
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३३२ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यातील अनुसूधचत जातीचे ववदयार्थयाांचे शशष्ट्यवतृ्तीबाबत 
  

(१)  २८६१७ (२३-१२-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनगर), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुसूचचत जातीचे विद्यार्थी शिषयितृ्तीपासून िींचचत राहू नयेत यासाठी काळजी 
घेतली जािी अिी सूचना राषरीय अनुसूचचत जाती आयोगाचे मा. अध्यक्ष याींनी केली  
असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध् ये िा त् यादरमर यान दनदरमिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त विद्यार्थयाांना शिषयितृ्ती नाकारली जाऊ नये यासाठी िासनाने कोणती 
कायािाही केले िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उक्त विद्यार्थयाांसाठी अद्याप पयांत ककती िसदतगहृ उभारण्यात आले आहेत ि 
त्याींची क्षमता ककती आहे ि ककती िसदतगहृ उभारण्याची मागणी आहे, 
(४) असल्यास, अनुसूचचत जातीतील विद्यार्थयाांसाठी अचिक िसदतगहृ उभी करण्यासींदरमभाात 
िासन विचारािीन आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०३-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) अनुसूचचत जातीतील विद्यार्थयाांसाठी असलेली शिषयितृ्ती योजना ऑनलाईन करण्यात 
आलेली असून प्रर्थम िर्ाामध्ये विद्यार्थयाांनी ऑनलाईन अजा भरल्यानींतर द्वितीय िर्ाापासून 
पुन्हा अजा भरण्या ऐिजी अजााचे नुतनीकरण करण्याच्या सूचना महाविद्यालयाींना देरमण्यात 
आलेल्या आहेत.  तसेच लाभार्थी विद्यार्थी शिषयितृ्तीपासून िींचचत राहू नये हणून वििेर् 
मोहहमेअींतगात महाविद्यालयाींच्या साप्ताहहक बैठका घेऊन महाविद्यालयाींना तात्काळ त्याींचे 
स्तरािरील प्रलींबबत अजा जजल्हयातील समाजकल्याण कायाालयास फ ारिर्ा करण्याच्या सूचना 
देरमण्यात आलेल्या आहेत. 
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(३) राज्यात सद्य:जस्र्थत एकूण ३८१ िासकीय िसदतगहृ कायारत आहेत. त्यापैकी २११ मुलाींची 
आणण १६३ मुलीींची िसदतगहेृ असून तेर्थील प्रिेि क्षमता ३२३४९ इतकी आहे. राज्य स्तरािर 
प्रत्येक तालुक्यात एक मुलाींचे ि एक मुलीींचे िासकीय िसदतगहृ उभारण्यासाठी बहृत आराखर्ा 
तयार करणेत येत आहे. 
(४) राज्यात आणखी मुलीींसाठी ५० निीन िासकीय िसदतगहृ उभारण्यासाठी िासनाने मान्यता 
हदरमलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज् यातील हदडशे वैद्यकिय महाववद्यालयामध्ये शशक् ाण घेणा-या ववद्यार्थ याांना राज् याच् या 
 सामाश्जि न् याय ववभागामाफ त शशष्ट्यवतृ्ती देण् याबाबत 

  

(२)  ३४३०२ (२३-१२-२०१५).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील हदरमर्िे िैद्यककय महाविद्यालयामध्ये शिक् ाण घेणा-या विद्यार्थ याांना राज् याच् या 
सामाजजक न् याय विभागामाफा त शिषयितृ्ती देरमण् यात येते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यासाठी राज् यातील सिा िैद्यककय महाविद्यालये अद्यायाित माहहती महाराष र 
आरोग् य वि्ान विद्यापीठाकरे् सादरमर करण् याच् या सूचना महाराष र आरोग् य वि्ान विद्यापीठ 
ि राज् याच् या सामाजजक न् याय विभागाने िेळोिेळी हदरमल् या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, राज् यातील िैद्यककय महाविद्यालयाने शिष यितृ् ती सींदरमभाात माहहती अद्यापही 
उपलब् ि कुनन हदरमली नसल् याने महागारे् िैद्यकीय शिक्षण घेणारे हजारो विद्यार्थी 
शिषयितृ्तीपासून िींचचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याप्रकारास जबाबदरमार असलेल् या सींबींचित िैद्यकक महाविद्यलयाींिर राज्य 
िासनाने कोणती कारिाई केली आहे ि करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले (०३-०७-२०१७) : (१) कें द्र िासनाने विहहत केलेल्या मागादरमिाक 
सूचनाींनुसार विहहत केलेल्या अ्यासक्रमास आणण विहहत केलेल्या उत्पन्न मयाादेरमच्या अ्ीच्या 
अिीन राहून िासन मान्यता प्राप्त सींस्रे्थतील व्यािसादयक / अव्यािसादयक अ्यासक्रमास 
प्रिेशित पात्र मागासिगीय विद्यार्थयाांना शिषयितृ्ती मींजूर करण्यात येते. 
(२) होय. 
(३) नाही, 
       िैद्यकीय महाविद्यालयातील मागासिगीय पात्र लाभार्थी विद्यार्थयाांच्या शिषयितृ्ती 
सींदरमभाातील महाविद्यालय स्तरािरील आणण जजल्हा स्तरािरील प्रलींबबत अजा तात्काळ दनकाली 
काढण्याबाबत सींबींचिताना सूचना हदरमलेल्या असून पात्र लाभार्थी लाभापासून िींचचत राहणार नाही 
याची दरमक्षता घेण्यात येत आहे.  
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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मागासवगीय समाजातील ४० टक्क्याांपेक्षा जास्त अपांगत्व असलेल्या सव च व्यक्तीांना 
सामाश्जि न्याय ववभागामाफ त मोफत घरे देण्याबाबत 

