारुध्द शासनानव काय कारााई कव ली आहव ाा करण्यात यवत आहव, 
(५) नसल्यास, पालींबाची कारणव काय आहवत ? 
  
्रमी. सरभाष देशमरख (०२-०३-२०१७) :(१) मुींबई एअर पो ि् एम्प्लॉईि को.्प.ाव ीी् सोसाय्ी 
मयाि.या सींस्थवच्या सकमती सदस्याींपारुध्द प्राप्त झालवल्या ताारीच्या अनुर्ींगानव सहाय्यक 
रनबींधक, सहकारी सींस्था, एच/पूाि पाभाग याींनी महाराषट्र सहकारी सींस्था अचधरनयम, १९६० चव 
कलम ८३ अन्ायव हदनाींक २२.०९.२०१६ रोिी चौकशीचव आदवश पारीत कव लव असून यानसुार 
पुढील कायिााही सुरु आहव. 
(२) ा (३) सोसाय्ीमधील गैरव्याहाराबाबत सींस्थवचव तकालीन सचचा श्री.मोहम्मद सरार 
याींनी कव लवल्या ताारीींच्या अनुर्ींगानव सहाय्यक रनबींधक, सहकारी सींस्था, एच/पूाि पाभाग याींनी 
हदनाींक ४.३.२०१६ रोिी महाराषट्र सहकारी सींस्था अचधरनयम, १९६० चव कलम ७७ (अ) अन्ायव 
प्राचधकृत अचधकारी म्हणून श्री. सवनगााकर, लवखापररषक क याींची नवमणूक कव ली असून रनाीणूक 
प्राीया पार पाीण्याच्या दृष्ीनव पढुील कायिााही सुरु आहव. 
(४) ा (५) प्रश्न उद् ाात नाही. 
  

___________ 
औद्योधगि सहिारी वसाहत लातरू येथे लद्योग सांचालनालयाच्या मालिीच्या  

भरखांडावर अनधधिृतपणे इमारत बाांध्यात दल्याबाबत 
  

(२८)  ५७८६४ (२२-०८-२०१६).   ्रमी.ियप्रिाश मरांदडा (बसमत) :   सन्माननीय लद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औदयोचगक सहकारी ासाहत लातूर यवथव उदयोग सींचालनालयाच्या मालकीच्या भूखींीाार 
अनचधकृतपणव लातूर अबिन बकँव ची इमारत तसवच भव्य शॉपपींग सें्र ा इमारती बाींधून 
प्लॅ्सची पााी कव ली आहव ा महापाकलकव त स्ात:ची मालमता म्हणून नोंद कव ली आहव,हव खरव 
आहव काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाित पुराव्याींसह जिल्हाचधकारी, लातूर याींचवकीव हद.१४/०५/२०१५ रोिी ा 
यानींतरही सातयानव ताारी दाखल झाल्या आहवत काय, 
(३) असल्यास, लातूर औदयोचगक सहकारी सींस्थवची ासाहत आणण लातूर अबिन बकँव चव अध्यषक  
एकच व्यत ती असल्यानव याबाबतीत सींस्थवची र्साणूक कव ल्याप्रकरणी हद.२४/४/२०१५ रोिी 
आयुत त महापाकलका-लातूर याींचवकीव ताार दाखल झाली आहव हव खरव आहव काय, 
(४) असल्यास, सरकारी भुखींीाार स्ात:ची खािगी मालमता म्हणून र्व रबदल करणाऱ्या 
व्यत तीपारोधात ा र्व रर्ार करण्यास सहकायि करणाऱ्या ा ताारीनुर्ींगानव शासनानव कोणती 
कारााई कव ली ाा करण्यात यवत आहव, नसल्यास, पालींबाची कारणव काय आहवत ? 
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्रमी. सरभाष देसाई (०३-०३-२०१७) : (१) होय. 
लातूर अबिन बँक ही सहकारी औदयोचगक ासाहतीच् या कायािलयाच् या िागी नोंद आहव. शॉपीींग 
सें्र हव ासाहतीच् या िागी बाींधलवलव आहव. तसवच इतर इमारती ्या ही ावगावगळ्या नााव 
नोंदपालव आहव ्या साि नोंदी महानगर पाकलकामध् यव आहव. 
(२) ा (३) होय. 
(४) सदर सरकारी भुखींीाार स् ातचची खािगी मालम ता म् हणून र्व रबदल करणा-या व् यत  ती 
पारोधात ा र्व रर्ार करण् यास सहकायि करणा-या ा ताारी अनुर्ींगानव आतापयतं खालील 
प्रमाणव कायिााही कव ली :- 

१. महानगर पाकलका नव सदर मालम तवच् या नोंदी घवताना उदयोग सींचालनालय ा 
सहाय्यक रनबींधकाींच् या पराानगीची खातरिमा कव ली नाही. 
२. तसवच महानगर पाकलका लातूरनव सदर नोंदी रद्द करता कायम  वाल् या आहवत. 
३. सदर औदयोचगक ासाहतीमध् यव काही प् लॉ् धारकाच् या मालम तवच् या नोंदी घवानू 
बाींधकाम करण् यास पराानगी हदलवली आहव. 
४. सहकारी रनबींधक लातूर याींनी औदयोचगक ासाहतीची चौकशी कव ली ा सदर 
सींचालक मींीळ बरखास् त करण् यात आलव ा तसवच  या ह काणी प्रशासक नवमण् यात 
आलव. 
५. सहकारी रनबींधकाींनी कव लवल् या चौकशीच् या अहाालात खालील प्रमाणव 
त्रु्ी/अरनयकमतता आढळून आल् या. 
कायािलयाच् या आदवशाची पायमल् ली/सुचनाचव उल् लघींन, अनुपालन न करणव 
अनचधकृतरर या प् लॉ् ारील ाास् तव् य बाबत सींस् थवच् या उपपाधीतील तरतूदीशी 
पासींगत, कायािलयीन स् तराार कायिााही करणवबाबत उदयोग सींचालनालाकीील रनदेश, 
बवकायदवशीरर या एकापवषक ा िास् त भूखींी एकत्रीत करणव, दााखानव ा इतर व् यासाय 
सुरु करणव, ्ोलविींग इमारतीची उभारणी यामुळव भाीवकरारातील रनकर्ाींचव पालन 
करण् यास सींस् था अपयशी  रलवली आहव. 
६. सबब, सींस् था कारााइिस पात्र  रत असल् यानव, महाराष ट्र सहकारी सींस् था 
अचधनीयम १९६० कलम ७८(अ) (१) अन् ायव सहाय्यक रनबींधक सहकारी सींस् था, 
लातूर याींनी िा.ा./कारणव दाखाा नो्ीस/लाओाला/२०१५/३६२३, हद. १३/३/२०१५ 
अन् ायव कारणव दाखाा नो्ीस हदलवली आहव. 
७. जिल् हा उदयोग कें द्रानव सींस् थवला प् लॉ् हस् ताींतरण रिडकीं ाा दवााणघवााण इ यादी 
व् याहार उदयोग सींचालनालयाची पराानगी न घवता करु नयव असव ावळोावळी कळपालव 
आहव. 
८.शासनानव पाभागीय आयुत  त, औरींगाबाद याींच् यामार्ि त प्रकरणात चौकशी करण् याचव 
आदवश हदलव आहवत. 

