
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २९४ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मौज ेतेर (ता.जज.उस्मानाबाद) येथील चैत्यगहृाचे िाम तनधीअभावी बांद असल्याबाबत 
  

(१)  १९३८ (२२-१२-२०१४).   श्री.राणाजगजीतससांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज े तेर (ता.जज.उस्मानाबाद) येथील चैत्यगहृाच े काम ननधीअभावी बींद असल्याच े माहे 
सप् े्ंबर, २०१४ च्या पहहल्या सप्ताहास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर कामास ननधी उपलब्ध करुन सदर 
चैत्यगहृाचे काम करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (१७-०४-२०१७) : (१) नाही, मौज े तेर (ता.जज.उस्मानाबाद) येथील 
चैत्यगहृाच्या कामास सामाजजक न्याय व ववर्ेष सहाय्य ववभागाकडून ननधी देण्यात आलेला नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही.  

___________ 
  

नासशि जजल् ्यातील दसलतवस्त्याांतील वविास िामाांबाबत 
  

(२)  ५५२६ (०७-०४-२०१५).   श्रीमती तनममला गाववत (इगतपूरी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.ववजय वडटेीटीवार (रम्हपहपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर 
(ततवसा) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशर्क जजल् ्यातील दशलतवस् त् यात ववकास काम ेव कोणत् याही सुधारणा करण् यात आल्या 
नसल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरहू आहदवासी वस् त् याींमय ये ववकास कामे तसेच सुधारणा करण् याबाबत र्ासनान े
कोणती तातडीची कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायशवाही करण् यात आली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले (१६-०५-२०१७) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. तथावप, अनुसूचचत जाती व 
नवबौयद घ्काींच्या वस्तीचा ववकास करणे या योजनेंतगशत नाशर्क जजल््यातील दशलत वस्त्यात 
समाजकल्याण ववभाग, जजल्हा पररषद, नाशर्क याींच्यामार्श त सन २०१४-१५ या वषाशत           
३६७ ववकासकामे मींजूर करण्यात आलेली असून त्यासाठी रुपये १५,३८,८९,०००/- ग् ववकास 
अचधकारी याींच्याकड ेवगश करण्यात आलेले आहेत. सदर ववकासकामाींपैकी ११३ ववकासकाम ेपूणश 
झालेली आहेत. उवशररत २५४ ववकासकामे पींचायत सशमतीस्तरावर पणूश करण्याची कायशवाही सुरु 
आहे. 

___________ 
  

नासशि येथील पेठ रोडवरील आददवासी मुलाांसाठीच् या वसतीगहृात भोजन पुरवठा  
िरणाऱ्या गुरुिृपा िां पनीच् या प्रतततनधीने ववयायाथ याांस मारहाण िेल्याबाबत 

  

(३)  १६६०६ (३१-०७-२०१५).   श्रीमती तनममला गाववत (इगतपूरी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) नाशर्क येथील पेठ रोडवरील आहदवासी मुलाींसाठीच् या नवीन र्ासकीय वसतीगहृात भोजन 
पुरवठा करण् याचा ठेका असलेल् या गुरुकृपा कीं पनीच् या प्रनतननधीन ेया वसतीगहृातील ववद्याथ याांस 
मारहाण केली असल् याचे माहे म,े २०१५ मयये वा त्यादरम् यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले तसेच 
दोषी सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१३-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) आहदवासी मुलाींच ेर्ासकीय वसतीगहृ, पेठ रोड येथील गुरुकृपा कीं पनी, नाशर्क या भोजन 
ठेकेदाराच्या प्रनतननधीन े श्री.रोहीदास जाखेरे या ववद्याथयाशस इतर वसतीगहृातील ववद्याथी 
असल्याच्या गैरसमजूतीमधून मारहाण केल्याच ेआढळून आले. प्रकरणी सदर भोजन ठेकेदारास 
असा प्रकार पुन्हा घडणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत समज देण्यात आली. तसेच सदर 
घ्नेबाबत ववद्याथयाशन ेभोजन ठेकेदाराच्या प्रनतननधीववरुयद पोशलस ठाण्यात तक्रार केली होती. 
     वसतीगहृाच्या गहृपालाींनी सींबींचधत ववद्याथी व भोजन ठेका प्रनतननधी याींच्यार्ी चचाश केली 
असता, त्याींच्यात सामींजस्य घडून आल्यान ेववद्याथयाशने पोशलस तक्रार मागे घेतली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
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ठाणे जजल् ्यातील उल् हासनगर येथील आददवासी मुलीांचे वसततगहृ  

इतरत्र स् थलाांतरीत िर् याबाबत 
  

(४)  १८८३२ (३१-०७-२०१५).   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरम्ा 
िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्रीमती ज्योती िलानी 
(उल्हासनगर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाव), श्री.सत्यजीत 
पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील (सशडी), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नरहरी झिरवाळ (ददांडोरी), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.गणपत 
गायिवाड (िल्याण पूवम), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपूर) :  सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उल् हासनगर (जज.ठाणे) क्म् प न.५ येथील गाींधी रोड पररसरात सुरु करण् यात आलेल्या 
व सनतगहृात ककाच कीं म् पाउीं डमय ये मुलीींचे वसनतगहृ आ ण त् याच बाजूला महहला सधुारगहृ 
असल् यान ेया वसनतगहृात शर्क्षणासाठी राहत असलेल् या मुलीींना मनस् ताप सहन करावा लागत 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, हे व सनतगहृ इतर हठकाणी स् थलाींतरीत करावे अर्ी मागणी शर्क्षक पररषदेचे 
कायशवाह याींनी मा.आहदवासी मींत्री याींच् याकड े हदनाींक १८ कवप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
ननवेदनाव् दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त वसतीगहृात असलेल् या असुववधाींकड ेलक्ष वेधण् यासाठी वसतीगहृातील मुलीींनी 
र्ननवार हदनाींक ११ कवप्रल, २०१५ रोजी काळ्या फर्ती लावनू वसतीगहृातील दरुवस् था 
प्रसारमाय यमाींच् या समोर माींडल् या हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, वसतीगहृातील अचधजिका याच केवळ महहला असनू इतर कमशचारी वगश पुरुष 
असल् यान ेत् याींची अडचण होत आहे, तसेच वसतीगहृात ननकृष ् दजाशचे जेवण हदले जाण,े सोलर 
मर्ीन बींद असण,े र्ैक्ष णक साहहत् य शमळत नाही, वैद्यकीय साहहत् य नाही, सर्ाई कामगार नाही, 
वैद्यकीय तपासणीसाठी स् वतचच जावे लागणे इत् यादी बाबी ननदर्शनास आणल् या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१८-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
     सन २०१५-१६ या र्ैक्ष णक वषाशत आहदवासी मुलीींच ेर्ासकीय वसतीगहृ, उल्हासनगर व 
महहला सुधारगहृ या दोन्ही इमारती ककाच कीं पाऊीं डमयये असल्या तरी दोन्ही इमारतीींचा 
ककमेकाींर्ी सींबींध नसल्याने वसतीगहृात रहात असलेल्या मुलीींना मनस्ताप सहन करावा लागत 
नव्हता. 
(२) व (३) प्रस्तुत मागणीच्या अनषुींगाने माहे जून, २०१६ पासून सदर वसतीगहृ दसुऱ्या हठकाणी 
सवश सोयीींनी युक्त इमारतीमयये स्थलाींतरीत करण्यात आलेले आहे. 
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(४) व (५) सदर वसतीगहृासाठी ५ पदे मींजूर असून पाचही पदे भरलेली आहेत. त्यापकैी गहृपाल 
या पदावर महहला कमशचारी कायशरत असनू इतर पदाींवर पुरुष कमशचारी कायशरत आहेत. प्रस्तुत 
वसतीगहृासाठी शलवपक ी्ंकलेखक पदावर महहला कमशचारी ननयुक्त करण्याबाबत प्रकल्प 
स्तरावरुन कायशवाही करण्यात येत अहे. 
     भोजन ठेकेदारामार्श त वसतीगहृातील ववद्याथींनीींना र्ासन ननणशयातील तरतूदीींप्रमाणे 
भोजन पुरवठा केला जातो तसचे वसतीगहृातील ववद्याथीनीींना इतर देय साहहत्याचे वा्प 
करण्यात आलेले आहे. 
(६) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

िोिणात िेसमिल िोन उभार्याच्या तनणमयाबाबत 
  

(५)  २८२५१ (३१-१०-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), 
श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधमन), श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.सांजय 
िदम (दापोली), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवम) :   सन्माननीय उयायोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गुींतवणूक वाढववण्याच्या ष्ष्ीने इींन्गीरेेट्ेड पेगोशलयम, केशमकल्स ॲण्ड 
मेगोकेशमकल्स इन्व्हेस््में्च्या सहकायाशन े कोकणात केशमकल झोन उभारण्याचा ननणशय माहे 
ऑगस््, २०१५ मयये वा त्या दरम्यान र्ासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर ननणशयामळेु कोकणातील र्ेती नापीक तसेच मजच्िमारीचा व्यवसाय धोक्यात 
येणार असल्यामळेु झोन उभारण्यास तेथील लोकप्रनतननधीींनी व जनतेने ववरोध दर्शववला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१३-०४-२०१७) : (१) कोकणातील रायगड जजल् ्यात नव्यान ेकेशमकल झोन 
उभारण्यासींदभाशत कोणतेही आदेर् ननगशशमत करण्यात आलेले नाहीत. 
(२) व (३) आम आदमी पा्ी (कोकण) व राषगवादी कााँरेेटस पा्ी या पक्षाकडून ननवेदन ेप्राप्त झाली 
आहेत. तसेच श्री.कुलदीप र्शर्काींत मींगळे याींनी हदनाींक ३१ ऑगस्् २०१५ रोजी ई-मेलद्वारे 
मुख्यमींत्री कायाशलयास ननवेदन सादर केले आहे. या व्यनतररक्त कोकण ववभागातील कुठल्याही 
जजल्हा उद्योग कें द्र कायाशलयात लोकप्रनतननधीद्वारे तसेच जनतकेडून कोणतेही ननवेदन या 
सींदभाशत प्राप्त झालेले नाही. 
     या ववषयाबाबत सवाांगीण ववचार करुन उचचत ननणशय घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
  

___________ 
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औयायोधगि वविासातून राज्यातील स्थातनि लोिाांना रोजगार समळ्याबाबत 
  

(६)  २९०२८ (२१-०१-२०१६).   श्री.सुरेश गोरे (ेेड आळांदी) :   सन्माननीय उयायोग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औद्योचगक ववकासातून राज्यातील स्थाननक लोकाींना जास्तीत जास्त रोजगार शमळावा या 
ष्ष्ीकोनातून स्थाननक लोकाींना नोकऱ्याींमयये प्राधान्य देण्याचे धोरण र्ासनाने र्ासन ननणशय क्र. 
स्थालोरो-२००८/प्र.क्र.९३/उद्योग-६ हद. १७ नोव्हेबर, २००८ नुसार अवलींबबलेले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, चाकण औद्योचगक के्षत्रातील कीं पन्याींनी सदर र्ासन ननणशयाची अींमलबजावणी 
केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर र्ासन ननणशयाची अींमलबजावणी न करणाऱ्या कीं पन्याींवर कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०३-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     चाकण औद्योचगक के्षत्रातील उद्योग घ्काींनी र्ासन ननणशय हदनाींक १७/११/२००८ नसुार 
स्थाननक रोजगाराच े प्रमाण राखले असल्याचे कमआयडीसी व उद्योग सींचालनालय याींनी 
कळववलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

भारतरत् न डॉ.बाबासाहेब आांबडिेर समता प्रततष्ट् ठानची स्थापना िर् याबाबत 
  

(७)  ३०२०१ (१८-०१-२०१६).   श्री.नसीम ेान (चाांददवली), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कें द्र र्ासनाच् या भारतरत् न ड..बाबासाहेब आींबेडकर र्ाऊीं डरे्न धतीवर महाराष ग राज् यात 
भारतरत् न ड.. बाबासाहेब आींबडकेर समता प्रनतष ठानची स्थापना करण् याचा प्रस् ताव र्ासनाच् या 
ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत ननणशय घेण् यात आला आहे काय, असल् यास प्रनतष ठानची रचना व 
कायशकक्षा काय आहेत, तसेच त् याचे मुख् यालय कोठे असणार आहे, 
(३) असल्यास, उक् त प्रनतष ठानची स् थापना करण् यासाठी फकती ननधीची आवश् यकता आहे व सदर 
ननधी कर्ाप्रकारे उपलब् ध करण् यात आला आहे अथवा येत आहे, 
(४) अद्याप, ननणशय घेण् यात आला नसल् यास ववचाराधीन असलेल् या प्रस् तावाचे स् वरुप काय आहे 
व या सींदभाशतील ननणशय फकती कालावधीत घेणे अपेक्षक्षत आहे ? 
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श्री. राजिुमार बडोले (०१-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२), (३) व (४) ड..बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या १२५ व्या जयींती वषाशननशमत्त कें द्र र्ासनाच्या 
ड..बाबासाहेब आींबेडकर र्ाऊीं डरे्नच्या धतीवर महाराषगात ड..बाबासाहेब आींबेडकर समता 
प्रनतषठानची स्थापना करण्यासाठीचा ननणशय हद.९/१०/२०१५ च्या र्ासन ननणशयान्वये घेण्यात आला 
आहेत. 
     सदरहू प्रनतषठानचे मखु्यालय, नागपूर येथे प्रस्ताववत असून, त्यासाठी रु.१० को्ी इतकी 
तरतूद करण्यात आली आहे. सदर प्रनतषठानच ेस्वरुप, रचना व कायशकक्ष ठरववण्याची कायशवाही 
प्रगतीत आहे. 