  

(३)  ४१६३१ (२८-०४-२०१६).   श्री.ववजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मागासिगीय समाजातील ४० ्क्क्यापेंक्षा जास्त अपींगत्ि असलेल्या सिाच व्यक्तीींना 
सामाजजक न्याय विभागामाफा त मोफत घरे देरमण्याचा प्रस्ताि विचारािीन असल्याचे प्रदतपादरमन 
मा. सामाजजक न्याय मींत्री याींनी साींगली येरे्थ हदरमनाींक २८ डर्सेंबर, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास 
साींचगतल्याचे दनदरमिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रस्तािाची र्थोर्क्यात ुनपरेर्ा काय आहे, 
(३) असल्यास, िासनाने या प्रस्तािास मान्यता हदरमली आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०१-०७-२०१७) : (१) नाही. 
(२) ि (३) अनुसूचचत जातीतील दरमाररद्र्य रेरे्खाली नसलेल्या ४०% पेक्षा जास्त अपींगत्ि ि 
उत्पन्न एक लाखापेक्षा अचिक असलेल्या आणण योजनेच्या अ्ी ि ितीची पूताता करणाऱ्या 
अपींग लाभार्थयाास रमाई आिास घरकुल योजनेचा लाभ देरमण्याचा दनणाय हदरम. ३१/१२/२०१५ च्या 
आदेरमिान्िये घेण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

मागासवगीय मुलाांसाठी देण्यात येणाऱ्या शासकिय वसततगहृातून लातूरला वगळलेबाबत 
  

(४)  ४२०९६ (२८-०४-२०१६).   श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
सामाश्जि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भारतरत्न र्ॉ. बाबासाहेब आींबेर्कर याींच्या १२५ व्या जयींती िर्ाादनशमत्त राज्य सरकारच्या 
सामाजजक न्याय विभागाने विभाग, जजल्हा ि तालुका पातळीिर मागासिगीय मुलाींसाठी निीन 
पन्नास िासकीय िसतीगहृ सुुन करण्याचा दनणाय स्िागताहा असला तरी त्यातून लातूर 
विभागाला िगळल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये  ि त्या दरमरयान दनदरमिानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लातूर विभागात िसदतगहृ प्रिेिासाठी मागासिगीय मुलाींची प्रतीक्षायादरमी मोठी 
असताना विभागपातळीिरील िसदतगहृासाठी लातूरला िगळल्याने नाराजी व्यक्त होत असून 
विभागपातळीिर लातूर विभागाला िसदतगहृ शमळणे बाबत राज्य िासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, या मागील विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले (०१-०७-२०१७) :(१) नाही. 
(२) िासन दनणाय हदरम.१६/१२/२०१५ अन्िये लातूर जजल््यात तालुका स्तरािर १०० क्षमतेचे 
मागासिगीय मुलीींचे ०३ ि विभागात एकूण ०६ िसतीगहृ सुुन करण्याचा दनणाय घेण्यात आला 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर याांच्या १२५ व्या जयांती वषा तनशमत्त  
आयोश्जत िेलेल्या ववववध योजनाबाबत 

  

(५)  ४२६३४ (२८-०४-२०१६).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.तनतेश राणे (िणिवली), 
श्री.बसवराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) भारतरत्न र्ॉ.बाबासाहेब आींबेर्कर याींच्या १२५ व्या जयींती िर्ाादनशमत्त िासनाने हे िर्ा 
सामाजजक न्याय िर्ा हणून साजरे करण्याचे घोवर्त केले असताना सामाजजक न्याय 
विभागाकरू्न मात्र त्याउल् दनणाय घेतले जात असल्याचे डर्सेंबर २०१५ मध्ये दनदरमिानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील िासकीय िसतीगहृामिील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थयाांना 
भोजन पुरविण्यासाठी हदरमल्या जाणाऱ्या कीं त्रा् प्रकक्रयेतून अनुसूचचत जातीींच्या सींस्र्था ि महहला 
बचत ग्ाींना  बादरम करण्याचा घा् घातला असून २० ते ३० लाख ुनपयापयांत आगाऊ रक्कमा 
भरण्याची अ् घातल्यामुळे या सींस्र्था दनविदरमा प्रकक्रयेत ह्कू िकणार नाहीत अिी व्यिस्र्था 
करण्यात आल्याची या सींस्र्थाींकरू्न िासनाकरे् तक्रारी करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, राज्यात ३८१ िासकीय, िसतीगहृातून सामाजजक ि आचर्थाकदृष्या 
मागासिगीय विद्यार्थयाांना उच्च शिक्षणाींसाठी गुणित्तेिर आिाररत प्रिेि हदरमला जात असून या 
िसतीगहृामध्ये असलेल्या सुमारे ४० हजाराींहून अचिक विद्यार्थयाांना उत्तम प्रदतचे भोजन 
पुरविण्यासाठी  खाजगी सींस्र्थाींना ठेकेदेरमण्याचा सामाजजक न्यायविभागाने जुलै, २०११ रोजी 
दनणाय घेतला असून त्यासींदरमभाात काढण्यात आलेल्या आदेरमिात सींवििानातील अनुच्छेदरम ४६ चा 
आिार घेिून अनुसुचचत जातीच्या कल्याणासाठी दनिीचा िापर कराियाचा असल्यामुळे 
भोजनाचे ठेके देरमताना अनुसुचचत जातीच्या सहकारी सींस्र्था इतर सींस्र्था ि महहला बचत ग्ाींना 
प्रािान्य देरमण्यात यािे, असे ह्ले असून त्यानुसार सुमारे २० सींस्र्था भोजन पुरिठा करण्याचे 
काया कररत होत्या, हे ही खरे आहे काय, 
 