  

___________ 
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सोलापरर येथ ेबेदाणा लत्पादि शेतिऱयाांचे नरिसान थाांबवव्याबाबत 
(२९)  ५८२१२ (२२-०८-२०१६).   ्रमी.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) सोलापुर यवथव बवदाणा उपादक रिडकमान रनकमिती खचि कमळााा अशी अपवषक ा करीत 
असताींनाच दसुऱ्या बािलूा प्रयवक बॉत समधून २ तव ३ रिडकलो बवदाणा व्यापाऱ्याींकीून काढला 
िातो यामुळव १५ रिडकालोच्या बॉत समध्यव शवतकऱ्याींना ३ रिडकलोची तू् सहन करााी लागत 
असल्याचव माहव मव, २०१६ मध्यव ाा या दरम्यान रनदशिनास आलव आहव, हव खरव आहव काय, 

(२) असल्यास, शवतकऱ्याींची ही लु्  थाींबपाण्यासा क बािार सकमतीनव क ोर उपाययोिना करााी 
यासा क शासनानव कोणती कायिााही कव ली ाा करण्यात यवत आहव, 
(३)  नसल्यास, पालींबाची कारणव काय आहवत ? 

्रमी. सरभाष देशमरख (०३-०३-२०१७) :(१) नाही. 
(२) प्रश् न उद् ाात नाही. 
(३) प्रश् न उद् ाात नाही. 
  

___________ 
राज्य शासनाने अपांगाांच्या नोि-याांमधील अनरशेष भुनन िाढ्याबाबत 

  

(३०)  ५९२६९ (२०-०८-२०१६).   ्रमी.त्रयांबिराव लभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनानव अपींगाींच्या नोक-याींमधील अनुशवर् भरुन काढण्यासा क पाशवर् भरती मोहहम 
राबाण्याचा सींकल्प कव ला. परींत ुअदयापही २ हिार ७७६ िागाींचा अनशुवर् कशल्लक असल्याचव 
माहव एपप्रल,२०१६ रोिी ाा यासुमारास रनदशिनास आलव आहव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, सदरील अनशुवर् भरुन काढण्याबाबत शासनानव पुढव कोणती कायिााही कव ली ाा 
करण्यात यवत आहव, 
(३) नसल्यास, याची कारणव काय आहवत ? 
 

्रमी. राििर मार बडोले (०५-०२-२०१७) :(१) ा (२) अपींग अचधरनयम, १९९५ ची राज् यात सन 
१९९६ पासून िशीच् या तशी अींमलबिााणी करण् यात यवत असनू, सदर अचधरनयमातील 
तरतुदीनुसार शासकीय सवावत अपींगाकरीता एकूण ३ ्त  कव  आरषक ण  वाण् यात आलवलव आहव. 
 यानुसार राज् य शासनामार्ि त कायिााही करण् यात यवत आहव. 
    या पाभागाकीून अपींग अचधरनयम, १९९५ मधील तरतुदीींच् या अींमलबिााणीपार्यक कव ाळ 
समन् ायाचव कामकाि हाताळण् यात यवतव. मा.उच् च न् यायालय, मुींबई यवथव दाखल असलवल् या रर् 
याचचका ा. ३२९४/२०१०-रनकलमा अनींत सुा ेपारुध् द महाराष ट्र शासन ा इतर या न् यायालयीन 
प्रकरणाच् या अनुर्ींगानव शासन सवावतील अपींगाींचा अनुशवर्बाबत मींत्रालयीन साि प्रशासकीय 
पाभागाींकीून (डीसेंबर, २०१० पयतंची) माहहती सींकलीत करुन मा. उच् च न् यायालयास सादर 
करण् यात आली ा  यानींतरही सदर माहहती सींकलीत करुन ावळोावळी मा.उच् च न् यायालयात 
सादर करण् यात यवत आहव.  यानुसार हद. ३०.१२.२०१५ पयतंची पापाध प्रशासकीय पाभागाींकीून 
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उपलब् ध माहहतीनुसार राज् य शासनाच् या पापाध प्रशासकीय पाभाग ा  याींच् या 
अचधप याखालील षक वत्रीय कायािलयाींमध् यव अदािव २५७३ पदाींचा अनुशवर् कशल् लक असल् याचव 
हदसून आलव. 
     अपींगाींचा अनुशवर् भरुन काढणवसा क यापूाी पाशवर् भरती मोहहम राबपाणवबाबत        
हद. ८.८.२०११ रोिी शासन पररपत्रक रनगिकमत करण् यात आलवलव आहव. सदर शासन 
पररपत्रकातील सूचना हदनाींक २३.७.२०१५ च् या अधि शासकीय पत्रान् ायव पुनश् चच साि पाभागाींना 
सूचना रनगिकमत करण् यात आलवल् या आहवत. तसवच शासन सवावतील अपींगाींच्या अनुशवर्ाची पदव 
तातीीनव भरण् यासींदभाित प्रधान सचचा (सा.न् या.) याींचव अध् यषक तवखाली हदनाींक ३०.१२.२०१५ 
रोिी मींत्रालयीन साि प्रशासकीय पाभागाींची बै क आयोजित करण् यात यवऊन पाशवर् भरती 
मोहहम राबाून अपींगाींचा अनुशवर् तातीीनव भरण् याच् या सचूना दवण् यात आलवल् या आहवत. 
      याचप्रमाणव हद. ३०.१२.२०१६ ा ४.०१.२०१७ रोिीच् या अधिशासकीय पत्रान् ायव अपींगाींचा 
अनुशवर् तातीीनव भरण् याबाबत सुचचत करण् यात आलव असून अपींगाींच् या रीत  त पदाची अदयाात 
माहहती पा पाण् याबाबत साि पाभागाींना कळपाण् यात आलव आहव. 
(३) प्रश् न उद् ाात नाही. 

___________ 
लशरोां तालरक्यात (जि. िोल्हापूर) सांिय गाांधी ननराधार योिनेसह  

अन्य योिनाांची िलमटी नसल्याबाबत 
(३१)  ५९३१७ (२०-०८-२०१६).   ्रमी.लल्हास पाटील (लशरोां) :   सन्माननीय ववशेष सहाय्य 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कशरोळ तालुत यात (जि. कोल्हापूर) सींिय गाींधी रनराधार योिनवसह अन्य योिनाींची 
ककम्ी नसल्यानव कायािलयीन कामकाि  प्प होऊन लाभार्थयांना या योिनाींचा लाभ कमळत 
नसल्याचव माहव मव, २०१६ मध्यव ाा या दरम्यान रनदशिनास आलव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनानव चौकशी कव ली आहव काय, यात काय आढळून आलव, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार पुढव कोणती कायिााही कव ली ाा करण्यात यवत आहव, 
(४) नसल्यास, याची कारणव काय आहवत ? 
 