___________ 
  

डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर राष्ट्रीय स्मारिाच्या आवारातील  
तरण तलाव वापराववना पडून असल्याबाबत 

  

(८)  ३२२२६ (१८-०१-२०१६).   श्री.अतुल भातेळिर (िाांददवली पूवम), श्री.तनतेश राणे 
(िणिवली), श्री.धैयमशील पाटील (पेण) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाड जजल् हा, रायगड र्हराच्या मययवती हठकाणी बाींधण्यात आलेल्या ड..बाबासाहेब 
आींबेडकर राषगीय स्मारकाच्या आवारातील तरण तलाव र्भुारींभापासून वापराववना पडून असल्याच े
माहे ऑक््ोबर, २०१५ मयये ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तरण तलाव वापरात नसण्याची काय कारणे आहेत, 
(३) असल्यास, सींबींचधत तरण तलावाची देखरेख कोण करते, 
(४) असल्यास, सदर स्माकर पररसरामयये कोणकोणत्या सुववधा उपलब्ध केल्या आहेत व त्या 
चालु आहेत काय, 
(५) असल्यास, सदर सुववधा वापराववना बींद ठेवणाऱ्या प्रर्ासनावर र्ासनाने काय कारवाई केली 
आहे, तसेच, सवश सुववधाचा वापर सामान्य जनतेसाठी कधीपयांत खलुी करणार आहेत, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०१-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२) राषगीय स्मारक, महाड हे कोकण ववभागात असल्याकारणामुळे पावसाळयामयये अनतवषृ्ी व 
उन्हाळयामयये पाणी ी्ंचाई इत्याहद कारणामुळे तरण तलावाच ेमोयाया प्रमाणात नुकसान झालेले 
आहे. तरण तलावाच्या अींतगशत बाींधकामामयये हठकहठकाणी गळती होत आहे. तरण तलावासाठी 
रेटामपींचायत लाडवली याींच्याकडील पाणी पुरवठा करण्यासाठी पाईपलाईन करणेत आली होती. 
परींतु पाईपलाईनमयये ववववध हठकाणी गळती असल्याकारणान ेपाणीपरुवठा बींद आहे. तसेच तरण 
तलावाच ेपाणी र्ुयदीकरण इींजजन/मो्ार बींद अवस्थेत आहे. या सवश कारणाींमुळे तरण तलाव 
सद्य:जस्थतीत वापरात नाही. 
(३) सदर तरण तलावाची देखरेख व्यवस्थापक, भारतरत्न ड..बाबासाहेब आींबेडकर राषगीय स्मारक, 
महाड याींच्याकडून करण्यात येत.े 
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(४) स्मारक पररसरातील सोयीसुववधा खालीलप्रमाणे आहेत :- 
     अ) स्मारकातील ना्यगहृ बींद अवस्थेत होते ते दरुुस्त करुन सुरु केलेले आहे. 
     ब) ववपश्यना प्रशर्क्षण शर्बीर सुरु केलेले आहे. 
     क) IBPS स्पधाश परीक्षा प्रशर्क्षण वगश सुरु केलेले आहे. 
     ड) कौर्ल्य ववकास ववभाग सुरु करणे प्रस्ताववत आहे. 
     इ) रेटींथालयामयये ई-लायब्ररी सुववधा उपलब्ध केली आहे. 
     र्) रेटींथालयामयये लहान मलुाींसाठी स्वतींत्र बालववभाग कक्ष सुरु केला आहे. 
     ग) बहुद्देशर्य ह.ल, साींस्कृनतक, सामाजजक कामाींसाठी सुरु केला आहे. 
(५) सदर तलावाची देखभाल बा्ी, पुणे अींतगशत व्यवस्थापक, भारतरत्न ड..बाबासाहेब आींबेडकर 
राषगीय स्मारक, महाड याींचेकडून करण्यात येत असल्यान ेसद्य:जस्थतीत तरण तलाव त्वरीत सुरु 
करणेसींदभाशत कायशवाही सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शतेमाल तारण योजनते गुळाचा समावेश िर्यात आल्याबाबत 
  

(९)  ३९७३९ (२७-०४-२०१६).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील र्ेतमाल तारण योजनेत माहे जानेवारी, २०१६ मयये वा त्यादरम्यान गुळाचा 
समावेर् करण्यात आल्याच ेननदर्शनास आले आहे, 

(२) असल्यास, बाजार सशमत्याींकड े कोल्ड स््ोरेज उपलब्ध नसल्यामुळे गुळ ३ हदवसात 
ववतळण्यास सुरूवात होत असल्याने कोल्ड स््ोरेज उभारण्यासाठी मदत देण्याची मागणी ववववध 
बाजार सशमत्याींनी र्ासनाकड ेकेली आहे, हे सुयदा खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बाजार सशमत्याींना या योजनेतून उत्पन्न शमळत नसल्यामुळे या योजनेस म्हणावा 
तसा प्रनतसाद हदलेला नाही, हे सुयदा खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बाजार सशमत्याींच्या मागण्याींबाबत र्ासनान े कोणती कायशवाही केली आहे,वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुे  (२६-०४-२०१७) : (१) होय. 
     मात्र गुळ उत्पादक र्ेतकऱ्याींच्या समस्या लक्षात घेऊन, उपाययोजना सचुववण्यासाठी 
सेवाननवतृ्त पणन सींचालक याींच्या अययक्षतेखाली गुळ र्ेतमाल तारण कजश योजनेबाबत अहवाल 
व प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सशमतीची स्थापना करण्यात आली होती. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) सेवाननवतृ्त पणन सींचालक श्री.हदनेर् ओऊळकर याींच्या अययक्षतेखाली नमेण्यात आलेल्या 
सशमतीच्या अहवालातील शर्र्ारर्ीनुसार कामकाज सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
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यवतमाळ जजल््यातील पाांढरिवडा,िेळापूर व िरीजामनी तालुक्यातील  
ववयायाथयाांना सशक्षणासाठी प्रमाणपत्र समळत नसल्याबाबत 

  

(१०)  ४६५८२ (२८-०४-२०१६).   श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जजल््यातील पाींढरकवडा, केळापूर व झरीजामनी तालुक्यातील ववद्याथयाशना 
शर्क्षणासाठी लागणा-या प्रमाणपत्राची ववववध कायाशलयात जाऊन मागणी करुन देखील प्रमाणपत्र 
शमळत नसल्यान ेववद्याथयाांच ेर्ैक्ष णक नुकसान होत असल्याचे ननदर्शनास येत आहे, हे खरे आहे 
काय 
(२) असल्यास, अनेक ववद्याथयाांच ेजात प्रमाणपत्र काढण्या करीता अनेक प्रस्ताव दाखल करण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ककाही ववद्याथयाशला जात प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, लवकर प्रमाणपत्र शमळण्यासाठी र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२१-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     जातीचे प्रमाणपत्र देणे व त्याची पडताळणी करणे यासाठी सन २००१ चा महाराषग 
अचधननयम क्र.२३ व त्या अींतगशत पाररनत नयम २०१२ अन्वये कायशवाही केली जाते. सक्षम 
अचधकाऱ्याींना ववहहत कालमयाशदेत जात प्रमाणपत्र देणे सदर ननयमानसुार बींधनकारक असल्यामुळे 
जातप्रमाणपत्र देणेबाबतचा प्रस्ताव आवश्यक ती तपासणी करुन लवकरात लवकर ननकाली ननघत 
असल्यान ेयाप्रकरणी ववलींब होत नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
     माहे जानेवारी, २०१६ पासून यवतमाळ जजल््यातील पाींढरकवडा, केळापूर व झारीजामनी या 
तालुक्यात समुारे ८११२ प्रमाणपत्र ेववतरीत करण्यात आली आहेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
 

िोमटी समाजास सामाजजि आरक्षण समळणेबाबत 
 

(११)  ५०११४ (२८-०४-२०१६).   श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अल्पसींख्याींक म् हणून पररचचत असलेले कोम्ी समाज पररजस्थतीने गरीब व 
कास्ताकारी समाज म्हणून ओळखला जातो त्या समाजान ेशर्क्षण व नोकरीत आरक्षण 
शमळवण्यासाठी र्ासनाकड ेमाहे ऑक््ोबर, २०१५ मयये वा त्यादरम्यान मागणी केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, कोम्ी समाजास सामाजजक आरक्षण देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले (२१-०४-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) याबाबत राज्य मागासवगश आयोगाकडून सवेक्षण अहवाल मागववण्यात आला असून सदर 
अहवाल अद्यावप अप्राप्त आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
 

ठाणे जजल्हा मध्यवती बँिेच्या मोेाडा शाेेत बनावट  
सोने तारण ठेवून गैरव्यवहार िेल्याबाबत 

(१२)  ५४२६२ (२२-०८-२०१६).   श्री.सांजय पोतनीस (िसलना), श्री.ववजय औटी (पारनेर), 
श्री.असमत घोडा (पालघर), श्री.सरदार ताराससांह (मुलुांड) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जजल्हा मययवती बाँकेच्या मोखाडा र्ाखेत बनाव् सोने तारण ठेवून                
सुमारे १ को्ी १४ लाखाींचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी र्ाखेच ेव्यवस्थापक याींना माहे कवप्रल, २०१६ 
मयये वा त्यादरम्यान ननलींबबत करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) तदनुसार र्ासन स्तरावर दोषी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. सुभाष देशमुे  (३१-०१-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ठाणे जजल् हा मय यवती सहकारी बाँकेने हदनाींक ३१/३/२०१६ रोजी मुदत सींपलेल् या सोन् याचा 
शललाव हदनाींक २८/४/२०१६ रोजी मोखाडा र्ाखेत केला असता सदर सोन े बनाव् असल् याच े
ननदर्शनास आल् यान ेमोखाडा जज.पालघर येथील पोलीस स् ्ेर्नमय ये बाँकेन ेहदनाींक २८/४/२०१६ 
रोजी तत् काशलन बक क र्ाखा व् यवस् थापक, तत् काशलन र्ाखा हहर्ेबनीस तसेच २२ कजश प्रकरणार्ी 
सींबींचधत १७ कजशदार अर्ा ककूण २० व् यक् तीींवर (यामय ये तत् काशलन १ बाँक सुरक्षारक्षक) 
कर्.आय.आर.क्र. आय २१/२०१६ नोंदवून गुन् हा दाखल केलेला आहे. 
(३) सदर गैरव् यवहार प्रकरणी तत् काशलन बाँक र्ाखा व् यवस् थापक व र्ाखा हहर्ोबनीस याींना बाँक 
सेवेतून बडतर्श  करण् याचा ननणशय बाँकेच्या सींचालक मींडळ सभा हदनाींक २९/४/२०१६ मय ये घेतलेला 
आहे. ववभागीय सहननबींधक सहकारी सींस् था कोकण ववभाग, नवी मुींबई या कायाशलयाकडूनही 
हदनाींक ३०/६/२०१५ व हदनाींक १४/७/२०१६ रोजी बाँकेस उक् त गैरव् यवहारातील रक् कम वसलुी 
करण् याबाबत तसेच भववष यात अर्ा घ्ना पुन् हा घडू नये यासाठी बाँकेन े केलेल् या 
उपाययोजनाबाबतचा अहवाल व अपहारीत रक् कमेच् या वसुलीचा प्रकरणननहाय अहवाल मागववला 
आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
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राज्यात शासनाच्या ववववध ववभागाांतगमत अपांगाच्या  
राेीव जागाांचा अनुशेष भरून िाढ्याबाबत 