 



वि.स. ३३२ (5) 

(४) सामाजजक न्याय विभागाच्या समाज कल्याण आयुक्तालयाने २०१५-२०१६ या िर्ाासाठी  
जजल्हादनहाय भोजनाचे ठेकेदेरमण्यासाठी दनविदरमा प्रकक्रया सुुन केली आहे मात्र दनविदरमाच्या 
अजााच्या ककींमती तसे आगाऊ रक्कमा भरण्याची अ् २० ते ३० लाखाींपयांत घातल्यामुळे या 
सींस्र्था दनविदरमा स्पिेत ह्कू िकणार नाहीत, हेही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, आतापयांत कायारत असलेल्या अनुसुचचत जातीच्या सहकारी सींस्र्था, इतर सींस्र्था 
ि महहला बचत ग् याींच्यािर कोणत्याही प्रकारे भोजन पुरविण्याच्या सींदरमभाात समस्या दनमााण 
होिू नये ि त्याींनाही न्याय देरमण्याच्या दृष्ीने िासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे? 
  

श्री. राजिुमार बडोले (०४-०७-२०१७) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) नाही, हे खरे नाही. सुिारीत बयाना रक्कम ुन. १.०० लाख एिढी दनिाारीत केलेली आहे. 
त्यामुळे दनविदरमा स्पिेत मागासिगीय सींस्र्था ह्कू िकणार नाहीत, हे खरे नाही. 
(५) सदरमर प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयाच्या दनणायाच्या अिीन राहून न्याय देरमण्याच्या दृष्ीने 
िासनाकरू्न उपाययोजना करण्याचे दनयोजन आहे. 
  

___________ 
  

राज्यातील सव  सहायि समाजिल्याण आयुक्ताांनी सन २०११-१२ पासून  
सन २०१४-१५ पयांत देय नसलेल्या अभ्यासक्रमाांना तनयमबाहय ररत्या  

दोनशे िोटी तनधीची शशष्ट्यवतृ्ती ववतरीत िेल्याबाबत 
  

(६)  ४६४१८ (२८-०४-२०१६).   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सिा सहायक समाजकल्याण आयुक्ताींनी सन २०११-१२ पासून सन २०१४-१५ 
पयांत देरमय नसलेल्या अ्यासक्रमाींना दनयमबाहय ररत्या दरमोनिे को्ी दनिीची शिषयितृ्ती 
वितरीत केल्याची िक्कादरमायक बाब माहे डर्सेंबर, २०१५ च्या पहहल्या आठिर्यात दनदरमिानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिी अींती कोणती कायािाही केली िा करण्यात आली, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय, 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०३-०७-२०१७) :(१) नाही, तर्थावप याबाबत (SIT) वििेर् चौकिी 
पर्थकामाफा त चौकिी करण्यात येत आहे. 
(२) ि (३) (SIT) वििेर् चौकिी पर्थकामाफा त (SIT) चौकिी  सुुन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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राज्यात स्थातयि झालेल्या पद्मशाली समाजास जातीच्या दाखल्यासाठी  
असलेल्या पुराव्याच्या वषा च्या मया देबाबत 

  