्रमी. राििर मार बडोले (२७-०१-२०१७) :(१) नाही. 
(२), (३) ा (४) कशरोळ (जि. कोल् हापूर) तालतु  यात सींिय गाींधी रनराधार अनुदान योिना 
सकमती ग कत झाली नाही. परींतु, ज् या तालुत  यात अशी सकमती ग कत झाली नसवल  या 
तालुत  यात अििदाराींचव अिि प्रलींबबत राहू नयवत, यासा क सींबींचधत तहकसलदार याींना लाभाथी 
रनाीीचव ा लाभार्थ यांना लाभ मींिुर करण् याचव अचधकार हद. ५ मव, २०१५ रोिीच् या शासन 
रनणियान् ायव प्रदान कव लव आहवत.  यानुसार तहकसलदार कशरोळ याींनी सदर सकमतीची बै क 
घवाून साि प्राप् त अिि रनकाली काढलवलव आहवत. सींिय गाींधी रनराधार योिनवची सकमती ग कत 
झाली नसली तरी याबाबतचव रनयकमत कामकाि चाल ूआहव.  याचप्रमाणव सदर सकमतीारील 
अध् यषक  ा अशासकीय सदस् य याींच् या कशर्ारशी करण् याबाबत मा.पालकमींत्री महोदयाींना पानींती 
करण् यात आली आहव. 

___________ 
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राज्यात ााांती ज्योती साववत्रीबाई फर ले मागासवगीय वसनतगहृाांच्या धतीवर इतर 
मागासवीयाांसा व वसनतगहेृ ्थापन िरणेबाबत 

  

(३२)  ५९३२४ (२०-०८-२०१६).   ्रमीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ााींती ज्योती सापात्रीबाई रु्लव मागासाीय ासरतगहृाींच्या धतीार ओबीसी 
महहलाींसा क स्ाींतत्र अशी ासतीगहृव राज्यात उपलब्ध नाहीत, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, इतर मागासागीय महहलाींना स्ाींतत्र ासतीगहृव रनमािण करण्याबाबत शासन 
पाचाराधीन आहव काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील पापाध भागातून तसवच कशषक ण ा नोकरी व्यासाय करणाऱ्या 
महहला/मुलीींना स्ातींत्र असव ासतीगहृ उपलब्ध करुन दवण्याच्यादृष्ीनव शासनानव कोणती 
कायिााही कव ली आहव ाा करण्यात यवणार आहव, 
(४) नसल्यास, पालींबाची कारणव काय आहवत ? 
  
्रमी. राििर मार बडोले (०२-०३-२०१७) :(१) ा (२) होय. 
(३) शासन रनणिय हदनाींक ७/०१/२०१६ अन् ायव राज् यात नोकरी करणा-या मागासागीय 
महहलाींसा क मुींबई, पुणव ा नागपूर या तीन शहराींमध् यव ासतीगहृव सरुु करण् यात आलवली आहवत. 
 यामध् यव इतर मागास महहलाींचाही समाावश करण् यात आलवला आहव. 
(४) प्रश् न उद् ाात नाही. 

___________ 
िात वधैता प्रमाणपत्र दे्यासा व दवश्यि असलेल्या ११५  

नवीन पदाांना शासनान ेहदलेली मांिूरी 
  

(३३)  ५९४८९ (२०-०८-२०१६).   ्रमी.सांिय साविारे (भरसावां) :   सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसूचचत िाती, पामुत त िाती, भ्त या िमाती, इतर मागासागीय आणण पाशवर् मागास 
प्रागाितील उमवदााराींना िात ाैधता प्रामणपत्र दवण्यासा क आाश्यक असलवल्या ११५ नाीन 
पदाींना राज्य मींत्रीमींीळानव हदनाींक १७ मव, २०१६ रोिी ाा या समुारास मींिूरी हदली, हव खरव 
आहव काय, 
(२) असल्यास, जिल्हारनहाय स्ातींत्र िात प्रमाणपत्र पीताळणी सकमया सुरु करण्यात आल्या 
आहवत काय, 
(३) असल्यास, बाब १ ा २ नसूार चौकशी करण्यात आली आहव काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगानव जिल्हारनहाय िात प्रमाणपत्र पीताळणी सुरु करण्यास 
होणा-या हदरींगाइिची सािसाधारण कारणव काय आहवत, 
(५) असल्यास, जिल्हा सकमतीचव कामकाि तातीीनव सुरु करण्यासा क शासनानव कोणती 
कायिााही कव ली ाा करणार आहव ,नसल्यास याची कारणव काय आहवत ? 
  



पा.स. २८५ (27) 

्रमी. राििर मार बडोले (१५-०२-२०१७) : (१) ा (२) होय. 
(३) प्रश्न उद् ाात नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाात नाही. 
(५) प्रश्न उद् ाात नाही. 

___________ 
इचलिरांिी (जि. िोल्हापूर) तालरक्यातील सांिय गाांधी ननराधार योिना व इांहदरा गाांधी 

वधृ्दपिाां योिनेतील लाभार्थयाांना पेंशन लमांाली नसल्याबाबत 
  

(३४)  ५९७२६ (२०-०८-२०१६).   डॉ.सरजित लमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय ववशेष 
सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) इचलकरींिी ( जि. कोल्हापूर ) तालुत यातील सींिय गाींधी रनराधार योिना ा इींहदरा गाींधी 
ाधृ्दापकाळ योिनवतील लाभार्थयानंा गवल्या चार महहन्यापासून पेंशन कमळाली नाही, हव खरव 
आहव काय, 
(२) असल्यास, या लाभार्थयांना पेंशन न कमळण्याची कारणव काय आहवत,  
(३) असल्यास, या योिनवतील लाभार्थयांना तातीीनव पेंशन दवण्यासींदभाित शासनानव कोणती 
कायिााही कव ली ाा करण्यात यवत आहव, 
(४) नसल्यास, पालींबाची कारणव काय आहवत ?  
  
्रमी. राििर मार बडोले (२७-०१-२०१७) : (१) नाही. 
इचलकरींिी (जि.कोल् हापूर) तालुत  यातील सदर योिनवतील साि लाभार्थ यांचव माहव ्त  ्ोबर २०१६ 
अखवरचव अनुदान  याींच् या खा याार िमा करण् यात आलव आहव. 
(२), (३) ा (४) प्रश् न उद् ाात नाही. 
  

___________ 
मरांबई व पर् याच् या किरिोां बािारामध् ये टोमॅटो ८० ुनपये प्रनत  

किलो भावान ेवविाला िात असल् याबाबत 
  

(३५)  ६००५६ (२२-०८-२०१६).   प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), ्रमी.अलमन पटेल (मरांबादेवी) :   
सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पजश्चम महाराष ट्रातील बगायती पट्यात पाण् याअभााी कव लवली लागाी दषु काळामळुव शवतक-
याींना काढून ्ाकााी लागल् यानव तसवच मुींबई कृपर् उ पन् न बािार सकमतीमध् यव आाक कमी 
होऊन उ पादन घ्ल् यामुळव मुींबई ा पुण् याच् या रिडकरकोळ बािारामध् यव १५ तव २० रुपयव रिडकलोनव 
कमळणारा ्ोमॅ्ो माहव िून, २०१६ मध्यव ाा पहहल् या आ ाड्यात ८० रुपयव प्ररत रिडकलो भााानव 
पाकला िात होता, हव खरव आहव काय, 
(२) असल् यास, उत  त प्रकरणी शासनानव चौकशी कव ली आहव काय, चौकशीत काय आढळून आलव 
 यानुसार सदर दषु काळी गााात शवतक-याींसा क शासनाच् या मदतीच् या योिना राबपाण् याबाबत 
कोणती कायिााही कव ली ाा करण् यात यवत आहव, 
(३) नसल् यास, पालींबाची कारणव काय आहवत ? 
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्रमी. सरभाष देशमरख (०३-०३-२०१७) :(१) हव खरव नाही. 
(२) प्रश् न उद् ाात नाही. 
(३) प्रश् न उद् ाात नाही. 