  

(१३)  ५४४४६ (२३-०८-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव सभस े(लातूर रामामीण) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात र्ासनाच्या ववववध ववभागाींतगशत अपींगासाठी राखीव असलेल्या जागाींचा अनुर्ेष 
भरून काढण्याबाबत र्ासनाने मोहीम राबवूनही अद्याप ५०% अनुर्ेष व २७७६ जागा ररक्त 
असल्याच ेहदनाींक ६ कवप्रल, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर ररक्त जागा त्वररत भरण्याबाबत व अपींगाचा राखीव अनुर्ेष दरू 
करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले (०३-०४-२०१७) : (१) व (२) अपींग अचधननयम, १९९५ ची राज्यात सन १९९६ 
पासून जर्ीच्या तर्ी अींमलबजावणी करण्यात येत असून, सदर अचधननयमातील तरतुदीनुसार 
र्ासकीय सेवेत अपींगाकररता ककूण ३ ्क्के आरक्षण ठेवण्यात आलेले आहे. त्यानसुार राज्य 
र्ासनामार्श त कायशवाही करण्यात येत आहे. 
     या ववभागाकडून अपींग अचधननयम, १९९५ मधील तरतुदीींच्या अींमलबजावणीववषयक केवळ 
समन्वयाचे कामकाज हाताळण्यात येते. मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे दाखल असलेल्या रर् 
याचचका क्र.३२९४/२०१०-ननशलमा अनींत सुव े ववरुयद महाराषग र्ासन व इतर या न्यायालयीन 
प्रकरणाच्या अनुषींगाने र्ासन सेवेतील अपींगाींचा अनुर्ेषबाबत मींत्रालयीन सवश प्रर्ासकीय 
ववभागाींकडून (डडसेंबर-२०१० पयांतची) माहहती सींकलीत करुन मा.उच्च न्यायालयास सादर 
करण्यात आली व त्यानींतरही सदर माहहती सींकलीत करुन वेळोवळेी मा.उच्च न्यायालयात सादर 
करण्यात येत आहे. त्यानसुार हद.३०-१२-२०१५ पयांतची ववववध प्रर्ासकीय ववभागाींकडून उपलब्ध 
माहहतीनुसार राज्य र्ासनाच्या ववववध प्रर्ासकीय ववभाग व त्याींच्या अचधपत्याखालील के्षत्रीय 
कायाशलयाींमयये अींदाज े२५७३ पदाींचा अनुर्ेष शर्ल्लक असल्याचे हदसून आले. 
     अपींगाींचा अनरु्ेष भरुन काढणेसाठी यापूवी ववर्ेष भरती मोहहम राबववणेबाबत हद.८.८.२०११ 
रोजी र्ासन पररपत्रक ननगशशमत करण्यात आलेले आहे. सदर र्ासन पररपत्रकातील सूचना हदनाींक 
२३.७.२०१५ च्या अथश र्ासकीय पत्रान्वये पुनश्च: सवश ववभागाींना सूचना ननगशशमत करण्यात 
आलेल्या आहेत. तसचे र्ासन सेवतेील अपींगाींच्या अनुर्ेषाची पदे तातडीने भरण्यासींदभाशत प्रधान 
सचचव (सा.न्या.) याींच े अययक्षतखेाली हदनाींक ३०.१२.२०१५ रोजी मींत्रालयीन सवश प्रर्ासकीय 
ववभागाींची बैठक आयोजजत करण्यात येऊन ववर्ेष भरती मोहहम राबवून अपींगाींचा अनरु्ेष 
तातडीन ेभरण्याच्या सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 
     त्याचप्रमाणे हद.३०.१२.२०१६ व ४.०१.२०१७ रोजीच्या अधशर्ासकीय पत्रान्वये अपींगाींचा 
अनुर्ेष तातडीने भरण्याबाबत सुचचत करण्यात आले असून अपींगाींच्या ररक्त पदाची अद्यावत 
माहहती पाठववण्याबाबत सवश ववभागाींना कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
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अ्णाभाऊ साठे महामांडळातील ५५ िोटी िजम ववतरण गैरव्यवहाराच्या चौिशीबाबत 
  

(१४)  ५५०३९ (२०-०८-२०१६).   श्री.सुतनल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अण्णाभाऊ साठे महामींडळातील ५५ को्ी कजश ववतरण घो्ाळयाची र्ासनातरे् सुरु असलेली 
सीआयडी चौकर्ीची कायशवाही पुणश करण्यात आली आहे काय,  

(२) असल्यास, सदरहू चौकर्ीचे ननषकषश काय आहेत, त्यानुसार दोषी राजकारणी, अचधकारी, 
कमशचारी याींचेवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे व त्याींची नावे काय आहेत,    
(३) तसचे, याबाबत र्ासन तथा पोलीसाींनी आतापयांत केलेल्या कायशवाहीची सद्यचजस्थती काय 
आहे,  
(४) अद्याप, सीआयडी चौकर्ीची कायशवाही पुणश नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत व फकती 
ननजश्चत कालावधीत कायशवाही पणूश होणे अपेक्षक्षत आहे ?  
  
श्री. राजिुमार बडोले (१८-०२-२०१७) : (१) चौकर्ीची कायशवाही अद्याप सुरु आहे. 
(२) व (३) राज्य गुन्हे अन्वेषण ववभागाच्या तपासामयये महामींडळाचे दोषी आढळलेले तत्कालीन 
अययक्ष व व्यवस्थापकीय सींचालक असे शमळून ककूण १८ अचधकारी/कमशचा-याींवर स्थाननक पोशलस 
स््ेर्नमयये र्ौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल केले असून त्यापकैी ८ अचधकारी/कमशचा-याींची पुढील 
तपासासाठी न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. तसेच, या गुन््यासींबींधीत ३ 
अचधकारी/कमशचाऱ्याींना मा.न्यायालयाकडून जामीन मींजूर झाला असून या प्रकरणी ककूण २१ 
अचधकारी/कमशचा-याींना ननलींबबत केले आहे. 
(४) साहहत्यरत्न लोकर्ाहीर अण्णाभाऊ साठे ववकास महामींडळात झालेल्या गैरव्यवहार प्रकणाींचा 
तपास त्वरेने पूणश करण्याबाबत गहृ ववभागाकडून त्याींच्या हद.१५.०७.२०१६ च्या पत्रान्वये राज्य 
गुन्हे अन्वेषण र्ाखा, महाराषग राज्य याींना सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

___________ 
 

राज् य शासनाने शतेि-याांच् या थि त पीििजामची मादहती मागववली असल् याबाबत 
  

(१५)  ५५९४० (२२-०८-२०१६).   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.ववजय वडटेीटीवार (रम्हपहपूरी), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेे  (मालाड पजश्चम), 
श्री.महेश चौघुले (सभवांडी पजश्चम) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज् य र्ासनान ेर्ेतक-याींचे पीककजश मार् करण् याबाबत जजल् हा बाँका व राष गीयकृत बाँकाकडून 
सन २००९-२०१० पासून र्ेतक-याींच् या थकीत कजाशची माहहती मागववली असल् याच ेमाहे म,े २०१६ 
मयये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, राज् य र्ासनाकडून सदरील माहहती सींकशलत करण् यात आली काय, 
(३) असल् यास, सींकशलत केलेल् या माहहतीनुसार राज् य र्ासनाकडून ी्ंचाईरेटस् त भागातील 
र्ेतक-याींना पीककजश मार्ी देण् याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमुे (३१-०१-२०१७) : (१) नाही. पीककजश मार् करण् यासाठी थ कीत कजाशची माहहती 
मागववल् याचे खरे नाही. तथावप, थकीत कजाशच ेपुनगशठन करण् याच् या हेतूने भारतीय ररझाव् हश बाँकेची 
पूवश परवानगी घेण् यासाठी व त् या अनुषींगान े प्रस् ताव तयार करण् यासाठी ननजश्चत थकबाकीची 
माहहती मागववण् यात आली आहे. 
(२) नाही. सदर माहहतीचे अींर्तच सींकलन झाले आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ाावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

िजमत तालुक्यातील (जज. रायगड) शेतिऱ्याांची ररलायन्स  
गॅस िां पनीिडून िालेली फसवणूि 

  

(१६)  ५६१५८ (१९-०८-२०१६).   श्री.सुरेश लाड (िजमत), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरम्ा िळवा), 
श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.शामराव ऊफम  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल) :   सन्माननीय उयायोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ररलायन्स ग्स कीं पनीन ेकजशत तालुक्यातील (जज. रायगड) ज्या गावाींमधील र्ेतकऱ्याींच्या 
र्ेतीच्या जागेमधून पाईपलाईन गेली त्या जागेचा सींबींचधत र्ेतकऱ्याींना योग्य तो मोबदला न देता 
र्ेतकऱ्याींची र्सवणूक करुन पाईप लाईन गेलेल्या जशमनीच्या ७/१२ (इतर हक्कात) ररलायन्स 
कीं पनीचा शर्क्का पडला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ररलायन्स ग्स कीं पनीने र्ेतकऱ्याींची र्सवणूक केल्याप्रकरणी र्ेतकऱ्याींनी 
जजल्हाचधकारी रायगड तसच ेर्ासनाकड ेयाबाबत माहे माचश-कवप्रल २०१६ च्या दरम्यान लेखी 
ननवेदनाद्वारे तक्रारी केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास चौकर्ीच्या अनुषींगान ेर्ेतकऱ्याींनी केलेल्या तक्रारीवर कोणती कारवाई केली आहे 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०९-०५-२०१७) : (१) म.े ररलायन्स ग्स गान्सपो्ेर्न इन्रा. शल. ग्स 
पाईपलाईन अर्ी नोंद इतर हक्कात घेण्यात आली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) कें द्र र्ासनाच्या पगेोशलयम आ ण नैसचगशक ग्स मींत्रालय याींच्या पेगोशलयम आ ण 
शमनरल्स पाईपलाईन अचधननयम १९६२ अन्वये हद.७/४/२०१५ रोजीच्या अचधसचूना नुसार गुजरात 
मधील दहेज ते महाराषगातील नागोठणे, जज.रायगड पयांत इथेन ग्स पाईपलाईन प्रकल्प ररलायन्स 
पाईपलाईन्स शल. मार्श त राबववण्यात येत आहे. यामयये कजशत तालुक्यातील २१ महसलूी गावातील 
ककूण ६७९ सव्हे नींबरच्या जशमनी मालकाच्या/वहहवा्ीतून ग्स पाईपलाईन ्ाकण्याचे काम हाती 
घेण्यात आले आहे. बाचधत र्ेतकऱ्याींसोबत वा्ाघा्ीने नकुसान भरपाईचा दर ठरववण्याची 
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कायशवाही भूसींपादन अचधकारी याींच्या स्तरावर सुरु आहे. सदर पाईपलाईन ्ाकण्याचे काम 
र्ेतकऱ्याींचा ववश्वास सींपादन करुन करण्यात येत आहे. सदर पाईपलाईनच्या देखभाल 
दरुुस्तीकरीता बाचधत के्षत्राच्या महसूली अशभलेखात म.ेररलायन्स ग्स गान्सपो्ेर्न इन्रा शल.ग्स 
पाईपलाईन अर्ी नोंद इतर हक्कात घेण्यात आली आहे. 