(७)  ४६७८६ (२८-०४-२०१६).   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
सामाश्जि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पद्मिाली समाज आींध्रप्रदेरमिातून विस्र्थापीत होऊन राज्यात स्र्थादनक झाला आहे 
त्यामुळे त्याींना जातीच्या दरमाखल्यासाठी १९६७ च्या पूिीच्या जातीचा उल्लेख असलेली कागदरमपत्रे 
िासनास सादरमर करणे अिक्य होत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या दरमरयान 
दनदरमिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हदरमनाींक १६ माचा, २०१३ नुसार िेतन ि िेतीपासून शमळणारे उत्पन्न िगळून 
इतर मागााने होणारे उत्पन्न ुनपये ६ लाख मयाादरमीत नॉन कक्रमीलेअर प्रमाणपत्र शमळत नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रश्न १ नुसार सदरमर जातीच्या दरमाखल्यासाठी असलेली पुराव्याच्या िर्ााच्या 
मयाादेरमबाबत िासनाने कोणती कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रश्न २ नुसार नॉन कक्रशमलेअरसाठी असलेली उत्पन्न मयाादेरमत िाढ 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२९-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
    महाराषर राज्याच्या मागासिगीय यादरमीमध्ये ज्या जातीींचा समािेि आहे , केिळ त्याच 
जातीतील समाजाच्या लोकाींना मागासिगीयाींचे जातप्रमाणपत्र देरमण्यात येते. सदरमर यादरमीतील 
वििेर् मागास प्रिगा या प्रिगाात अ.क्र.३ मिील क्र.९ िर पद्मिाली या जाती समाजाचा 
समािेि आहे. जातपर्ताळणी दनयम-२०१२ नुसार आिश्यक ती कागदरमपत्रे, पुरािे सादरमर 
केल्यास त्याींना जातप्रमाणपत्र ि जातिैिता प्रमाणपत्र शमळण्यास कोणतीही अर्चण उ्दरमित 
नाही. सदरमर दनयामाींनुसार वििेर् मागास प्रिगाातील व्यक्तीींना अर्थिा त्याींच्या कु्ुींबबयाींना, 
हदरम.१३/१०/१९६७ रोजी िा तत्पूिी याींचा राज्यातील सिासािारण रहहिास असण्याची अ् विहहत 
करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) मा.सिोच्च न्यायलयाचे दनदेरमि, तसेच सन २००१ चा महाराषर अचिदनयम क्रमाींक २३ 
नुसार जातपर्ताळणी दनयम २०१२ विहहत करण्यात आले आहेत. या दनयमाींनुसार 
जातप्रमाणपत्र देरमणे ि त्याच्या पर्ताळणीचे कामकाज चालते. जातपर्ताळणी दनयम-२०१२ 
नुसारच वििेर् मागास प्रिगााकररता राज्यतील सिासािारण रहहिासाची अ् विहहत करण्यात 
आली आहे. 
तर्थावप, या विभागाच्या हदरम.१/४/२०१६ च्या िासन दनणायान्िये जात प्रमाणपत्र ि जात 
पर्ताळणी प्रमाणपत्र देरमण्याची कायापध्दरमती सुलभ करण्यासाठी मा.सामाजजक न्याय मींत्री याींचे 
अध्यक्षतेखाली सशमती गहठत करण्यात आली आहे. 
 



वि.स. ३३२ (7) 

(४) या विभागाच्या हदरम.२४/६/२०१३ अन्िये कक्रमीलेअरसाठी असलेल्या उत्तपन्न मायाादेरमत 
ुन.४.५० िुनन ६.०० लाख इतकी िाढ करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उ्दरमित नाही. 
  

___________ 
  
अमरावती श्जल् ्यातील ववववध प्रवगा तील मागासवगीय ववद्याथीना शशष्ट्यवतृ्तीचे ईनला न 

अज  भरण्यासाठी ताांत्ररि अडचणी असल्याबाबत 
  

(८)  ४८०६९ (२६-०५-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेज), 
श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पश्श्चम), श्री.बाळासाहेब मुरिुटे 
(नेवासा) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती जजल् ्यातील इयत् ता अकरािी ते पदरमव्युत्तरापयांत शिक्षण घेणाऱ्या विविि 
प्रिगाातील मागासिगीय विद्यार्थीना शिषयितृ्तीचे ऑनलाईन अजा भरण्यास ताींबत्रक अर्चणी 
आल्याने  सुमारे दरमोन लाख विद्यार्थयाांची शिषयितृ्ती अर्चणीत आल्याचे माहे जानेिारी  २०१६ 
मध्ये िा त्यादरमरयान दनदरमिानास आले ,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  सदरमरील प्रकरणाची चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले ि त्यानुसार िासनाने   कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची  कारणे काय आहेत, 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०३-०७-२०१७) : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील अनुसूधचत जाती/जमातीतील ववद्यार्थयाांना शशक्षण घेण्यासाठी शशष्ट्यवतृ्ती सुरु 
िरण्याऐवजी परदेशवारी घडवून आणल्याबाबत 

  