___________ 
  

सोलापूर जिल््यातील सवम तालरक्यात सांिय गाांधी  
ननराधार सलमत्या ग वत िर्याबाबत 

  

(३६)  ६१३१५ (२०-०८-२०१६).   िर मारी प्रझणती लशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल््यातील सींिय गाींधी रनराधार सकमती स्थापन करण्याबाबत उािररत 
तालुत यातील सकमया ग ण करण्यासींदभाित कायिााही चाल ूआहव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, सोलापूर जिल््यातील साि तालुत यात सींिय गाींधी रनराधार सकमया ग कत 
करण्यात आल्या आहवत काय, 
(३) नसल्यास, होणाऱ्या पालींबाची सािसाधारण कारणव काय आहवत ? 
  
्रमी. राििर मार बडोले (२७-०१-२०१७) :(१) होय. 
(२) नाही. 
(३) सोलापूर जिल् ्यात एकूण १३ सींिय गाींधी रनराधार अनुदान योिना सकम या आहवत. 
 याींपैकी ४ सकम यासींदभाित मा.पालकमींत्री महोदयाींकीून कशर्ारशी प्राप् त झाल् या आहवत. उािरीत 
सकम या ग कत करण् याच् या अनरु्ींगानव मा.पालकमींत्री महोदयाींकीून कशर्ारशी प्राप् त करुन 
घवण् याची कायिााही सुरु आहव. 

___________ 
शेति-याांना साविारी ििामतून मरक् ती दे् यासा व शासनाने  

ििममाफीची घोषणा िेल्याबाबत 
(३७)  ६२४५० (२२-०८-२०१६).   ्रमी.रणधीर सावरिर (अिोला पूवम), ्रमी.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
लत्तर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जिल््यात पराानाधारक  सााकाराींकीून सतत व्यासाय षक वत्रा बाहवर रनयमबा्य 
किि ाा्प करण्यात यवतव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, महाराषट्र सााकारी अचधरनयम २०१४ अनुर्ींगानव गतार्ी २०१५-२०१६ मध्यव १७१ 
को्ी रुपयाची शासनानव सााकारी किि मार्ी कव ली, हव ही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, सााकारी किि मार्ी दवताना  शवतकऱ्याींनी घवतलवलव किि सााकारी कायिषक वत्रा 
बाहवरील असल्यानव शवतकऱ्याींना किि मुत ती नाकारण्यात आली, हव खरव आहव काय, 
(४) असल्यास, कायिषक वत्राबाहवर अाैध किि ाा्प करणाऱ्या सााकाराींार  कलम ४१ नुसार 
शासनानव कोणती कारााई कव ली, 
(५) असल्यास, अाैध सााकाराींना अभय दवणाऱ्या दोर्ी अचधकाऱ्याींार शासनानव कोणती कारााई 
कव ली तसवच उत त शवतकऱ्याींना किि मुत ती दवण्यासा क शासन काय कारााई करणार आहव?  
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्रमी. सरभाष देशमरख (०२-०३-२०१७) : (१) होय, अींशतच खरव आहव, 
(२) मरा ााीा ा पादभाितील शवतक-याींनी पराानाधारक सााकाराींकीून घवतलवल् या किािस मार्ी 
दवणवबाबत शासन रनणिय एमएलए १०१५/प्र.ा.२५/७-स, हदनाींक १०.०४.२०१५ रोिी रनगिकमत 
करण् यात आला. सदर शासन रनणियात अींदािव रु. १७१.३० को्ी कििमार्ीची आचथिक तरतुद 
करण् यात आलवली होती. शासन रनणियातील तरतुदीनुसार अकोला जिल् ्यात ४९ शवतक-याींना 
रु.३.९६ लाख रकमवचा लाभ दवण् यात आला आहव. 
(३) शासन रनणिय एमएलए १०१५/प्र.ा.२५/७-स, हदनाींक १०.०४.२०१५ अन् ायव अ्ी ा शथींची 
पुतिता करणा-या कििबािारी शवतक-याींना सााकारी कििमार्ी योिनवचा लाभ दवण् यात आला 
आहव. 
(४) अकोला जिल् ्यात महाराष ट्र सााकारी (रनयमन) अचधरनयम, २०१४ च् या कलम ४१ चव 
उल् लींघन कव ल् याची बाब रनदशिनास आलवली नाही. 
(५) प्रश् न उद् ाात नाही. 

___________ 
 

अमरावती महानगरपाललिा षेक त्रातील रमाई दवास योिनेच्या िामाबाबत 
  

(३८)  ६२४९० (२९-०८-२०१६).   डॉ.सरननल देशमरख (अमरावती) :   सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरााती महानगरपाकलका षक वत्रात रमाई आाास योिनेंतगित सन २०१५-१६ करीता ७०० 
घरकुलाींचव उहदष् दवण्यात आलव होतव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, सदर उहदष्ानुसार रिडकती घरकुलाींची कामव पूणि करण्यात आली आहवत, 
(३) नसल्यास, पालींबाची कारणव काय आहवत ? 
 

्रमी. राििर मार बडोले (०४-०२-२०१७) :(१) होय. 
(२) सदर उहद्दष ्ानुसार ६६८ घरकुलाींच् या दसु-या ्प् प् याची बाींधकामव पूणि करण् यात आली 
असून, ३२ घरकुलाींचव बाींधकाम प्रगती पथाार आहव. 
(३) प्रश् न उद् ाात नाही. 

___________ 
पर्याच्या समाििल्याण दयरक्तालयाच्या मरख्याध्यापि  ोिवेतन 

 पदभरतीमध्ये गैरप्रिार ााल्याबाबत 
  

(३९)  ६२८४१ (२०-०८-२०१६).   ्रमी.रािेंद्र निरधने (लमरखेड) :   सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्याच्या समािकल्याण आयुत तालयानव िुल,ै २०१२ मध्यव मखु्याध्यापक  ोकावतन भरती 
प्ररिडाया राबपाली असून या पदभरतीमध्यव गैरप्रकार झाल्याच्या ताारीारून आयुत ताींना याबाबत 
तातीीनव अहााल सादर करण्याचव रनदेश दवण्यात आलव होतव, हव खरव आहव, 
(२) असल्यास, उत त प्रकरणाचा अहााल सादर करण्यास आयुत त दलुिषक  करीत असून 
अदयापही अहााल शासनास हदलवला नाही, हव ही खरव आहव काय, 
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(३) असल्यास, उत त प्रकरणी अहााल सादर न करण्याची कारणव काय, 
(४) असल्यास, अहााल शासनास सादर करण्यास पालींब करणाऱ्या आयतु ताींपारुध्द शासन 
कोणती कारााई कव ली ाा करणार आहव, 
(५)  तसवच सदर पद भरती प्ररिडायवबाबत शासनाची भूकमका काय आहव ? 
 

्रमी. राििर मार बडोले (१६-०२-२०१७) :(१) होय. 
(२) नाही. आयुत  तालयाचव पत्र ा. २२८९ हदनाींक १९/८/२०१६ अन् ायव सपास् तर अहााल 
शासनास सादर कव ला आहव. 
(३) प्रश् न उद् ाात नाही. 
(४) प्रश् न उद् ाात नाही. 
(५) प्रश् न उद् ाात नाही. 