___________ 
  

िोल्हापूर शहर व जजल््यातील अपांग व्यक्तीांना व्यवसायासाठी िजमपुरवठा  
मांजूर िर्यािररता जाचि अटी घाल्यात आल्याबाबत 

  

(१७)  ५७०४४ (२०-०८-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरम्ा िळवा), 
श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िजमत) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज् य अपींग ववत्त व आचथशक ववकास महामींडळामयये अपींग व्यक्तीींना व्यवसायासाठी कजश 
पूरवठा करण्यात येतो, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कोल्हापूर र्हर व जजल््यातील अपींग व्यक्तीींना व्यवसायासाठी कजशपूरवठा मींजूर 
करण्याकररता जाचक अ्ी घालण्यात आलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यामुळे अपींगाना कजश शमळण्यास ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कोल्हापूर र्हर व जजल्हा अपींग कृती सशमतीच्या वतीन ेर्ासनाला याबाबतच े
ननवेदन माहे म,े २०१६ मयये वा त्यादरम्यान देण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले (१८-०२-२०१७) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) व (५) कोल्हापूर र्हर व जजल्हा अपींग पुनवशसन कृती सशमतीच ेननवेदन महामींडळास प्राप्त 
झाले असनू सदर ननवेदनात उपजस्थत केलेल्या मुद्याींपकैी काही धोरणात्मक बाबीींवर कायदेर्ीर व 
ताींबत्रक बाबी तपासून सुधारणा करण्याची कायशवाही महाराषग राज्य अपींग ववत्त व ववकास 
महामींडळामार्श त करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
 

औरांगाबाद येथील डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर वसततगहृातील मलेु  
दवूषत पा् यामळेु आजारी पडत असल्याबाबत 

 

(१८)  ५७१०७ (२०-०८-२०१६).   श्री.अतलु सावे (औरांगाबाद पूवम), श्री.प्रतापराव पाटील धचेलीिर 
(लोहा), श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औरींगाबाद येथील ड..बाबासाहेब आींबेडकर वसनतगहृातील मलेु दवूषत पाण् यामुळे आजारी 
पडल् याचे माहे म,े २०१६ मयये वा त् या दरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मे महहन् यात अशभयाींबत्रकी, ववधी आ ण व् यवसानयक अभ यासक्रमाींची पररक्षा सुरु 
असल् यान ेया ववद्याथ याांचे र्ैक्ष णक नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या वसनतगहृाला दवूषत पाणी पुरववण् यात येत असल् याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली 
आहे काय, त् यात काय आढळून आले, 
(४) असल् यास, चौकर्ीनुसार कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (१६-०५-२०१७) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
 

औरांगाबाद शहरातील बांजारा िॉलनी येथील ववयायाथी वसतीगहृास  
दे्यात येणाऱ्या अनुदानात आधथमि गैरव्यवहार िाल्याबाबत 

 

(१९)  ५७६०५ (२०-०८-२०१६).   श्री.अतलु सावे (औरांगाबाद पूवम) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद र्हरातील बींजारा क.लनी येथील ववद्याथी वसतीगहृास औरींगाबाद 
जजल्हापररषदेच्या समाज कल्याण ववभागाकडून देण्यात येणाऱ्या दरवषीच्या अनुदानात आचथशक 
गैरव्यवहार झाल्याचे माहे म,े २०१६ मयये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर वसतीगहृाच्या व्यवस्थापनाववरुयद आतापयांत काय कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (१६-०५-२०१७) : (१) नाही. 
(२) बींजारा ववद्याथी वसनतगहृ, बींजारा क.लनी, औरींगाबाद या वसनतगहृास सन २०१३-१४ मयये 
अनुदान देण्यात आलेले आहे. परींतु, सदर सींस्थेच्या वादामळेु अनुदान वसनतगहृाच्या खात्यावरच 
पडून आहे. तसेच, सन २०१४-१५ व २०१५-१६ मयये सदर वसनतगहृाने अनुदान मागणी प्रस्तावच 
समाजकल्याण ववभागास सादर केला नसल्याचे जजल्हा समाजकल्याण अचधकारी, जज.प. 
औरींगाबाद याींनी कळववले आहे. सबब, आचथशक गैरव्यवहाराच्या कारणस्तव कारवाई करण्याचा 
प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
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डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर प्रसशक्षण व सांशोधन सांस्थेला (बाटी)  
पूणमवेळ महासांचालि नसल्याबाबत 

  

(२०)  ५७६८५ (२०-०८-२०१६).   श्री.राजाभाऊ (पराग) वाज े (ससन्नर) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सामाजजक न्याय ववभागाच्या ववववध योजनाींची अींमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या ड.. 
बाबासाहेब आींबेडकर प्रशर्क्षण व सींर्ोधन सींस्थेला (बा्ी) गेल्या अडीच महहन्यापासून पूणशवळे 
महासींचालकच नसल्यामळेु सींस्थमेार्श त राबववल्या जाणाऱ्या अनेक उपक्रमाींच ेकामकाज रखडले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ड..बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या १२५ व्या जींयती ननशमत्त राज्य सरकारने हाती 
घेतलेल्या योजना जात प्रमाणपत्राींची पडताळणी, अनुसूचचत जातीमधील ववद्याथयाांना 
रोजगाराशभमुख प्रशर्क्षण अर्ा सवश योजनाींना बा्ीवर भार असल्याने त्या योजना तातडीन े
राबववण्याबाबत र्ासनामार्श त कोणती कायशवाही करण्यात आली, वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०३-०४-२०१७) : (१) नाही. र्ासन आदेर् हद.२१ कवप्रल, २०१६ अन्वये 
महासींचालक, ड..बाबासाहेब आींबेडकर प्रशर्क्षण व सींर्ोधन सींस्था (बा्ी), पुणे या पदावर श्री.राजरे् 
ढाबरे (IRS २०००) याींची प्रनतननयुक्तीने ननयुक्ती करण्यात आलेली आहे. 
(२) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

राज् यातील जेष्ट् ठ नागरीिाांच ेअनुदान एि हजार रुपये िरणेबाबत 
  

(२१)  ५८०१५ (२०-०८-२०१६).   श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील जेष ठ नागरीकाींच ेअनुदान ४०० रुपयाहून कक हजार रुपये कराव ेयासाठी जेष ठ 
नागरीक सींयुक् त कृती सशमती राज् यभर धरणे आींदोलन करणार असल् याच ेमाहे कवप्रल, २०१६ 
मयये वा त्या दरम् यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, जेष ठ नागरीकाींचे सदर अनदान कक हजार करण् याबाबत र्ासनाने काय कायशवाही 
केली आहे, वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले (०५-०४-२०१७) : (१) नाही. 
(२) ववर्ेष सहाय्य कायशक्रमाअींतगशत असलेल्या योजनातील लाभाथयाांच्या माशसक अनुदानात वाढ 
करण्याच्या प्रस्तावावर ववचारववननमय सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

__________ 
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िोल्हापूर जजल््यातील सहिारी सांस्थाांच्या तनवडणूि त लागणा-या मतपत्रत्रिाांसह  
इतर छपाईची िाम ेसरिारी प्रेसमध्ये न िरता ेाजगी प्रसेमधून िर्याबाबत 

  

(२२)  ५८३८४ (२२-०८-२०१६).   डॉ.सुजजत समणचेिर (हातिणांगले), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरवीर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जजल््यातील सहकारी सींस्थाींच्या ननवडणूकीत लागणा-या मतपबत्रकाींसह इतर 
िपाईची काम ेसरकारी प्रेसमयये न करता खाजगी प्रसेमधून िपाई करुन घेण्यात आल्याच ेमाहे 
म,े २०१६ मयये वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु सींबचधत सींस्थेला जादा खचाशचा भूदांड सहन करावा लागला आहे, हेही खरे 
आहे काय, 
(३) तसेच र्ासनाचा कोट्यावधी रुपयाींचा महसूल बुडाला, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(५) चौकर्ीनुसार पुढे कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमुे  (१८-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२) राज्य सहकारी ननवडणूक प्राचधकरणामार्श त घेण्यात येणाऱ्या सवश सहकारी सींस्थाींच्या 
ननवडणूकाींचा खचश ननयींबत्रत ठेवण्यासाठी हद.१६/११/२००६ च्या आदेर्ान्वये मागशदर्शक सुचना 
ननगशशमत करण्यात आल्या असून, मतपबत्रकाींच्या िपाईबाबत खचाशची मयाशदा नमूद केली आहे. 
उक्त आदेर्ात नमूद खचाशच्या मयाशदेमयये मतपबत्रकाींची िपाई करण्यात येते. त्यामुळे सींस्थेला 
जादा खचाशचा भुदांड सहन करण्याचा प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
(३) सहकारी सींस्थाींच्या ननवडणुकीची खचश सींबींचधत सहकारी सींस्था रेखाींफकत धनादेर्ाव्दारे 
ननवडणूक ननणशय अचधकाऱ्याींच्या नाव े ब्केत भरणा करीता असल्यान,े र्ासनाचा को्यावधी 
रुपयाचा महसूल बुडण्याचा प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील मराठा व मुस्लीम समाजाला आरक्षण दे्याबाबत 
  

(२३)  ५९२२१ (२०-०८-२०१६).   श्री.राणाजगजीतससांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.अजजत पवार 
(बारामती), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील मराठा व मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सातत्यान ेमागणी करण्यात 
येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदर दोन्ही समाजास आरक्षण देणेबाबत ननणशय घेण्यास ववलींब होत असल्यान े
राज्यात सींतप्त प्रनतफक्रया उम्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर दोन्ही समाजास आरक्षण देणेबाबत र्ासन स्तरावर काय कायशवाही करण्यात 
आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. राजिुमार बडोले (१४-०३-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) मराठा समाजास र्ैक्ष णक व सामाजजकष्ष्या मागास प्रवगश तयार करुन त्या प्रवगाशतील १६ 
्क्के आरक्षण देण्याकररता हद.९/७/२०१४ रोजी सन २०१४ चा महाराषग र्ासन अययादेर् क्र.१३ 
काढण्यात आला व हद.१५/७/२०१४ च्या र्ासन ननणशयान्वये मराठा समाजास र्ैक्ष णक व 
सामाजजकष्ष्या मागास प्रवगश तयार करुन १६ ् क्के आरक्षण देण्यात आले. हद.१४/११/२०१४ रोजी 
सदर अययादेर्ास व र्ासन ननणशयास मा.उच्च न्यायालयान ेअींतररम स्थचगती हदली. मा.सवोच्च 
न्यायालयान े मा.उच्च न्यायालयाच्या सदर आदेर्ात हस्तके्षप करण्यास नकार हदल्यामुळे 
याबाबतच ेप्रकरण मा.उच्च न्यायालयात प्रलींबबत आहे. 
      तसेच मुजस्लम समाजाला आरक्षण देण्याकरीता हद.९/७/२०१४ रोजी सन २०१४ चा महाराषग 
र्ासन अययादेर् क्र.१४ काढण्यात आला व हद.१९/७/२०१४ च्या र्ासन ननणशयान्वये मुजस्लम 
समाजाकररता ववर्ेष मागास प्रवगश-अ तयार करुन ५ ्क्के आरक्षण देण्यात आले. मा.उच्च 
न्यायालयान ेसदर अययादेर्ास स्थचगती हदल्यामुळे मुजस्लम समाजास आरक्षण देण्याबाबतच े
प्रकरण मा.उच्च न्यायालयात प्रलींबबत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
 

सलांगायत समाजातील १२ पोटजातीांना ओबीसी आरक्षण समळणेबाबत 
  

(२४)  ६१२२३ (२०-०८-२०१६).   श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) शलींगायत समाजातील यापूवी १४ पो्जातीींना ओबीसी आरक्षण देऊन  उवशररत वीरर्ैव 
शलींगायत, शलींगायत , शलींगायत रेड्डी, शलींगायत कानोडी, शलींगडरे / शलींगधर, शलींगायत शर्लवींत, 
शलींगायत हदक्षावींत, शलींगायत पींचम, शलींगायत चतुथश, हहींद ू शलींगायत, हहींद ू वीरर्ैव, शलगायत 
नतराळी या पो् जातीींना अद्याप ओबीसी आरक्षणापासून वींचचत ठेवण्यात आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, उवशररत पो्जातीींना ओबीसी प्रवगाशत समाववष्  करण्याबाबत राज्यर्ासनाने 
सकारात्मक अवहाल राज्य मागासवगीय आयोगाकड ेपाठवला आहे तो अहवाल र्ासनाकड ेप्राप्ता 
झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, वरील १२ जातीींना राज्य  र्ासन इतर मागासवगीय समाजात सवलती बहाल 
करणार आहे काय, असल्यास र्ासनाची यावर प्रनतफक्र या काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले (२१-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
     या ववभागाच्या हद.४/९/२०१४ च्या र्ासन ननणशयान्वये शलींगायत समाजातील            
१४ पो्जातीींना आरक्षण देण्यात आले असून उवशररत जातीींना आरक्षण देण्याबाबत          
कायशवाही चाल ूआहे. 
(२) व (३) सदर अहवाल अद्यापी अप्राप्त आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