(९)  ५०८७४ (२८-०४-२०१६).   अॅड.वारीस पठाण (भायखळा), श्री.इम्तीयाज सय्यद (औरांगाबाद 
मध्य), श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सामाजजक न्याय मींत्रालयाने र्ॉ.बाबासाहेब आींबेर्कर ितकोत्तर रौप्यमहोत्सि 
जयींती िर्ाादनशमत्त अनुसूचचत जाती/जमातीतील ि इतर मागासिगाातील विद्यार्थयाांना परदेरमिात 
शिक्षण घेण्यासाठी शिषयितृ्ती सुुन करण्याऐिजी अशलकरे्चे अर्थाात माहे डर्सेंबर, २०१५ मध्ये 
िा त्यादरमरयान २५-२५ विद्यार्थयाांचे दरमोन ग् या योजनेंतगात कोलींबबया ि लींर्नची लाखो ुनपये 
खचा कुनन परदेरमििारी घर्िून आणल्याची िक्कादरमायक बाब दनदरमिानास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, पींतप्रिानाींच्या अध्यक्षतेखाली स्र्थापन केलेल्या सशमतीने र्ॉ.बाबासाहेब आींबेर्कर 
याींच्या १२५ व्या जयींतीिर्ाादनशमत्त दरमरिर्ी १२५ दरमशलत विद्यार्थयाांना परदेरमिात उच्च शिक्षण 
घेण्यासाठी शिषयितृ्तीची शिफारस सामाजजक न्याय मींत्रालयाला कुननही दतचा विचार करण्यात 
आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, परदेरमििारीला गेलेल्या विद्यार्थयाांच्या ग्ात विद्यार्थी सींघ्ना, राजकीय पक्षाींिी 
लागेबाींिे असलेल्या विद्यार्थयाांनाच प्रािान्य देरमण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रश्नोक्त भाग १, २ ि ३ प्रकरणी िासनामाफा त कोणती कायािाही करण्यात 
आली िा प्रस्तािदत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०३-०७-२०१७) :(१) नाही. 
(२) ि (३) नाही. 
       राज्य िासनाने सन २००३ मध्ये अनुसूचचत जातीच्या मुला-मुलीींना परदेरमिात उच्च 
शिक्षणाकरीता शिषयितृ्ती योजना सुुन केली असून अनुसूचचत जातीच्या विद्यार्थयााना 
परदेरमिातील क्यूएस अद्ययाित िल्र्ा र न्कीींग मध्ये ३०० च्या आत असलेल्या िैक्षणणक 
सींस्र्था/विद्यापीठामध्ये प्रिेि शमळालेल्या ि दनिर् सशमतीमाफा त दनिर् झालेल्या पात्र ५० 
विद्यार्थयाांना  राजर्ी िाहू महाराज परदेरमि शिषयितृ्ती देरमण्यात येते. 
       राज्य िासनाने सन २०१६-१७ या िैक्षणणक िर्ाासाठी अनुसूचचत जातीच्या 
विद्यार्थयाांना परदेरमिात शिक्षणासाठी शिषयितृ्ती योजनेंतगात असलेल्या ५० विद्यार्थयााच्या 
सींख्यात िाढ कुनन ही सींख्या ७५ एिढी केली आहे.    
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

येवला (श्ज.नाशशि) येथील मुक्तीभुमी स्मारि पररसरात ववववध सुववधा पुरववणेबाबत 
  

(१०)  ५४५३३ (२०-०८-२०१६).   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव), श्री.छगन भुजबळ (येवला) :   
सन्माननीय सामाश्जि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) येिला (जज.नाशिक) येर्थील मुक्तीभुमी स्मारक पररसरात प्रशिक्षण कें द्र, 
ग्रींर्थालय/िाचनालय, अदतर्थी दनिासस्र्थान बाींिणे इ. सुवििा पुरविण्याच्या अींदरमाजपत्रकाींना 
प्रिासकीय मींजुरी शमळणेसाठी बा्ी पुणे याींनी माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरमरयान 
िासनाकरे् प्रस्ताि पाठविलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रस्तािास प्रिासकीय मान्यता देरमणेसाठी  िासनामाफा त कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ? 
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श्री. राजिुमार बडोले (०१-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) सदरमर प्रस्तािािर िासनस्तरािर योग्य ती कायािाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

इ ांदापूर (श्ज.पुणे) तालुक्यातील रमाबा  आांबेडिर ववद्याथी वसततगहृ रस्टमध्ये  
ववद्यार्थयाांना वपण्याच्या पाण्यापासून वांधचत ठेवलेबाबत 

  

(११)  ५५५३१ (२०-०८-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल््यातील इ ींदरमापूर तालुक्यातील रमाबाई आींबेर्कर विद्यार्थी िसदतगहृ रस््मध्ये 
शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थयाांना वपण्याच्या पाण्यापासून िींचचत ठेिले असल्याचे हदरमनाींक ५ एवप्रल, 
२०१६ रोजी िा त्या सुमारास उघर्कीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाण्याचा ्ँकर हदरमला नसल्याने विद्यार्थयाांनी (पींचायत सशमती कायाालय, 
तहसील कायाालय नागरी सुवििा कें द्राच्या प्राींगणात) िासकीय कायाालयाच्या आिारात िावर्ाक 
पररक्षा देरमण्याचे आींदरमोलन सुुन केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ ि २ बाबत ्ँकर देरमण्याचे आश्िासन देरमऊनही तो न हदरमल्याने 
तहसीलदरमार ि ग्विकास अचिकारी याींच्यािर कारिाई कुनन त्याींना दनलींबबत करण्याची 
मागणी आींदरमोलनाद्िारे विद्यार्थयाांनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी दरमोर्ीींिर िासनाने काय कायािाही केली आहे िा करणार आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०४-०७-२०१७) :(१) नाही, हे खरे नाही. 

पुणे जजल््यातील इ ींदरमापूर तालुक्यातील रमाबाई आींबेर्कर विद्यार्थी िसदतगहृामध्ये 
शिक्षण घेणा-या विद्यार्थयाांना हदरम. १ एवप्रल, २०१६ पासून पाण्याची एक खेप ॅ्ंकरद्िारे हदरमली 
जात होती. 
(२) होय, हे खरे आहे. 