___________ 
राज्यात टोमॅटोंचा दर ननयांत्रणात दण्याबाबत 

(४०)  ६३९३६ (१०-०८-२०१६).   ्रमीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे 
(िांमनररी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ्ोमॅ्ोंच्या उपन्नात झालवली घ् ा परराज्यात ्ोमॅ्ोंना मोठ्या प्रमाणाार 
मागणी यामुळव रिडकरकोळ बािारात ्ोमॅ्ोंना ८० तव १०० रुपयव रिडकलोचा दर ग्राहकाींना मोिााा 
लागत असल्याचव माहव िून, २०१६ मध्यव ाा या दरम्यान रनदशिनास आलव आहव, हव खरव आहव 
काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाित शासनानव रनणिय घवऊन ्ोमॅ्ोंचा दर रनयींत्रणात आणण्याबाबत 
कोणती कायिााही कव ली आहव ाा करण्यात यवत आहव, 
(३) नसल्यास, पालींबाची कारणव काय आहवत? 
 

्रमी. सरभाष देशमरख (०२-०३-२०१७) : (१) ा (२) मान् सूनचव उशीरा आगमन ा सदोर् बबयाणव 
यामुळव ्ोमॅ्ोच् या उ पादनात घ् झालवली होती.  यामुळव बािारात आाक कमी झाल् यानव 
्ोमॅ्ोचव दर ााढलवलव होतव. तथापप, ज् या भागात ्ोमॅ्ोचव उ पादन चाींगलव झालव होतव, अशा 
भागातून इतरत्र भािीपाला ा ्ोमॅ्ो पा पाण् याची व् यास् था FPO (Farmer Producers 
Organization) च् या माध् यमातनू कव ल् यानव बािारात पुरा ा सरुळीत होण् यास मदत झाली 
आहव. 
(३) प्रश् न उद् ाात नाही. 

___________ 
मालेगाांव (जि.नालशि) शहरातील सांिय गाांधी ननराधार अनरदान योिना, इांहदरा गाांधी 
वधृ्दापिाां व ्रमावणबाां इत्यादी योिनाांच ेधनादेश लाभार्थयाांना वाटप िर्याबाबत 

(४१)  ६४५९० (१९-०८-२०१६).   ्रमी.दलसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :   सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालवगाींा (जि.नाकशक) शहरातील सींिय गाींधी रनराधार अनदुान योिना, इींहदरा गाींधी 
ाधृ्दापकाळ ा श्रााणबाळ इयादी योिनाींचव धनादवश लाभार्थयांना तातीीनव ाा्प करण्यासा क 
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मािी पाधानसभा सदस्य याींनी मा.उपपाभागीय अचधकारी, मालवगाींा, नाकशक याींना हदनाींक २२ 
एपप्रल, २०१६ रोिी ाा या सुमारास लवखी रनावदन हदलव आहव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास,याप्रकरणी शासनानव चौकशी कव ली आहव काय, 
(३) असल्यास चौकशीच्या अनुर्ींगानव लाभार्थयांना धनादवशाचव  ाा्प करण्याबाबत शासनानव 
कोणती  कायिााही कव ली ाा करण्यात यवत आहव, 
(३)  नसल्यास, पालींबाची कारणव काय आहवत ? 
 

 

्रमी. राििर मार बडोले (१०-०३-२०१७) : (१) सदरहू रनावदन प्राप् त झाल् याचव आढळून यवत नाही. 
(२) प्रश् न उद् ाात नाही. 
(३) मालवगाा शहरमधील साि पात्र लाभार्थ यांचव माहव ्त  ्ोबर, २०१६ पयतंचव अनुदान ाा्प 
करण् यात आलव आहव. 
(४) प्रश् न उद् ाात नाही. 

___________ 
 

मरांबईतील २०१५-१६ या दधथमि वषामत, सरमारे १७,३१५ सहिारी सां्थाांनी लेखापररषक ण  
(ऑडडट ररपोटम) अहवाल जिल्हा लपननबांधिास सादर न िेल्याबाबत 

 

(४२)  ६५४६१ (१७-१२-२०१६).   ्रमी.सरननल प्रभ ू (हदांडोशी), ्रमी.सांिय पोतनीस (िललना) :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील २०१५-१६ या आचथिक ार्ाित, सुमारव १७,३१५ सहकारी सींस्थाींनी लवखापररषक ण 
(्डी् ररपो ि्) अहााल जिल्हा उप रनबींधकास सादर कव ला नाही, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, मुींबई शहर ा उपनगरात एकूण रिडकती गहृरनमािण, नागरी बॅंका, पतपवढया, 
कमिचारी पतपवढया, औदयाचगक सींस्था, ग्राहक सींस्था, मिूर सींस्था अजस्ताात आहवत, ा 
यापैकी रिडकती सींस्थाींनी, माहव नोव्हेंबर, २०१६ अखरवपयतं लवखापररषक ण अहााल सादर कव लव 
आहवत,   
(३) असल्यास, लवखापररषक ण अहााल सादर न करणा-या सींस्थाींपारुध्द शासनानव कोणती 
कायिााही कव ली ाा करण्यात यवत आहव, 
(४)  नसल्यास, याची कारणव काय आहवत ? 
 

्रमी. सरभाष देशमरख (०२-०३-२०१७) :(१) हव खरव नाही. 
(२) मुींबई शहर ा उपनगरात साि प्रकाराच्या एकूण ३००३३ सहकारी सींस्था असून यापैकी 
माहव डीसेंबर, २०१६ अखवर पयतं एकूण २२३५० सींस्थाींनी लवखापररषक ण अहााल सादर कव लवलव 
आहवत. 
(३) ा (४) ज् या लवखापररषक काींनी लवखापररषक ण अहााल सादर कव लवलव नाहीत,  या 
लवखापररषक काींचव नाींा राज् याच् या नामताकलकव ारुन कमी करणवबाबत सहकार आयुत  त, पुणव याींनी 
हद. ०४.१०.२०१६ रोिीच् या पत्रान् ायव साि षक वत्रीय अचधका-याींना कळपालव आहव. तसवच ज् या 
सहकारी सींस् थाींनी अचधरनयमातील तरतुदी नसुार लवखापररषक काची नवमणूक, मागील पा तीय 
ार्ािचा लवखापररषक काचा अहााल इ यादी बाबीींचव अनुपालन कव लवलव नाही  याींचवपारुध् द कारााई 
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करण् यासा क राज् यातील साि जिल् हा उपरनबींधक ा जिल् हा पाशवर् लवखापररषक क याींना सहकार 
आयुत  त, पुणव याींनी हद.२९.१०.२०१६ रोिी रनदेश हदलवलव असनू, पुढील कायिााही सुरु आहव. 