क्राांततवीर लहुजी साळवे मातांग अभ्यास आयोगाच्या अहवालाच्या अांमलबजावणीबाबत 
  

(२५)  ६१६३८ (२०-०८-२०१६).   श्री.अतनल बाबर (ेानापूर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) क्राींनतवीर लहुजी साळवे मातींग अभयास आयोगाच्या र्ासनाने स्वीकारलेल्या ६४ मागण्याींच्या 
अींमलबजावणीसाठी र्ासनामार्श त कृती अहवाल तयार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कृती अहवालाच ेस्वरुप काय आहे व त्यातील बाबीींची अींमलबजावणी केली आहे 
काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले (२१-०४-२०१७) : (१) या ववभागाच्या हद.३१/१२/२०११ च्या र्ासन 
ननणशयान्वये मान्य करण्यात आलेल्या काींनतवीर लहुजी साळवे मातींग अभयास आयोगाच्या 
शर्र्ारर्ीींबाबत र्ासनाच्या ववववध ववभागाींकडून अींमलबजावणी करण्यात येत असून त्याबाबत 
आढावा घेण्यासाठी मा.राज्यमींत्री याींच ेअययक्षतेखाली वळेोवेळी बैठका आयोजजत करण्याच ेर्ासन 
आदेर् ननगशशमत करण्यात आले आहेत. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

जालना जजल््यातील सुमारे १५० अपांगाांचे िजम प्रस्ताव  
मांजूरी न समळाल्यान ेप्रलांबीत असल्याबाबत 

  

(२६)  ६१६७२ (२०-०८-२०१६).   श्री.सांतोष दानव े(भोिरदन) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जालना जजल्हयातील सुमारे १५० अपींगाींच े कजश प्रस्ताव मींजूरी न शमळाल्याने प्रलींबीत 
असल्याच ेहदनाींक १२ म े२०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्तप्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
त्यानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय व सदरहू अपींगाींच ेप्रस्ताव मींजूर करण्याबाबत र्ासनान े
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले (१८-०२-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) महाराषग राज्य अपींग ववत्त आ ण ववकास महामींडळाच्या जालना जजल्हा 
कायाशलयामार्श त प्राप्त कजश प्रस्तावाींबाबत चौकर्ी करण्यात आलेली असून प्राप्त प्रस्तावातील 
आवश्यक कागदपत्राींची पुतशता करण्यासींदभाशत अजशदारार्ी पत्रव्यवहार करण्यात येत आहे. तसेच 
पररपुणश कजश प्रस्तावाींस मींजूरी देण्यासींदभाशत, जजल्हा व्यवस्थापक, जालना जजल्हा कायाशलय याींचे 
मार्श त कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

ववदभामतील शेति-याांच् या िजामच ेपुनगमठन तसेच त् याांच् यािडील  
पीि िजामच् या वसुलीस स् थधगतीबाबत 

  

(२७)  ६२१५७ (२२-०८-२०१६).   श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील (सशडी), 
डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मा.उच् च न् यायालयाच् या ननदेर्ानुसार नींतर समावेर् करण् यात आलेल् या ववदभाशतील ११ हजार 
८६२ गावातील र्ेतक-याींच् या कजाशचे पुनगशठन तसेच त् याींच् याकडील पीक कजाशच् या वसलुीस 
स् थचगती न हदल् यामुळे ववदभाशतील काही बाँकाींना दषु काळी पररजस्थतीतही सक् तीची वसलूी चाल ू
ठेवल् याची बाब माहे कवप्रल, २०१६ मय ये ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, कजाशचे पनुगशठन तसेच पीक कजाशची वसुली स् थचगती देण् याबाबतचे आदेर् केव् हा 
देण् यात आले ? 
  
श्री. सुभाष देशमुे  (३१-०१-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
अमरावती व नागपूर ववभागातील जजल् हा मय यवती सहकारी बाँकाींनी सन २०१५-१६ च् या खरीप 
हींगामातील पीक कजाशची र्ेतक-याींकडून सक् तीने वसूली केलेली नाही. 
(२) प्रश् न उद्भ ाावत नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

जजल्हातनहाय जात प्रमाणपत्र पडताळणी ससमत्याांिररता पदतनसममती िर्याबाबत 
  

(२८)  ६२३६४ (२०-०८-२०१६).   िुमारी प्रझणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.मनोहर भोईर 
(उरण) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जजल्हाननहाय जात प्रमाणपत्र पडताळणी सशमत्याींकररता पदननशमशती करण्याबाबत सामाजजक 
न्याय व ववर्ेष सहाय्य ववभागाच्या हदनाींक १ जून, २०१६ च्या र्ासन ननणशयामुळे कननषठ 
शलवपक, शर्पाई, पोलीस ननररक्षक, प्रमुख शलवपक, वाहनचालक इत्यादी पदे कमी करण्यात आली 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मागासवगीय कल्याण्याच्या वाढत्या योजना लक्षात घेता उपलब्ध कमशचाऱ्याींची 
सींख्या इतर प्रर्ासकीय ववभागार्ी तुलना केली असता अत्यींत कमी असल्यान ेकमशचाऱ्याींवर 
कामाचा व्याप वाढणार असून, मागासवगीय दाखले शमळण ेइत्यादी कामास ववलींब होणार आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हदनाींक १ जून, २०१६ चा र्ासन ननणशय रद्द करुन जजल्हास्तरीय जात पडताळणी 
सशमतीसाठी कमशचाऱ्याींची सींख्या वाढववण्याची कायशवाही करण्यात येणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, त्यामागील कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (१६-०५-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. हदनाींक १ जनू, २०१६ च्या र्ासन 
ननणशयान्वये ७६ पदे ननरसीत करुन ११५ पदे नव्याने ननमाशण करण्यात आलेली आहेत. 
(२) १५ ववभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी सशमत्या ननरसीत करुन ३६ जजल्हा जात प्रमाणपत्र 
पडताळणी सशमत्या स्थापन करण्यात आल्यामळेु सदर सशमत्याींची सींख्या वाढली असून त्याींच े
कायशके्षत्र कमी होणार असल्यामुळे प्रत्यक्षात कामाचा व्याप कमी होणार आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
 

जातपडताळणीची हजारो प्रिरणे प्रलांत्रबत असल्याबाबत 
  

(२९)  ६२८४४ (२०-०८-२०१६).   श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी), श्री.राहूल िुल (दौंड), 
श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात ववववध जातीची जातपडताळणीची ४८ हजार प्रकरणे प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास सदरची जात प्रकरणे लवकरात लवकर ननकाली काढण्यासाठी कोणत्या 
उपाययोजना र्ासन करणार आहे, 
(३) नसल्यास याबाबतची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले (२१-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही.  
     माहे ऑगस््, २०१६ अखेर राज्यात जातपडताळणीची ककूण ४६७९९ इतकी प्रकरणे प्रलींबबत 
आहेत. जाती दाव्याींच्या काही प्रस्तावाींमयये कागदपत्राींची कमतरता. अपुरे पुरावे यामुळे सींबींधीत 
व्यक्तीकडून पत्रव्यवहार करुन आवश्यक ते पुरावे मागवावे लागतात. र्ींकास्पद प्रकरणामयये 
पोलीस दक्षता पथकाकडून चौकर्ी केली जाते. त्यामुळे प्रकरणे ननकाली काढण्यास उर्ीर होतो. 
(२) प्रलींबबत प्रकरणाींची सींख्या व अपुरा कमशचारीवगश याींचा समन्वय साधून तसेच अनतररक्त 
कायशभार देऊन व वेळोवळेी ववर्ेष मोहहमा आयोजजत करुन प्रलींबबत प्रकरणाींचा ननप्ारा करण्याची 
कायशवाही युयदपातळीवर करण्यात येत आहे. 
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     राज्यात १५ ववभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी सशमत्या कायशरत होत्या. या जात 
प्रमाणपत्र पडताळणी सशमत्याींचा कामाचा व्याप ववचारात घेऊन सशमत्याींचे कामकाज प्रभावीपण े
व्हावे, याकरीता हद.२/३/२०१५ च्या र्ासन ननणशयान्वये प्रत्येक जजल््यासाठी स्वतींत्र सशमती 
कायाशजन्वत करण्याचा ननणशय घेण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

िणमबधीर वविास ववयायालय, किन्हवली (ता.शहापूर, जज.ठाणे) याांना १० आददवासी अपांग 
ववयायाथयाांना अनुदान तत्वावर मान्यता व वाढीव ववयायाथी सांख्यावाढ समळणेबाबत 

  

(३०)  ६२९८७ (२०-०८-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफम  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कणशबधीर ववकास ववद्यालय, फकन्हवली, ता.र्हापूर या र्ाळेला २००४ सालीपासून ४० ननवासी 
ववद्याथयाांना अनुदान शमळाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १८ ऑगस््, २००४ च्या र्ासन ननणशयानुसार या र्ाळेतील १६ कमशचाऱ्याींना मींजूरी 
शमळाली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तेंव्हापासून आजपयांत या र्ाळेतील ८ कमशचारी अनदुानापासून वींचचत आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या र्ाळेने २ ऑगस््, २००६ या वषी १० वाढीव ववद्याथयाांना ववनाअनुदान तत्वावर 
मान्यता घेऊनही अनुदान र्ाळेला प्राप्त झाले नाही हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, अनुदान शमळणेस ववलींब होण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०६-०२-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही. सदर सींस् थेस आयुक् त, अपींग कल् याण, पुणे याींनी त् याींच् या हदनाींक ११.३.१९९९ अन् वये 
४० ननवासी अनुदानीत व १० ननवासी कायम स् वरूपी ववनाअनुदानीत अस े५० ननवासी सींख् येवर 
नोंदणी प्रमाणपत्र क्र.०३२९ हदलेले आहे. तसेच ४० ननवासी अनुदानीत ववद्याथी सींख् येवर १६ पदे 
मींजूर आहेत. 
(४) सदर सींस् थेत ४० ननवासी अनदुानीत ववद्याथी सींख् येवर अनुदान देय आहे. तसेच १० ननवासी 
कायम स् वरूपी ववनाअनुदान तत् वावर असलेल् या ववद्याथी सींख् येस अनुदान देण् याबाबत र्ासनाच े
सद्यचजस्थतीत धोरण नाही. 
(५) प्रश् न उद्भ ाावत नाही.  