सदरमर िसदतगहृास ॅ्ंकरद्िारे वपण्याच्या पाण्याची एक खेप हदरमली जात होती. तर्थावप, 
विद्यार्थयाांची मागणी २ खेपाींची होती. यास्ति, तहसील कायाालय ि पींचायत सशमती 
कायाालयाच्या आिारात विद्यार्थयाांची परीक्षा घेण्यात येईल, या विर्याचे पत्र अध्यक्ष, रमाबाई 
आींबेर्कर विद्यार्थी िसदतगहृ ट्र्सस्् याींनी हदरम. ०१/०४/२०१६ रोजी हदरमलेले होते. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
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तहसीलदरमार ि ग्विकास अचिकारी याींच्यािर ॲरॉशस्ी ि इतर आय. पी. सी. 
कलमान्िये गुन्हा दरमाखल करून अ्क करण्याबाबत अध्यक्ष, रमाबाई आींबेर्कर विद्यार्थी 
िसदतगहृ ट्र्सस्् याींनी पोलीस दनरीक्षक, इ ींदरमापूर पोलीस स््ेिन याींना हदरम. ०५/०४/२०१६ रोजी पत्र 
हदरमले आहे. 
(४) विद्यार्थयाांनी केलेल्या मागणीनुसार िसदतगहृातील विद्यार्थयाांना हदरम. ८/४/२०१६ पासून 
पाण्याच्या ॅ्ंकरच्या दरमोन खेपा देरमण्यात आल्या आहेत. यामुळे, कारिाईचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  
िें द्र सरिारने मागास ववद्यार्थयाांच्या शशष्ट्यवतृ्तीची आधथ ि मया दा वाढ िेली नसल्याबाबत 

  

(१२)  ५५८४९ (२०-०८-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.ववजय वडेट्टीवार 
(ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र सरकारने मागास विद्यार्थयाांच्या शिषयितृ्तीची आचर्थाक मयाादरमा २ लाखाींिुनन ५ लाख 
ुनपये न केल्यामुळे गेल्या चार िर्ाापासून लाखो विद्यार्थयाांना शिषयितृ्तीचा लाभ शमळाला 
नसल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यासुमारास दनदरमिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी मागासिगीयाींना शिषयितृ्तीचा लाभ शमळण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करणार आहे, 
(३) असल्यास,सद्य:जस्र्थतीत ककती मागासिगीय विद्यार्थयाांना शिषसितृ्तीचा लाभ शमळाला 
आहे ि ककती विद्यार्थी शिषयितृ्तीपासून िींचचत राहहले आहेत, 
(४)  याबाबत िासनाची  भूशमका काय आहे? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०३-०७-२०१७) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) ि (४) राज्यातील समाज कल्याण विभागामाफा त म रीकोत्तर शिषयितृ्तीच्या लाभासाठी 
िैक्षणणक िर्ा सन २०१५-१६ मध्ये विजाभज, इमाि ि विमाप्र या प्रिगाामध्ये महाविद्यालयीन 
विद्यार्थयाांकरू्न एकूण १६,८३,७८४ विद्यार्थयाांनी शिषयितृ्ती ऑनलाईन अजा केले होते. त्यापैकी 
१३,४९,४५५   विद्यार्थयाांचे अजा मींजूर करण्यात आले. उिाररत अजाांपैकी महाविद्यालयीन 
स्तरािर १,६७,७२४ ि जजल्हास्तरािरील १,५४,४०६ अजा प्रलींबबत आहेत. त्यासाठी आिश्यक 
असणारी आचर्थाक तरतूदरम सिा विभागाना उपलब्ि कुनन देरमण्यात आली आहे. तसेच वििेर् 
मोहहमेअींतगात महाविद्यालयाींच्या साप्ताहहक बैठका घेऊन महाविद्यालयाींना तात्काळ त्याींचे 
स्तरािरील प्रलींबबत अजा दनकाली काढण्याबाबत सींबींचिताना सूचना हदरमलेल्या असून पात्र 
लाभार्थी लाभापासून िींचचत राहणार नाही याची दरमक्षता घेण्यात येत आहे. 
  

___________ 
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अनुसूधचत जाती-जमाती व महहला उद्योजिाांसाठी ‘स् टॅण् ड अप इ ांिडया’  
योजना सुरू िरण्याबाबत 

  

(१३)  ५५९९६ (२०-०८-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) :   सन्माननीय 
उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र िासनाने र्ॉ.बाबासाहेब आींबेर्कर याींच् या १२५ व् या जयींती िर्ाादनशमत् त अनुसूचचत 
जाती-जमाती ि महहला उद्योजकाींना उत् तेजन देरमऊन त् याींना स् ियींपूणा ि आचर्थाकदृष ्या 
स् िािलींबी करण् याच् या उदेशेिाने ‘स् ् ण् र् अप इ ींडर्या’ योजना सदरमर केली असल् याचे माहे एवप्रल, 
२०१६ मध्ये िा त्या दरमर यान दनदरमिानास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, या योजनेतून राज् यात २० हजार अनु.जमाती ि महहला उद्योजक तयार 
करण् यात येणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदरमर योजना राज्यात आणण् याबाबत िासनाने कोणती कायािाही केली आहे िा 
करण् यात येत आहे,  
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसा  (०६-०७-२०१७) : (१) कें द्र िासनामाफा त र्ॉ.बाबासाहेब आींबेर्कर याींच्या १२५ 
व्या जयींतीदनशमत्त अनुसूचचत जाती, जमाती ि महहला उद्योजकाींना उत्तेजन देरमऊन त्याींना 
स्ियींपूणा ि आचर्थाकदृष्या स्िािलींबी करण्याच्या उदेशेिाने “स्  ्ण्र् अप इ ींडर्या योजना” 
आखण्यात आली असून त्याद्िारे प्रत्येक बँकेकरू्न अनुसूचचत जाती ि अनुसूचचत जमातीतील 
ककमान एका उद्योजकास ि एका महहला उद्योजकाला ुन.१० लाख ते ुन. १ को्ीपयांत कजा 
सुवििा उपलब्ि कुनन देरमण्यात येते. 
(२) प्रस्तुत बाब कें द्र िासनािी दनगर्ीत असल्याने दनजश्चत लाभार्थी साींगणे िक्य नाही. 
(३) ि (४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात मागासवींय सांवगा तील एिदा जात पडताळणी झालेल्या व्यक्तीांच्या रक्ताच्या 
नात्यातील व्यक्तीला नव्याने जात पडताळणी िरण्याची गरज नसल्याबाबत 