___________ 
सररिगड (जि.गडधचरोली) टेिडीतील लोहखननि लत्खननािरीता  

िेलेल्या िराराची चौिशी होणेबाबत 
  

(४३)  ६५६५८ (१७-०१-२०१७).   डॉ.लमललांद माने (नागपूर लत्तर) :   सन्माननीय खननिमम 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गीचचरोली जिल््यातील सुरिगी व्कीीत हिारो को्ी रूपयाचव लोहखरनि आहव, हव खरव 
आहव काय, 
(२) असल्यास, सुरिगी व्कीीतील लोहखरनिाींार उदयोग उभारण्याकरीता खािगी कीं पनीला 
३८ को्ी रूपयव २० ार्ािसा क करारानव दवण्यात आलव आहवत, हव ही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, सदर व्कीी पररसरातील नागरीकाींनी या उदयोगामध्यव भूमीपुत्राींना रोिगार 
उपलब्ध होणवकरीता शासनाकीव पानींती कव ली आहव, हव ही खरव आहव काय, 
(४) असल्यास, सुरिगी लोहखरनि भाीवपाय्ाार कीं पनीला दवताना पवसा ा ानहत क कायदा 
रनयमाींचव उल्लींघन झालव आहव, हव ही खरव आहव काय, 
(५) असल्यास, सदर कीं पनीचव कीं त्रा् रद्द करणवबाबत शासनानव कोणती कायिााही कव ली ाा 
करण्यात यवत आहव, नसल्यास याची कारणव काय आहवत ? 
 

्रमी. सरभाष देसाई (१६-०२-२०१७) : (१) ा (२)  मव. लॉईी मव्ल्स ा इींीस्ट्रीि या खािगी 
कीं पनीस खाण ा खरनिव (पाकसन ा पारनयम) अचधरनयम, १९५७ मधील तरतुदीनुसार 
लोहखरनि या खरनिाकररता ३४८.०९ हवत ्र षक वत्राकररता हदनाींक १३.०४.२००७ च्या आदवशान्ायव 
खरनपाा मींिूर करण्यात आला आहव. 
(३)  जिल्हा खरनकमि अचधकारी, जिल्हाचधकारी कायािलय, गीचचरोली याींच्याकीव सदरील 
पररसरातील भुमीपुत्राींना प्रस्तुत खाणीमध्यव रोिगार दवण्याची पानींती कव ली आहव. या बाबत 
स्थारनक प्रशासनाकीून चचाि करून समाधान करण्यात यवत आहव. 
(४) ा (५) प्रस्ततु घ्कानव पवसा ा ानहत क कायदयाींचव उल्लींघन कव ल्याबाबत कोणताही 
अहााल आितागायत खरनकमि पाभागास प्राप्त झालवला नाही.  यामुळव खरनपाा रद्द 
करण्याचा प्रश्न उद् ाात नाही. 

___________ 
सांिय गाांधी,इांहदरा गाांधी व ्रमावण बाां योिनेअांतगमत ननराधाराांना  

दे्यात येणाऱया अनरदानामध्ये वाढ िरणेबाबत 
  

(४४)  ६६२७६ (१०-०१-२०१७).   ्रमी.राहरल मोटे (पराांडा), ्रमी.राणािगिीतलसांह पाटील 
(ल्मानाबाद), ्रमी.जितेंद्र दव्हाड (मरांब्रा िांवा) :   सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाकीून सींिय गाींधी, इींहदरा गाींधी ा श्रााण बाळ योिनवअींतगित रनराधराींना 
प्ररत महहना ६०० रु.अनुदान हदलव िातव हव खरव आहव काय, 
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(२) असल्यास, सध्याच्या काळातील महागाई,राज्यात पीत असलवला दषुकाळ इयाहदीं 
कारणामळुव या लाभधारकाींना उपजिपाकव सा क प्ररत महहना ६०० रुपयव कमी पीत असल्यानव 
ााढाून दवण्याबाबत पराींीा-भूम-ााशीयवथील लोकप्ररतरनधीींनी मा.मुख्यमींत्री याींच्याकीव हदनाींक १८ 
्त ्ोबर, २०१६ रोिी ाा यासुमारास लवखी रनावदनादाारव मागणी कव ली, हवही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनानव कोणती कायिााही कव ली ाा करण्यात यवत आहव, 
(४) नसल्यास, याची कारणव काय आहवत ? 
 

्रमी. राििर मार बडोले (१०-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) ा (४) सदरहू योिनवच् या लाभार्थ यािच् या माकसक अनुदानात ााढ करण् याच् या प्रस् ताााार 
पाचारापानकमय सुरु आहव. 

___________ 
 

मौि ेहहरडगाांव (ता.्रमीगोंदा,जि.अहमदनगर) येथील “साईिृपा” साखर िारखान्यात सन २०१४-
२०१५ वषामत ऊस गाांप िेलेल्या ऊसाच ेपैसे शेतिऱयाांना लमांाले नसल्याबाबत 

  

(४५)  ६६३७७ (१७-१२-२०१६).   ्रमी.राहरल िगताप (्रमीगोंदा), ्रमी.वैभव वपचड (अिोले), 
्रमी.जितेंद्र दव्हाड (मरांब्रा िांवा), ्रमी.पाांडर रांग बरोरा (शहापूर), ्रमी.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), 
्रमी.राहरल मोटे (पराांडा), ्रमी.राणािगिीतलसांह पाटील (ल्मानाबाद) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिव हहरीगाा (ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर) या साखर कारखान्यात सन २०१४-२०१५ या 
ार्ाित ऊसाचव गाळप करुन ऊसाचव पैसव माहव सप् े्ंबर,२०१६ पयतं कमळालव नाहीत, हव खरव आहव 
काय, 
(२) असल्यास, उत त प्रकरणी शासनामार्ि त चौकशी कव ली आहव काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आलव ा तदनुसार सदर कारखाना व्यास्थापनाार 
शासनानव कोणती कायिााही कव ली ाा करण्यात यवत आहव, 
(४)  नसल्यास, पालींबाची कारणव काय आहवत ? 
  
्रमी. सरभाष देशमरख (२५-०१-२०१७) :(१) होय. 
     हींगाम २०१४-१५ मध्यव कारखाना हद. २५/११/२०१४ रोिी  सुरु होऊन हदनाींक २१/०४/२०१५ 
रोिी बींद झाला. कारखान्यानव ५६०५५१ मव.्. ऊसाचव गाळप कव लव असून कारखान्याची हींगाम 
२०१४-१५ करीता कारखान्याची एर्.आर.पी. रु.२२००/-प्र.मव.्. होती. यामधून ऊसतोीणी ा 
ााहतुक खचि रु.५७८/-प्र.मव.्. िाता रनव्ाळ दवय एर्.आर.पी. रु.१६२२/-इतकी राहतव. दवय 
एर्.आर.पी. नुसार माहव सप् े्ंबर २०१६ अखवर कारखान्यानव दवय रत कम रु.९०९२.१४ लाखापैकी 
रु.६८१३.६७ लाख अदा कव लव असून रु.२२७८.४७ लाख कारखान्याकीव थकीत आहवत. 
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(२) ा (३) सदर प्रकरणी ावळोावळी सनुााण्या घवाून थकीत एर्.आर.पी.अदा करणवबाबत सूचना 
दवण्यात आल्या. तथापप हद.३१/०७/२०१५ अखवरच्या ऊसदर दवयबाकी अहाालानसुार कारखान्यानव 
दवय रु.९०९२.१४ लाखापैकी कव ाळ रु.५२६७.०४ लाख अदा कव लव ा रु.३८२५.१० लाख थरिडकत 
 वाल्यानव ऊस रनयींत्रण आदवश १९६६ मधील तरतुदीनसुार हदनाींक १२/०८/२०१६ रोिी 
कारखान्याार रु. ३८२५.१० लाख रुपयाींचव आर.आर.सी. आदवश पारीत करुन जिल्हाचधकारी 
अहमदनगर याींना पुढील आाश्यक कायिााहीसा क प्राचधकृत करण्यात आलव आहव. 
(४) प्रश्न उद् ाात नाही. 