___________ 
 

ससांधुदगुम जजल््यातील सावांतवाडी येथे आधथमिदृष्ट्टया मागासलेल्या  
मुलीच्या वसततगहृामध्ये सोयी सुववधाांचा अभाव असल्याबाबत 

  

(३१)  ६३८८३ (२०-०८-२०१६).   श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) शसींधुदगुश जजल््यातील सावींतवाडी येथ ेआचथशकष्ष्या मागासलेल्या मुलीींच्या वसनतगहृामयये 
ववद्याचथशनीींना आींघोळीसाठी गरम पाणी न शमळणे, स्नानगहृाचे दरवाजे नसणे, लाई् गेल्यास 
पयाशयी हदवा-बत्तीची सोय नसण,े वसनतगहृात १२ वी त ेपदवीपयांत शर्क्षण घेणाऱ्या ८० मुलीींची 
प्रवेर् क्षमता असतानाही त्यापेक्षा प्रवेर् क्षमता कमी असणे, हजरेी प्ावर २३ मुलीींची नावे 
असतानाही त्यापेक्षा प्रत्यक्षात मुलीची सींख्या कमी असणे इ. स्वरुपाच्या त्रु्ी ननदर्शनास आल्या 
आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले आहे व त्यानुसार र्ासनाने काय कायशवाही केली वा 
करत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले (१६-०५-२०१७) :(१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) व (३) वसतजगृहात प्रवेर्जत वजद्यार्थीनीींना आवर््यक त्या सोयीसुवजधा वळेोवळेी 
पुरववण्याबाबत सचूना सदर वसनतगहृाच्या गहृपालाींना देण्यात आल्या आहेत. वसनतगहृातील 
स्नानगहेृ, स्वच्ितागहेृ याींच े दरवाज े दरुुस्त करण् यात येऊन त्याहठकाणी पुरेर्ा ववजेची सोय 
करण्यात आली आहे. तसेच, वसनतगहृात लाई् गेल्यास हदवा-बत्तीची सोय म्हणून इन्व श्र व दोन 
युपीकस सींचाची सुववधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 
     तसेच, आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे याींनी सोलर व.्र ही्रबाबत के्षत्रीय कायाशलयाींकडून 
व्यवहायशता अहवाल मागववलेला असून सदर अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर ववहीत पयदतीचा वापर 
करुन खरेदी प्रफक्रया राबववण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

सहिारी बँिा व पतसांस्थाांमध्ये सरुक्षारक्षि नेमणेबाबत 
  

(३२)  ६३९५१ (२२-०८-२०१६).   श्रीमती तनममला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशर्क येथील बत्रमूती चौक, पा्ीलनगर येथील नामको बाँकेच्या र्ाखेत दरोड्याचा प्रयत्न 
र्सला असल्यान ेर्हरातील प्रामखु्याने अनेक सहकारी बाँका व पतसींस्थाींच्या सुरक्षक्षततेचा प्रश्न 
पुढे आला असल्याच ेमाहे जून, २०१६ मयये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, काही सहकारी बाँका व पतसींस्थाींमयये आवश्यक असतानाही सुरक्षारक्षकच 
नसल्यान ेकमशचाऱ्याींच्या जीवाला धोका ननमाशण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या बाँकाींच्या व्यवस्थापन व सींचालक मींडळाला सदर सहकारी बाँका व पतसींस्था 
याींनी सुरक्षारक्षक नेमावेत यासाठी सक्ती करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



वव.स. २९४ (23) 

 
श्री. सुभाष देशमुे  (०६-०२-२०१७) : (१) व (२) अींर्तच खरे आहे. 
हद नाशर्क मचशट्स को ऑप बाँक शल.नाशर्क या बाँकेचया बत्रमूती चौकातील उीं ्वाडी र्ाखेमय ये 
हदनाींक १०.६.२०१६ रोजी चोरी करण् याचा प्रयत् न करण् यात आला होता. परींत ू सदर प्रयत् न    
र्सलेला आहे. 
वरील घ्ना वगळता नाशर्क जजल् ्यात अर्ा प्रकारची घ्ना वगळता कुठेही पडल् याचे ननदर्शनास 
आलेले नाही. 
(३) सुरक्षक्षततेच् या ष्ष ्ीने हदवसा व रात्री र्स् त्रधारी रखवालदार ठेवणे, शसक् यरुर्ी अलामश व 
सी.सी.ह्.व् ही. बसववण् याची कायशवाही करणेबाबत जजल् ्यातील सवश नागरी बाँका याींना जजल् हा 
उपननबींधक सहकारी सींस् था, नाशर्क याींनी त् याींच् या हदनाींक ११.५.२०१६ रोजीच् या पत्रान् वये कळववले 
आहे. 
तसेच उपरोक् त सचूनाींची प्रभावीपणे अींमलबजावणी करण् याच् या सूचना सवश नागरी बाँका पतसींस् था 
याींना देण् याबाबत सवश उप सहारूयक ननबींधक, सहकारी सींस् था याींना जजल् हा उपननबींधक, सहकारी 
सींस् था नाशर्क याींनी हदनाींक ८.६.२०१६ रोजीच् या पत्रान् वये कळववले आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील त्रबयाण ेिां पन्याांनी सन १९९५ पासून त्रबया्याांवरील 
शासनाचा िर भरणा न िेल्याबाबत 

  

(३३)  ६४७८० (१९-०८-२०१६).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचेली) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील बबयाण ेकीं पन्याींनी र्ासनाच े हदनाींक ३१/०५/१९९५ व हदनाींक ०४/०४/१९९५ च्या 
पररपत्रकाचा आधार घेवून र्ासनाच्या महसूल कराचा भरणा केलेला नसल्याच ेननदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचे पररपत्रक र्ासनाकड े उपलब्ध नसल्याच े माहे जून २०१६ दरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बबयाणे कपींन्याींची सन १९९५ पासून महसुल कर भरणा केला नसल्यामळेु सदर 
महसुल कर वसुल करण्यासाठी र्ासनाच्या वतीन ेकाय कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमुे (०६-०२-२०१७) : (१), (२), (३) व (४)  बबयाणे मुळत: र्ेतमाल जरी असला 
तरी तो बाजार र्ीस पात्र नाही अर्ी हद.३१.०५.१९९५ च्या र्ासन पररपत्रकात तरतूद असल्यामुळे 
बाजार र्ी आकारण्याचा प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
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दहेज-नागोठण,ेिजमत, पेण व ेालापूर (जज.रायगड) तालुक्यातील ररलायन्स  

िां पनीिडून टाि्यात येत असलेल्या गॅस पाइमपलाइमनबाबत 
  

(३४)  ६६०४१ (१६-१२-२०१६).   श्री.सुभाष उफम  पांडडतशेठ पाटील (असलबाग), श्री.सुरेश लाड 
(िजमत), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरम्ा िळवा), श्री.धैयमशील पाटील (पणे) :   सन्माननीय उयायोग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहेज-नागोठण,े कजशत, पेण व खालापूर (जज.रायगड) तालकु्यामयये ग्सपाईप लाईन 
्ाकण्यासाठी ररलायन्स कीं पनीकडून स्थाननक र्ेतक-याींच्या जशमनी ववनापरवाना, ववनासींमती व 
बेकायदेर्ीर सींपाहदत केल्या जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ेतकऱ्याींच्या जशमनी ररलायन्स कीं पनीने ताब्यात (सींपाहदत) घेतल्यावर 
जशमनीच्या दोन्ही बाजूच्या समुारे १५ रु््ाींपयांत कोणतेच बाींधकाम करता येणार नसल्यामळेु 
र्ेतकऱ्याींचे आचथशक नुकसान होणार असल्याने र्ेतक-याींचा प्रखर ववरोध होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ररलायन्स कीं पनीने अद्यापही आपला प्रकल्प अहवाल हदलेला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी र्ासन काय कारवाई करणार आहे, 
(५) तसेच र्ेतकऱ्याींना न्याय शमळण्यासाठी र्ासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (०९-०५-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) व (५) कें द्र र्ासनाच्या पेगोशलयम आ ण शमनरल्स पाईपलाईन अचधननयम, १९६२ 
नुसार खाजगी जशमनीचे सींपादन करण्यात येत असल्याने १८ मी्र रुीं दीच्या शसमाींकन पट््यात 
१ मी्र खोल जशमनीत ग्स पाईपलाईन ्ाकण्यात येत आहे. या सींपाहदत करण्यात येत 
असलेल्या के्षत्राची आगाऊ नकुसान भरपाई अदा करण्याची कायशवाही सुरु आहे. बाधीत 
र्ेतकऱ्याींच्या तक्रारीबाबत पालकमींत्री (रायगड) व जजल्हाचधकारी, रायगड याींच्या अययक्षतखेाली 
बैठक घेण्यात येऊन सभेत प्रकल्पाच े प्रयोजन व सुरक्षक्षततेच्या ष्ष्ीन े घेतलेली खबरदारी 
र्ेतकऱ्याींसमोर ववदीत करण्यात आली आहे. तसेच ग्स पाईपलाईनच्या मुल्याींकनाबाबत सचचव 
(वने) व जजल्हाचधकारी रायगड याींची सशमती नेमण्याचा ननणशय घेण्यात आला असून सशमतीची 
पुढील कायशवाही सुरु आहे. या ग्स पाईपलाईनला इजा होऊ नये म्हणून, शसमाींकनाच्या जशमनीींच्या 
के्षत्रात १८ मी्र रुीं दीच्या पट््यात बाींधकामास ननबांध लागू आहेत. पाईपलाईन ्ाकून झाल्यावर 
जमीन पूवशवत करण्यात येत असनू सदर के्षत्रात र्ेतकरी र्ेती करु र्कतात. तसेच त्याींना रस्ता, 
बाग, फक्रडाींगण व वाहनतळ यासारखे कमी खोलीच ेबाींधकाम करता येईल व मालकी हक्क मळू 
मालकाकडचे राहहल्याने र्ेतकऱ्याींचे आचथशक नुकसान होण्याचा प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
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मेहिर येथील (जज. बुलढाणा) पांचायत ससमतीच्या दलुमक्षामळेु  
रमाई घरिुल योजना प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

  

(३५)  ६६५९५ (१०-०१-२०१७).   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मेहकर येथील (जज. बलुढाणा) पींचायत सशमतीच्या दलुशक्षामुळे गेल्या दोन वषाशपासून रमाई 
घरकुल योजना प्रलींबबत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मयये वा त् या दरम्यान ननदर्शनास आले, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यामुळे रेटामीण भागातील र्ेकडो मागासवगीयाींची घरे अपूणाशवस्थमेयये आहेत, हेही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय ननदर्शनास आले, 
चौकर्ीनुसार पुढे काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, त्याची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. राजिुमार बडोले (०१-०६-२०१७) :(१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई-बांगळूर इांडजस्रयल िॉररडॉरमध्ये िोल्हापूरचा समावशे िर्याबाबत 
  

(३६)  ६६६७७ (१६-१२-२०१६).   डॉ.सुजजत समणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय उयायोग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-बींगळूर इींडजस्गयल क.ररड.रमयये कोल्हापूरचा समावेर् करण्यात आला आहे काय, 
(२) असल्यास, या क.ररड.रकररता फकती जागेची आवश्यकता असून सदरची जागा सींपाहदत 
करण्यात आली आहे काय, 
(३) नसल्यास त्याींची कारणे काय आहेत व फकती कालावधीत उक्त जागा सींपाहदत करणे अपेक्षक्षत 
आहे ?  
  
श्री. सुभाष देसाई (१३-०४-२०१७) : (१) मुींबई-बींगळूर इींडस्गीयल क.ररड.र सुरु करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव कें द्र र्ासन स्तरावर ववचाराधीन आहे. प्रस्तावाबाबत ववववध ववकल्पाचा अभयास सुरु 
असून प्रस्ताव प्राथशमक स्तरावर आहे. 
(२) व (३) कें द्र र्ासनान ेतसेच DMICDC या कें द्र सरकारच्या महामींडळान ेM/s.Egis India 
consulting Enginessre Pvt.Ltd.Bangalore या सल्लागार कीं पनीस जागेच्या ननवडी सींदभाशत 
प्रस्ताव देणेसाठी ननयुक्त केले असून या सल्लागार कीं पनीन ेपुणे, सातारा, साींगली, सोलापूर व 
कोल्हापूर जजल््यातील जागेबाबत अहवाल सादर केला आहे. याबाबत अद्याप ननणशय झालेला 
नसून डी.कम.आय.डी.सी. मार्श त पुढील कायशवाही करण्यात येणार आहे. 