  

(१४)  ५६१८३ (२०-०८-२०१६).   श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राणाजगजीतशस ांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.सांदीप ना ि (ऐरोली), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.हदपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.मिरांद जाधव-पाटील (वा ), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.एिनाथराव खडसे (मुक्ता नगर) :   सन्माननीय 
सामाश्जि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मागासिींय सींिगाातील एकदरमा जात पर्ताळणी झालेल्या व्यक्तीींच्या पाल्याींना 
हणजे रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीला नव्याने जात पर्ताळणी करण्याची गरज नसल्याच्या 
प्रस्तािास हदरमनाींक २७ मे, २०१६ रोजी मींत्रीमींर्ळाने मींजुरी हदरमली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी प्रस्तािाचे र्थोर्क्यात स्िुनप काय आहे, त्यािर कोणता दनणाय 
घेतला ि त्यानुसार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच राज्यातील मागासिगीय सींिगाातील जात पर्ताळणीमध्ये येणाऱ्या अर्चणी 
सोर्विण्यासाठी लिकर दनणाय घेऊन आिश्यक उपाययोजना करण्यासींदरमभाात कोणता पाठपुरािा 
केला िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची सिासािारण कारणे काय आहेत,? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२९-०६-२०१७) : (१) यासींदरमभाात दनयमातील तरतूदरमी तपासून कायािाही 
करण्याबाबत दनदेरमि देरमण्यात आले आहेत. त्यानुसार जातपर्ताळणी अचिदनयम २००० ि 
जातपर्ताळणी दनयम २०१२ मिील तरतूदरमी तपासण्याची कायािाही चालु आहे. 
(२) प्रश्न उ्दरमित नाही. 
(३) जापर्ताळणी - दनयम २०१२ नुसार जातपर्ताळणी सशमतीस जातिैितेबाबतचा दनणाय ३ 
महहन्याच्या अििीत ि अपिादरमात्मक पररजस्र्थतीत २ महहन्याच्या जास्तीच्या कालाििीत देरमणे 
बींिनकारक आहे. तसेच हदरम.२/३/२०१५ च्या िासन दनणायान्िये प्रत्येक जजल्हयासाठी स्ितींत्र 
जजल्हादनहाय जात प्रमाणपत्र पर्ताळणी सशमती स्र्थापन करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

अशभयाांत्ररिी महाववद्यालयाांमधील प्राध्यपिाांचे वेतन थिीत असल्याबाबत 
  

(१५)  ५८९२५ (२०-०८-२०१६).   श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १२ अशभयाींबत्रकी महाविद्यालयातील ि आणखी काही महाविद्यालयातील िेकर्ो 
प्राध्यापक/अध्यापक ि कमाचाऱ्याींना  ६ते ८   महहने  िेतन शमळत नसल्याच्या तक्रारी 
िासनाकरे् आल्या आहेत. हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाने मागासिगीय विद्यार्थयाांचे िुल्क प्रदतपूती करण्याच्या िोरणानुसार 
समाज कल्याण विभागाकरू्न सींबींिीत महाविद्यालयाींना पैसेच हदरमले जात नसल्याने आपल्याला 
िेतन देरमण्यात अर्चणी येतात असे शिक्षण सींस्र्था चालकानी िासनाला कळविले हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, समाज कल्याण विभागाने मागासिगीय विद्यार्थयाांच्या िुल्क प्रदतपूती ची 
रक्कम गेली काही िरे् अदरमा केलेली नाही हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,समाज कल्याण विभागाकरू्न मागासिचगाय विद्यार्थयाांची िुल्क प्रदतपूतीस  
विलींब करण्याची काय कारणे आहेत, 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०३-०७-२०१७) :(१) नाही. 
(२) नाही. 
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(३) नाही. 
(४) मागासिगीय विद्यार्थयाांना शिषयितृ्ती ि शिक्षण फी परीक्षा फी प्रदतपूती योजनेचा लाभ 
विलींबाने शमळण्याबाबत प्रामुख्याने पुढीप्रमाणे कारणे हदरमसून येत आहेत, शिक्षण िुल्क 
सशमतीने विनाअनुदरमादनत ि कायम विनाअनुदरमादनत व्यािसादयक महाविद्यालयातील विविि 
अ्यासक्रमाचे िुल्क अींदतम केलेले नसणे, शिक्षण िुल्क सशमतीकरू्न प्रदतिर्ी विनाअनुदरमादनत 
ि कायम विनाअनुदरमादनत महाविद्यालयाींना िाढीि िुल्क िैक्षणणक िर्ा सुुन होण्यापूिी मींजूर न 
करणे, प्रत्येक िर्ी सािारणत: डर्सेंबर ते माचा महहन्यात महाविद्यालयाकरू्न शिक्षण िुल्क 
िाढीसाठी  प्राप्त झालेले प्रस्ताि दनकाली काढण्यात येतात. सदरमरचे िाढीि  िुल्क, शिक्षण 
िुल्क सशमतीकरू्न मींजूर केले जात नाही. त्यामुळे महाविद्यालये विद्यार्थयाांचे अजा लिकर 
फॉरिर्ा करीत नाहीत त्यामुळे समाजकल्याण कायाालयाकरे् उशिरा सादरमर करण्यात येतात. 
शििाय सन २०१५-१६ करीता शिषयितृ्ती सींदरमभाातील ऑनलाईन अजा भरण्याची मुदरमत     
हदरमनाींक  ३१ माचा, २०१६ पयांत िाढविण्यात आलेले होती इ. कारणाींमुळे विलींब झालेला आहे. 
अिी बाब असली तरी मागासिगीय पात्र लाभार्थी विद्यार्थयाांच्या शिषयितृ्ती सींदरमभाातील 
महाविद्यालयस्तरािरील आणण जजल्हा स्तरािरील प्रलींबबत अजा तात्काळ दनकाली  
काढण्याबाबत सींबींचिताना सूचना हदरमलेल्या असून पात्र लाभार्थी लाभापासून िींचचत राहणार नाही 
याची दरमक्षता घेण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