___________ 
 

सहिारी सां्थाच्या ननवडणूिा ननवडणूि प्राधधिरणाच्या  
ननयांत्रणाखाली होत असल्याबाबत 

  

(४६)  ६६५५८ (१७-१२-२०१६).   डॉ.सांिय रायमरलिर (मेहिर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सहकारी सींस्थाच्या रनाीणूका गवल्या दोन ार्ािपासून रनाीणूक प्राचधकरणाच्या 
रनयींत्रणाखाली घवतल्या िात आहवत, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, अकोला जिल््यातील सहकारी सींस्थाींच्या रनाीणूकाींच्या रनधीचा हहशोब सादर 
कव ला नसल्याचव माहव ्त ्ोबर, २०१६ मध् यव ाा या दरम्यान रनदशिनास आलव, हव खरव आहव 
काय, 
(३) असल्यास, या रनाीणुकीच्या रनधीत प्रचींी अपहार असल्याचव रनदशिनास आलव, हव ही खरव 
आहव काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनानव चौकशी कव ली आहव काय, यात काय आढळून आलव, 
(५) असल्यास, चौकशीनुसार पुढव कोणती कारााई कव ली ाा करण्यात यवत आहव, 
(६) नसल्यास, याची कारणव काय आहवत ?  
  
्रमी. सरभाष देशमरख (०४-०३-२०१७) :(१) होय. 
(२) नाही. राज्य सहकारी रनाीणूक प्राचधकरणाच्या स्थापनवनींतर अकोला जिल््यात महाराषट्र 
सहकारी सींस्था (सकमती रनाीणूक) रनयम २०१४ चव रनयम ४ अन्ायव ६४९ रनाीणूक पात्र 
सींस्थाींपैकी ५६९ सींस्थाींच्या रनाीणूका पूणि झाल्या आहवत. यापैकी ४१० सींस्थाींचव हहशोब पूणि 
झालव असून उािररत सींस्थाींचव हहशोब ारीत दवण्याबाबत जिल्हा उपरनबींधक, अकोला याींनी 
हद.३.१०.२०१६ च्या पत्रान्ायव खलुासा मागपाला आहव. यानुसार सींबींचधत रनाीणूक रनणिय 
अचधकाऱ्याींना सुचचत करुन खलुासा मागपाला आहव. यानुसार सींबींचधत रनाीणुक अचधकारी 
याींनी अपूणि हहशोब खचि पूणि करण्याची कायिााही सुरु असल्याचव कळपालव आहव. 
(३) नाही. 
(४), (५) ा (६) प्रश्न उद् ाात नाही. 

___________ 
  



पा.स. २८५ (35) 

िोल्हापूर जिल्हा मध्यवती बॅंिेच्या तीन शाखाांमध्ये सरमारे तीन  
िोटी ४६ लाख ूनपयाांची वसूली ााली नसल्याबाबत 

(४७)  ६६६७२ (१७-१०-२०१६).   डॉ.सरजित लमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल्हा मध्याती  बॅंकव च्या तीन शाखातून  सुमारव तीन को्ी ४६ लाख रूपयाींची 
ासूली झालवली नसल्याचव अहाालात माहव सप् े्ंबर, २०१६ मध्यव ाा या दरम्यान   रनदशिनास 
आलव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, या अहाालात आणखी कोणया बाबी नमूद करण्यात आल्या आहवत, 
(३) असल्यास, या अहाालानसुार सींबचधत दोर्ीार कोणती कारााई कव ली ाा करण्यात यवत 
आहव, 
(४) नसल्यास, याची कारणव काय आहव ?  
 

्रमी. सरभाष देशमरख (३१-०१-२०१७) : (१) जिल्हा बँकव च्या ८ शाखाींमध्यव अपहार/अर्रातर्रीमध्यव 
रू.३४६.५५ लाख गुींतलव आहवत. याींची अदयाप ासूली झालवली नाही. 
(२) सन २०१६-१७ मध्यव हद.३०/९/२०१६ अखवर अर्रातर्रीची २ प्रकरणव रनदशिनास आली 
असून यामधील गुींतलवली रत कम रू.१२.२० लाख ासलू झाली आहव. 
(३) बँकव तील ८ शाखाींमध्यव घीलवल्या अपहार प्रकरणी १६ अचधकारी/कमिचारी याींना बकँव च्या 
सवावतून चौकशी अींती बीतर्ि  करण्यात आलव आहव. तसवच सदर अपहार प्रकरणी प्रयषक  अपहार 
करणारव अचधकारी/कमिचारी याींचवपारूध्द पाशवर् लवखा पररषक क, जिल्हा मध्याती सहकारी बशक 
कल., कोल्हापूर याींनी सींबींचधत पोकलस स् व्शनमध्यव गुन्हव दाखल कव लव आहवत. सदर अपहार 
रकमा व्यािासह ासुलीसा क मव.सहकार न्यायालय, कोल्हापूर यवथव ८ अचधकारी/कमिचारी 
याींचवपारूध्द दााव दाखल करण्यात आलव आहवत. तसवच शाखा कागल नीं.२ अपहार प्रकरणी 
मा.न्यायालयानव गुन्हवगार कमिचाऱ्याींच्या स्थाार मालमता तबहदल करु नयवत म्हणून हुकूम 
कव ला असून तो सींबींचधत ग्रामसवाक/तला क/ सहाय्यक रनबींधक, कागल याींना लागू कव लव आहवत. 
बँकव च्या शाखा कागल नीं.२ ा शाखा गोकुळ कशरगाींा यवथील अपहाराबाबत यातील रत कम 
ासुलीसा क महाराषट्र सहकारी सींस्था अचधरनयम १९६० चव कलम ८८ अन्ायव प्राचधकृत 
अचधकाऱ्यामार्ि त चौकशी पूणि होऊन कागल शाखा नीं.२ मधील अपहारातील रत कम रु.२८७.०० 
लाख ा गोकुळ कशरगाा शाखवतील अपहाराची रत कम रु.७९.७३ लाख तसवच दोन्ही रकमवारील 
एकूण रत कम पूणि भरवपयतं द.सा.द.शव.१८% व्याि दरानव होणारव आचथिक नुकसानीच्या 
परतर्व ीीची ाैयजत तक ा सामुदारयक िबाबदारी बँकव च्या २८ अचधकारी ा कमिचारी याींच्याार 
रनजश्चत करण्यात आली. यापकैी २३ अचधकारी/कमिचाऱ्याींनी शासनाकीव अपील दाखल कव लव. 
सदर अपीलातील १२ कमिचाऱ्याींना दोर्मुत त कव लव असून ९ कमिचाऱ्याींना िबाबदार धरलव आहव. 
अदयाप २ अपीलाींचा रनकाल प्रलींबबत आहव. िबाबदार धरलवल्या कमिचाऱ्याींकीून रकमवची 
व्यािासह ासलूी करणवसा क पाभागीय सहरनबींधक, सहकारी सींस्था कोल्हापूर याींचवकीून सदर 
व्यत तीींच्या पारूध्द महाराषट्र सहकारी सींस्था अचधरनयम १९६० चव कलम ९८ ब अन्ायव 
ासूलीचव प्रमाणपत्र कमळणवची कायिााही बकँव मार्ि त सरुू आहव. 
(४) प्रश्न उद् ाात नाही. 