___________ 
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अहमदनगर जजल्हयातील दसलत वस्ती सुधार योजनेत सन २०१६-१७ या आधथमि  
वषामसाठी ७९ िोटीांचा तनधी उपलब्ध िाला असल्याबाबत 

(३७)  ६६७९७ (१०-०१-२०१७).   श्री.ववजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर जजल््यातील दशलत वस्ती सुधार योजनते सन २०१६-१७ या आचथशक वषाशसाठी     
७९ को्ीींचा ननधी उपलब्ध झाला असून माहे सप् े्ंबर, २०१६ अखेर पयांत सुमारे ९० को्ीींच्या 
कामाींना प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात येणार असल्याचे जजल्हा समाजकल्याण अचधकारी याींनी 
हदनाींक ४ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास माहहती हदली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, दशलत वस्ती सुधार योजनेतील अपूणश राहहलेल्या कामाींसाठी २० को्ी खचश करुन 
सदरहू काम ेतात्काळ पूणश करण्याच्या सूचना सींबींचधताींना देण्यात आलेल्या आहेत, हेही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरहू योजनेची सद्य:जस्थती काय आहे व अपूणश असलेली कामे फकती कालावधीत 
पूणश करण्यात येतील ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (१७-०४-२०१७) : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे.  
     सन २०१६-१७ या वषाशसाठी रुपये ७८८०.५३ लक्ष कवढा ननधी मींजूर आहे. यापूवीची देयता 
वजा जाता रुपये ५८५५.०० लक्ष कवढ्या ननधीच्या कामाींना सन २०१६-१७ मयये प्रर्ासकीय 
मान्यता देण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
(२) व (३) सदर योजनअेींतगशत मींजूर कामाींच्या ननधी वा्पास प्रर्ासकीय मींजूरी शमळाल्यानींतर 
ननधी ववतरीत करण्याची कायशवाही करण्यात येईल, अपूणश कामे प्राधान्याने पूणश करुन घेण्यासाठी 
सींबींचधताींना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 

___________ 
  

राज्यात अनुसूधचत जाती-जमाती अत्याचार प्रततबांधि िाययायाचा (ॲरॉससटी)  
गैरवापर रोे्यासाठी उपाययोजना िर्याबाबत 

  

(३८)  ६७००९ (१०-०१-२०१७).   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सांरामाम 
थोपटे (भोर), श्री.िुणाल पाटील (धळेु रामामीण), श्री.अस्लम शेे  (मालाड पजश्चम), श्रीमती तनममला 
गाववत (इगतपूरी), श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई) :  सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अनुसूचचत जाती-जमाती अत्याचार प्रनतबींधक कायद्याचा (ॲग.शस्ी) गैरवापर 
रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा र्ासनाच्या ववचाराधीन असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मयये 
वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ॲग.शस्ी कायद्याचा होत असलेला गैरवापर रोखण्यासाठी उपाययोजना 
करण्याबाबत ववचाराधीन असलेल्या प्रश्नाबाबत र्ासनाने ननणशय घेऊन त्यानुसार त्याींची 
अींमलबजावणी करण्याबाबत काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले (२१-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

िन्यादान अनुदान योजनते दपुटीने वाढ िर्यात आल्याबाबत 
  

(३९)  ६७४४१ (१०-०१-२०१७).   श्री.सांरामाम थोपटे (भोर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती 
तनममला गाववत (इगतपूरी), श्री.अस्लम शेे  (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सामुदानयक वववाह सोहळ्यात वववाह करणाऱ्या मागासवगीय जोडप्याींसाठी राज्य सरकारकडून 
देण्यात येणाऱ्या कन्यादान अनुदान योजनेत दपु्ीने वाढ करण्यात आली असल्याचे ऑक््ोबर, 
२०१६ मयये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास वववाह सोहळे आयोजजत करणाऱ्या स्वयींसेवी सींस्थेसाठी देण्यात येणाऱ्या दोन हजार 
रूपये अनुदानातही वाढ करून त ेचार हजार रूपये करण्यात आले आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची अींमलबजावणी केव्हापासून करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२१-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सामुहहक वववाह सोहळ्यामयये भाग घेऊन वववाह करणाऱ्या मागासवगीय दाींमत्याींसाठी 
असलेल्या कन्यादान योजनते बदल अनुदानात वाढ हद.१५/१०/२०१६ पासनू लागू करण्यात आली 
आहे. 
(४) प्रश्नच उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात प्रत् येि जजल् ्यात जात पडताळणी ससमत् या स् थापन िर् याबाबत 
  

(४०)  ६८२४६ (१०-०१-२०१७).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात प्रत् येक जजल् ्यात जात पडताळणी सशमत् या स् थापन करण् याचा घेण् यात आलेला 
र्ासनाचा ननणशय अडचणीत आल् याचे हदनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा त् यासमुारास ननदर्शनास 
आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, जजल् ्यावर जात पडताळणी सशमत् या स् थापना करण् यास र्ासनाला येणा-या 
अडचणीची कारणे काय आहे, 
(३) असल् यास, सदरील अडचणी दरु करुन प्रत् येक जजल् ्यात जात पडताळणी सशमत् या स् थापन 
करण् याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले (०३-०४-२०१७) : (१) नाही. जजल्हाननहाय जात प्रमाणपत्र पडताळणी सशमत्या 
कायाशजन्वत करण्याच्या अनुषींगाने महाराषग र्ासन असाधारण राजपत्र, भाग ४-ब, क्रमाींक १९७, 
हद.२८.७.२०१६ अन्वये सशमत्याींची रचना व त्याींचे कायशके्षत्र अचधसूचचत करण्यात आलेले असून 
हद.२१.११.२०१६ पासून जजल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी सशमत्याींच े दैनींहदन कामकाज सुरु 
करण्यात आलेले आहे. 
(२) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

ज् येष्ट् ठ नागररिाांसाठी नवे धोरण राबवव् याबाबत 
  

(४१)  ६८२८१ (१०-०१-२०१७).   डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव), अॅड.वारीस पठाण 
(भायेळा), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती तनममला गाववत (इगतपूरी), श्री.अस्लम शेे 
(मालाड पजश्चम) : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ज्येषठ नागररकाींना उतार वयात सन् मानान ेव कोणाच् याही आधाराशर्वाय जगता याव,े यासाठी 
सावाांसाठी घरे, जोडप् याींना सहजीवनासाठी महहलाींच् या बचत ग्ाींसारख् या स् वयींसेवी सींस् थाींमार्श त 
ववर्ेष काळजी घेणा-या सेवक-सेववका आहद सुरक्षक्षत व सन् मानान ेजीवन जगता यावे यासाठी 
ज् येष ठ नागररकाींसाठी नव ेधोरण राबववण् याचे र्ासनाच् या ववचाराधीन असल् याच ेमाहे ऑगस् ्, 
२०१६ मयये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ज् येष ठ नागररकाींच् या सुरक्षक्षततेसाठी नवीन धोरणाींची अींमलबजावणी करायच्या 
ष्ष्ीने राज् यर्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, त् याची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले (२१-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ज्येषठ नागररकाींना ववववध सवलती देण्याच्या अनुषींगाने महाराषग राज्याचे सवश समावेर्क 
ज्येषठ नागरीक धोरण, २०१३ यास राज्य मींबत्रमींडळान ेहदनाींक ३०-९-२०१३ रोजी मान्यता हदलेली 
आहे. यामयये पुढील बाबीींचा समावेर् केला आहे. 
     अ) वयृदासाठी अडथळा ववरहहत प्रवेर्ाची तरतूद करणे, या सींकल्पोचा ववकास करणे, ज्येषठ 
नागररकाींना सक्षम प्राचधकाऱ्यामार्श त ओळखपत्र देण.े यासाठी स्वयींसवेी सींघ्नाींची मदत घेणे. 
     ब) सावशजननक रुग्णालयामयये वयोवयृद रुग्ण कक्ष  स्थापन करुन स्वतींत्र   खडकीची 
व्यवस्था करणे, खाजगी सींस्थामार्श त वयृदामार्श त वयृदाश्रमाप्रमाणे ववर्ेष जजल्हा समाज कल्याण 
सशमतीस अचधकार देण,े वयृदाश्रम चालववण्यासाठी कें द्र व राज्य र्ासनामार्श त हेल्पलाईन 
वयृदापकाळासाठी प्रकल्प व व्यवसानयक डकेेअर सें्र कायशक्रम राबववणे. 
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     क) वयृदापकाळातील आरोग्य शर्क्षण कायशक्रम राबववणे, बहुववध शर्स्त ववषयक ष्ष्ीकोन 
कायाशकल्पचा वापर करणे, फर्रत्या वैद्यकीय पथकामार्श त उपचार व सोयीसुववधा देणे, वयृदासाठी 
दवाखाना, ्पाल कायाशलय, ववद्युत व दरूयवनी भरणा कें द्र, बस रेल्वे आरक्षण यासाठी स्वतींत्र 
ननधी औषधीद्रव्ये,  औषधपेढ्या, मोर्त उपचार/मानसर्ास्त्रीय समपुदेर्न इत्यादी. 
(३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही.      

___________ 
 

आांबेगाव तालुिा रामामीण ज्येष्ट्ठ नागररि सांघाच्या समन्वय ससमतीने माांडलेल्या सुचनाांबाबत 
 

(४२)  ६९०६२ (१०-०१-२०१७).   श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववधानसभेच्या नागपूर अचधवरे्नात हदनाींक १५ डडसेंबर, २०१५ लक्षवेधी सुचनेनुसार आींबेगाव 
तालुका रेटामीण ज्येषठ नागररक सींघाच्या समन्वय सशमतीन े माींडलेल्या १० मागण्या मान्य 
करण्यात आल्या होत्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्या मागण्या आतापयांत पूणश केलेल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(४)  असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले आहे व त्यानसुार पढेु कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत 
 
श्री. राजिुमार बडोले (२१-०४-२०१७) :(१) अर्ा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाल्याने आढळून        
येत नाही. 
(२) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

िृषी उत्पन्न बाजार ससमतीच्या तनयमनातून भाजीपाला अझण  
फळे तनयमनमुक्त िेल्याबाबत 

  

(४३)  ७००१० (१६-१२-२०१६).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार 
दहल) : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील र्तेकऱ्याींच्या र्ेतमालाला योग्य भाग शमळण्यासाठी र्ासनान ेकृषी उत्पन्न बाजार 
सशमतीच्या ननयमनानुसार भाजीपाला अ ण र्ळे ननयमनमुक् त केल्यान ेननमाशण झालेल्या पचे 
प्रसींगावर मागश काढण्यासाठी मा.पणन मींत्रयाींच्या अययक्षतेखाली सशमती स्थापन करण्याचा ननणशय 
र्ासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर सशमतीमयये सरकार, प्रर्ासन या व्यक्तीररक्त कोणत्या प्रनतननधीींचा 
समावेर् करण्यात आला आहे व सदर सशमती फकती हदवसात याबाबतचा अहवाल र्ासनास सादर 
करणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमुे  (२०-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) सदर सशमतीमयये सरकारी प्रनतननधी व्यनतररक्त व्यापारी, माथाडी, बाजार सशमती प्रनतननधी, 
र्ेतकरी उत्पादक कीं पनी, आडत,े र्तेकरी याींच्या प्रनतननधीींचा समावरे् करण्यात आला असून सदर 
सशमतीस १५ हदवसात अहवाल सादर करण्याच ेननदेर् आहेत. 
(३) सदर सशमतीच्या वेळोवेळी बठैका घेण्यात आल्या आहेत. 

___________ 
 

राज्यातील साविारी िजम माफ बाबत 
 

(४४)  ७००३३ (१७-१२-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.अस्लम शेे (मालाड पजश्चम), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील (सशडी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.ववजय वडटेीटीवार (रम्हपहपूरी), 
श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाड्यातील २ हजार २७९ र्ेतकऱ्याींकडील सावकाराींचे ४ को्ी ७१ लाख रूपयाींचे कजश मार् 
केले, तथावप तब्बल १७ हजार ३२१ र्ेतकऱ्याींच ेप्रस्ताव नाकारण्यात आल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, 
२०१६ मयये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच ववदभाशतील ६१ को्ी ३४ लाखाींची कजशमार्ी शमळाली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सावकारी कजश मार्ी योजनेचा लाभ ५ हजार ५३७ गावातील ४६ हजार ४९१ 
र्ेतकऱ्याींना शमळाल्याच ेप्रर्ासकीय आकडेवारीवरून स्पष् होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्ासनान े१९ हजार ५६९ गावामधील दोन लाख २३ हजार र्ेतकरी कजशमुक्त 
झाल्याची र्ासनाची माहहती वस्तुजस्थतीवर आधाररत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) तसचे र्ेतकऱ्याींच्या होणाऱ्या आत्महत्या थाींबववण्याच्या ष्ष्ीन ेर्ासनान ेकााेणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमुे  (२०-०४-२०१७) : (१) र्ासन ननणशय क्र. कमकलक-१०१५/ प्र.क्र.२५/ ७-स, हदनाींक 
१० कवप्रल, २०१५ मयये नमूद करण्यात आलेल्या लाभाथींच्या पात्रतेच्या ननकषाची पूतशता करणाऱ्या 
कजशबाजारी र्ेतकऱ्याींना सावकारी कजशमार्ी योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. त्या अनुषींगाने 
मराठवाडयातील २६९२ र्तेकऱ्याींकडील सावकाराींचे रु. ४ को्ी ७० लाखाचे कजश मार् करण्यात 
आले आहे.  
(२) होय. 
(३) होय.   
(४) नाही. 
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(५) र्ासन ननणशय हद. १०.०४.२०१५ नुसार ववदभश व मराठवाडयातील ४६७३५ कजशबाजारी 
र्ेतकऱ्याींना सावकारी पार्ातनू मकु्त करण्यात आले आहे.  
(६) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
 

परभणी जजल्हा उयायोग िें द्राअांतगमत सन २०१५-१६ मधील  
९७ प्रस्ताव प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

(४५)  ७०५८१ (१६-१२-२०१६).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) : सन्माननीय उयायोग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जजल्हा उद्योग कें द्राअींतगशत सन २०१५-१६ मधील ९७ प्रस्ताव सप् े्ंबर, २०१६ अखेर 
प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कवढ्या मोयाया प्रमाणावर प्रस्ताव प्रलींबबत असल्याचे कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच सदरहू प्रस्तावास मान्यता कें व्हा देण्यात येणार आहे ? 
 

श्री. सुभाष देसाई (१८-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) जजल्हा उद्योग कें द्र, परभणी कायाशलयास सुधारीत बीज भाींडवल योजना साठी जजल्हा वावषशक 
योजना (सवशसाधारण योजना) अींतगशत जजल्हा ननयोजन सशमतीकडून सन २०१५-१६ मयये ककूण 
रु.३० लक्ष तरतूद उपलब् ध झालेली होती. सन २०१५-१६ मधील ककूण १०० कजश प्रकरणाींना 
बाँकाकडून मींजूरी प्राप्त झाली होती. त्यापकैी जेषठतनेुसार ६४ कजशप्रकरणाींना मींजूरी देण्यात आली. 
     जजल्हा ननयोजन सशमतीकड े रु.२० लक्ष अनतररक्त तरतूद प्राधान्याने मागणी करुनही 
सशमतीकडून ननधी प्राप्त होव ूर्कलेला नाही. (सदरील योजना बबगर गाभा के्षत्रात येत असल्यान)े 
अनतररक्त ननधी न शमळाल्याने राहहलेली प्रलींबबत तसेच बाँकेकडून नींतर प्राप्त झालेली अर्ी ककूण 
९७ कजश प्रकरणे माहे जुलै - २०१६ अखेर प्रलींबबत होती. 
(३) उपरोक्त प्रलींबबत कजश प्रकरणाींना सन २०१६-१७ आचथशक वषाशत उपलब्ध ननधीमधून ९७ कजश 
प्रकरणाींपैकी ४२ कजशप्रकरणाींना ननधी ववतररत करण्यात आलेला असनू, उवशररत ५५ कजश प्रकरणी 
मींजूर आदेर् प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 

___________ 
  

तनफाड सहिारी साेर िारेाना चालवव्यास घे्यास  
ववलांब िाल्यामुळे िालेल्या निुसानीबाबत 

(४६)  ७०६६७ (१७-१२-२०१६).  श्री.अतनल िदम (तनफाड) :  सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ननर्ाड सहकारी साखर कारखाना चालववण्यास घेण्यास ब.म्बे, कस मो्सश याींनी ववलींब 
लावल्यान े्या कालावधीत ननर्ाड साखर कारखान्यावर कोट्यावधी रुपये व्याजाचा अनतररक्त 
भार झाला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ब.म्बे, कस मो्सश याींनी हदलेले कागदपत्र खो्े व अपणूश असल्यामळेु त्याींचा प्रस्ताव 
नाकारण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली काय, चौकर्ीअींती दोषी असलेल्याींवर र्ासनान े
कोणती कारवाई केली वा करत आहे, 
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(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुे  (१८-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. हे खरे आहे. म.ेब.म्बे कस.मो्सश या कीं पनीचे व व्यक्तीच ेइनकम््क्स रर्न्सश प्राप्त 
झालेले नसल्याने तसेच अनेक कागदपत्र ेर्ींकास्पद असल्याने म.ेब.म्बे कस.मो्सश याींचा प्रस्ताव 
नामींजूर करण्यात आला. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
 

चािण-आांबेठाण रस्ता (प्रजीमा २०) हा MIDC ला जोडणारा रस्ता महाराष्ट्र औयायोधगि 
वविास महामांडळािड ेहस्ताांतरण िरून सदर रस्त्याच ेरुां दीिरण िर्याबाबत 

  

(४७)  ७२१२१ (१६-१२-२०१६).   श्री.सुरेश गोरे (ेेड आळांदी) :   सन्माननीय उयायोग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाकण-आींबेठाण रस्ता (प्रजीमा २०) हा MIDC ला जोडणारा रस्ता सावशजननक बाींधकाम 
ववभागाकडून महाराषग औद्योचगक ववकास महामींडळाकड े हस्ताींतरण करून सदर रस्त्याचे 
रुीं दीकरण करण्याचा प्रस्ताव स्थाननक लोकप्रनतननचधनी र्ासनाकड ेसादर केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधीींच्या मागणीच्या अनुषींगान ेहस्ताींतरण करून रुीं दीकरण 
करण्यासाठी र्ासनान ेकाय कायशवाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१३-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महाराषग औद्योचगक ववकास महामींडळान ेवासलुी र्ा्ा त ेपोतदार र्ाळा हा समुारे ३ फक.मी. 
लाींबीचा महामींडळाच्या हद्दीत येणारा रस्ता सावशजननक बाींधकाम ववभागाकडून महामींडळाकड ेवगश 
करण्याबाबत मान्यता हदलेली असनू, याबाबत महामींडळान ेमुख्य अशभयींता, सावशजननक बाींधकाम 
ववभाग याींना हद.०५/१०/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये अवगत केलेले आहे, सद्यजस्थतील आींबेठाण 
चौक, चाकण ते आींबेठाण (अींगारमाळा) या सावशजननक बाींधकाम ववभागाच्या मालकीच्या रस्त्याच े
दभुाजकासह २४ मी्र रुीं दीकरण व मजबुतीकरण महामींडळाकडून करण्याबाबत केलेल्या 
मागणीच्या अनुषींगान े सदर रस्ता सावशजननक बाींधकाम ववभागाच्या मालकीचा व त्याींच्या 
अखत्यारीत असल्यामुळे या रस्त्याचे रुीं दीकरणाच ेकाम सावशजननक बाींधकाम ववभाग याींनी करणे 
योग्य राहील. 
(३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
 

राज्यात मराठा समाजाच्या वतीन ेमुिमोचे िाढ्यात आल्याबाबत 
(४८)  ७२९०६ (२७-०१-२०१७).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अ ्ग.शस्ी कायदा रदद करणे, मराठा आरक्षण सुरु करणे, इत्याहद ववववध मागण्यासींदभाशत माहे 
सप् े्ंबर व ऑक््ोंबर, २०१६ मयये राज्यातील ववववध र्हराींमयये व जजल्हयाच्या मुख्यालयाच्या 
हठकाणी राज्यातील मराठा समाजाच्या वतीन ेववरा् असे मकु मोचे काढण्यात येऊन सींबींचधत 
जजल्हाचधका-याींना मागण्याींच ेननवदेने देण्यात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त ननवेदनात कोणकोणत्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत व सदरहू 
मागण्याींवर र्ासनाने कोणता ननणशय घेतला आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले (१४-०३-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) मराठा समाजास र्ैक्ष णक व सामाजजकष्ष्या मागास प्रवगश तयार करुन त्या प्रवगाशतील १६ 
्क्के आरक्षण देण्याकरीता हद.९/७/२०१४ रोजी सन २०१४ चा महाराषग र्ासन अययादेर् क्र.१३ 
काढण्यात आला व हद.१५/७/२०१४ च्या र्ासन ननणशयान्वये मराठा समाजास र्ैक्ष णक व 
समाजजकष्ष्या मागास प्रवगश तयार करुन १६ ् क्के आरक्षण देण्यात आले. हद.१४/११/२०१४ रोजी 
सदर अययादेर्ास व र्ासन ननणशयास मा.उच्च न्यायालयाने मा.उच्च न्यायालयाच्या सदर 
आदेर्ात हस्तके्षप करण्यास नकार हदल्यामुळे याबाबबतच े प्रकरण मा.उच्च न्यायालयात 
न्यायप्रववषठ आहे. 
     तसेच कोपडी घ्नेतील आरोपीींना शर्क्षा देण्याची बाब न्यायालयीन असून ॲग.शस्ी कायदा 
कें द्र र्ासनाचा असल्यामळेु सदर बाबीमयये राज्य र्ासन हस्तके्षप करुन र्कत नाही. 
उजक्त् नवेदनातील उवशररत मागण्या सींबींचधत ववभागाींकड ेकायशवाहीकररता पाठववण्यात आल्या असून 
सदर मागण्याींवर कायशवाही चालू आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

समधृ्द जीवन मजल्टस्टेट मल्टीपपमज िो-ऑपरेटीव्ह सोसायटीमध्ये  
गुांतवणूि िेलेल्या गुांतवणूिदाराांच ेपैसे परत समळणेबाबत 

  

(४९)  ७२९६२ (१७-१२-२०१६).   श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) समयृद जीवन मजल््स््े् मल््ीपपशज को-ऑपरे्ीव्ह सोसाय्ीमयये गुींतवणूक केलेल्या 
गुींतवणूकदाराींचे पसैे माहे ऑक््ोबर,२०१६ पयांत शमळाले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींस्था ही  बुडीत म्हणून जाहहर करुन  त्यावर पररसमापकाची (शलजक्वडे् र) 
नेमणूक करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अद्यापपयांत फकती गुींतवणकदाराींना त्याींचे पसैे परत करण्यात आले असून फकती 
गुींतवणूकदाींचे पैस ेदेण्याचे बाकी आहेत, 
(४) असल्यास, उवशरीत गुींतवणूकदाराींना पैस ेलवकरात लवकर शमळणेबाबत र्ासनान ेकोणत्या 
उपाययोजना केल्या वा करत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमुे  (२०-०४-२०१७) : (१) होय, 
(२) सदर सींस्थेमयये मोयाया प्रमाणात आचथशक अननयशमतता आढळल्यामुळे कें द्रीय ननबींधक, 
सहकारी सींस्था, भारत सरकार, नवी हदल्ली याींच्या हदनाींक १८.४.२०१६ रोजीच्या आदेर्ान्वये 
अवसायकाची (शलजक्वडे् र) नेमणूक करण्यात आली आहे. 
(३) सींस्थेकडून ५,७७,९२३ ठेवीदाराींपैकी ३,६२,०९६ ठेवीदाराींना ठेवी परत करण्यात आल्या असून 
२,१५,८२७ ठेवीदाराींना ठेवी परत करावयाच्या आहेत. 
(४)  सदर सींस्था ही बहुराज्यीय सहकारी सींस्था आहे. सींस्था कें द्रीय ननबींधक, सहकारी सींस्था, 
भारत सरकार, नवी हदल्ली याींच्या अचधकार व ननयींत्रण कके्षत असनू त्याींच्या मार्श त कायशवाही 
चालु आहे.  
(५) प्रश्न उद्भ ाावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील ज्येष्ट्ठ नागररिाांच ेवय ६५ वषाांवरून ६० वष ेिर्याबाबत 
  

(५०)  ७३६७८ (१०-०१-२०१७).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ज्येषठ नागररकाींचे वय ६५ वषाांवरून ६० वषे करण्याचा प्रस्ताव र्ासनाच्या 
ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय; 
(२) असल्यास, सदरहु प्रस्तावाच ेथोडक्यात स्वरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२१-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) कें द्र र्ासनाच्या ज्येषठ नागरीक कायद्यानुसार ६० वषश व पुढील वय असणाऱ्या 
व्यक्तीस ज्येषठ नागररक धोरणाप्रमाणे राज्यात ज्येषठ नागररकाींचे वय ६५ वषश ननजश्चत केलेले 
आहे. त्यामुळे वय वषश ६० त े६५ वयोग्ातील व्यक्तीींना योजनेच ेलाभ अनुजे्ञय होत नाहीत. 
ज्येषठ नागरीकाींच ेवयाची अ् ६० वषश करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

_________________________ 
र्ासकीय मययवती मुद्रणालय, मुींबई. 