___________ 
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राज्यात प्रत्येि जिल््यात खननि प्राधधिरण ्थापन िर्याबाबत 
(४८)  ६६६८८ (१६-१२-२०१६).   ्रमी.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), ्रमी.ियांत पाटील (इ्लामपूर), 
्रमी.जितेंद्र दव्हाड (मरांब्रा िांवा), ्रमी.वैभव वपचड (अिोले), ्रमी.भा्िर िाधव (गरहागर), 
्रमी.हसन मर्रमीफ (िागल), ्रमी.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), ्रमी.हनरमांत डोांस (माांलशरस), 
्रमी.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), ्रमी.पाांडर रांग बरोरा (शहापूर), ्रमी.शामराव ऊफम  बाांासाहेब पाटील 
(िराड लत्तर), डॉ.सतीश (अ्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), ्रमी.सररेश लाड (ििमत), ्रमी.सांिय 
परराम (दमगाव), ्रमी.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवम), ्रमी.सांदीप नाईि (ऐरोली), ्रमी.राहरल 
िगताप (्रमीगोंदा), ्रमी.हदलीप वांस-ेपाटील (दांबेगाव), ्रमी.लन्मेश पाटील (चाांीसगाव), 
्रमी.राहरल मोटे (पराांडा) : सन्माननीय खननिमम मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात प्रयवक जिल््यात खरनि प्राचधकरण स्थापन करण्याचा रनणिय शासनानव      
माहव ्गस््,२०१६ मध्यव ाा दसुऱ्या सप्ताहात घवतला आहव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, उत त प्रकरणी शासनामार्ि त आतापयतं कोणती कायिााही कव ली ाा करण्यात 
यवत आहव, 
(३) नसल्यास, पालींबाची कारणव काय आहवत ? 
 

्रमी. सरभाष देसाई (१६-०२-२०१७) :(१) ा (२) कें द्रीय खाण मींत्रालयानव खाण ा खरनिव (पाकसन 
ा पारनयमन) अचधरनयम, १९५७ मध्यव कव लवल्या सुधारणाींच्या अनरु्ींगानव हदनाींक १०.०८.२०१६ 
रोिी झालवल्या मींबत्रमींीळ बै कीमध्यव राज्यातील ३५ जिल््याींमध्यव (मुींबई शहर जिल्हा ागळून) 
खाण बाचधत षक वत्र ा समुदायाचा पाकास करण्यासा क जिल्हा खरनि प्ररतष ान स्थापन 
करण्यास मान्यता दवण्यात आली आहव. सदर मान्यतवच्या अनुर्ींगानव शासन अचधसुचना हदनाींक 
०१.०९.२०१६ अन्ायव जिल्हा खरनि प्ररतष ानच्या स्थापनवबाबतचव रनयम, रचना ा कायिपध्दती 
पाहहत करण्यात आली आहव. 
(३) प्रश्न उद् ाात नाही. 

___________ 
भोर (जि.परणे) तालरक् यातील हातव ेबर. येथील ववववध िायमिारी सहिारी 

 सेवा सोसायटीच्या गैरव्यवहाराांबाबत 
(४९)  ६७४३३ (१७-१२-२०१६).   ्रमी.सांग्राम थोपटे (भोर), ्रमी.अलमन पटेल (मरांबादेवी), ्रमीमती 
ननममला गाववत (इगतपूरी), ्रमी.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भोर (जि.पुणव) तालतु  यातील हाताव बु. यवथील पापाध कायिकारी सहकारी सवाा सोसाय्ीच्या 
आिी ा मािी सचचााींनी कव लवल्या गैरव्याहाराची चौकशी करणवसा क  सींस्थवच्या सींचालक 
मींीळाींनी ा स्थारनक लोकप्ररतरनधीींनी अनुामव १३.०९.२०१६ ा ३०.०९.२०१६ रोिी ाा या 
सुमारास सहायक रनबींधक, सहकारी सींस्था, भोर ा जिल्हा रनबींधक, सहकारी सींस्था, पुणव 
याींचवकीव रनावदन हदलव आहव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी कव ली आहव काय, चौकशीत काय आढळून आलव ा चौकशीत 
दोर्ी आढळणाऱ्या अचधकाऱ्याींार काय कारााइ कव ली ाा करत आहव, 
(३)  नसल्यास, पालींबाची कारणव काय आहवत ? 
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्रमी. सरभाष देशमरख (३१-०१-२०१७) :(१) होय. 
(२) सदर सींस्थवबाबत सहाय्यक रनबींधक, सहकारी सींस्था, भोर याींना महाराषट्र सहकारी सींस्था 
अचधरनयम १९६० चव कलम ८९ (अ) अन्ायव तपासणीबाबतचव जिल्हा उपरनबींधक, सहकारी 
सींस्था, पुणव (ग्रामीण) या कायािलयानव हदनाींक २७/१०/२०१६ रोिी आदवश हदलवलव आहवत. सदर 
तपासणीचव कामकाि सुरू आहव. 
(३) प्रश्न उद् ाात नाही. 
  

___________ 
 

राज्यामध्ये खरीप हांगाम सन २०१६-१७ मध्ये लत्पादीत होणाऱया खरीप शेतमालाची  
दधारभूत किां मत  रवणेसा व खरेदी िें दे्र सरुन िरणेबाबत 

(५०)  ६७५६९ (१६-१२-२०१६).   ्रमी.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), डॉ.सरजित लमणचिेर 
(हातिणांगले) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्यव खरीप हींगाम सन २०१६-१७ मध्यव उपादीत होणारा खरीप शवतमाल खरवदी 
करणवसा क आधारभूत रिडकीं मत खरवदी कें द्रव सुरु करााी असा अध्यादवश राज्य कृर्ी ा पणन 
मींीळानव बािार सकमयाींना हदला आहव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, कोल्हापूर जिल््यातील बािार सकमयाींकीून या अध्यादवशाची आतापयतं 
कोणतीही अींमलबिााणी झालवली नाही, हव ही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, कोल्हापूर जिल््यातील बािार सकमतीत ह कह काणी आधारभूत रिडकीं मत खरवदी 
कें द्रव ताकाळ सुरु करण्याकरीता शासनानव काय कायिााही कव ली ाा करण्यात यवणार आहव, 
(४) नसल्यास, याची कारणव काय आहवत ? 
 
्रमी. सरभाष देशमरख (१७-०१-२०१७) :(१), (२) ा (३) कें द्रशासनानव रनजश्चत कव लवल्या रिडकमान 
आधारभूत रिडकीं मत योिनवची अींमलबिााणी राज्यात नार्व ीच्या ातीनव महाराषट्र राज्य पणन 
महासींघामार्ि त कव ली िातव. 
    कोल्हापूर जिल््यात मूग, तूर ा उीीदाचा पीकपवरा अयींत कमी ा उपन्न् ा मयािहदत 
असल्यानव सदर शवतमालाची खरवदी कें द्र सुरु कव लवली नाहीत. तथापप, सोयाबीनसा क कोल्हापूर, 
गीहहींग्लि ा ाीगाींा यवथव आधारभूत रिडकीं मत खरवदी सुरु कव लवली आहवत. 
(४) प्रश्न उद् ाात नाही. 
  

___________ 
ववधान भवन    डॉ. अनांत िांसे 
मरांबई   प्रधान सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
 

_________________________ 
शासकीय मध्याती मुद्रणालय, मुींबई. 
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