िें द्र सरिारी सेवेतील नोिऱ्या व शशक्षण सांस्थामधील प्रदेशाच्या सवलती धमाांतर 
 िेलेल्या नवबौद्ाांना नािारलेबाबत 

  

(१६)  ६०९०९ (२०-०८-२०१६).   श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र सरकारी सेिेतील नोकऱ्या ि शिक्षण सींस्र्थामिील प्रिेिाच्या सिलती अनुसूचचत 
जातीमिून िमाांतर केलेल्या निबौद्ाींना देरमण्यास कें द्र सरकारने नकार हदरमल्याची बाब राज्याचे 
कें द्रीय सामाजजक न्यायमींत्री र्थािरचींदरम गेहलोत ि राज्याचे सामाजजक न्यायमींत्री राजकुमार 
बर्ोले याींच्यातील पत्रव्यिहारातून माहे जून, २०१६ मध्ये िा पहहल्या आठिड्यात दनदरमिानास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्रातील आरक्षणासाठी बौद्ानाही महार, माींग, चाींभार ई. पूिााश्रमीच्या अस्पशृ्य 
जातीचे दरमाखले देरमणे बींिनकारक राहणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनाने याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२२-०६-२०१७) :(१), (२) ि (३) कें द्र िासनाने अनुसूचचत जातीसाठी 
दनिााररत केलेल्या जातप्रमाणपत्राच्या नमुन्यात अनुसूचचत जातीचे प्रमाणपत्र असल्यास कें द्र 
िासनाच्या सेिेतील नोकऱ्या ि शिक्षण सींस्र्थामिील प्रिेिातील सिलती शमळण्यास सींबींचिताींना 
कोणतीही अर्चण येत नाही. 
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     हदरमनाींक १ सप् े्ंबर, २०१२ रोजी पाररत केलेल्या जातपर्ताळणी दनयमाींनुसार अनुसूचचत 
जातीत िमाांतरीत बौध्दरम/निबौध्दरम व्यक्तीींसाठी प्रमाणपत्राचा नमुना क्र.५(६) ७ दनजश्चत केलेला 
असून त्या विहहत नमुन्यात प्रमाणपत्र देरमणे बींिनकारक आहे. अिा व्यक्तीींना राज्य िासकीय 
सेिा, िैक्षणणक तसेच स्र्थादनक स्िराज्य सींस्र्थाींमध्ये दनिर्णूक यासाठी असलेले आरक्षणाचे 
लाभ शमळण्यासाठी कोणत्याही अर्चणी येत नाहीत. अनुसूचचत जातीतील िमाांतरीत 
व्यक्तीींसाठी स्ितींत्र प्रमाणपत्राचा नमुना कें द्र िासनाने दनजश्चत केलेला नाही. 
     कें द्र िासनाने घ्ना (अनु. जाती) आदेरमि (सुिारणा) कायदरमा १९९० हदरम.३/६/१९९० अन्िये 
घ्ना (अनु.जाती) १९५० मध्ये सुिारणा केल्यानुसार अनुसूचचत जातीमिून बौध्दरम िमाात 
िमाांतरीताना राज्य तसेच कें द्र िासनाच्या घ्नात्मक आरक्षण ि इतर सिलती अनु्ेय 
आहेत. अिी तरतूदरम िासन दनणाय हदरम.८ नोव्हेंबर, १९९० मध्ये केलेली आहे. त्यानुसार जात 
प्रमाणपत्राचा नमुना सुिाररत करण्यासाठी कें द्र िासनाकरे् पाठपुरािा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

सामाश्जि न्याय खात्यातील अधधिा-याांच्या दलू क्षामुळे तब्बल १६०० िोटी रुपये 
 अनूसूधचत जातीांसाठी खच  न िेल्याने वाया गेल्याबाबत 

  

(१७)  ६२०६४ (२०-०८-२०१६).   श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.िड मल्लीिाजू न रेड्डी (रामटेि), प्रा.वषा  गायिवाड (धारावी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव ) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्याच्या अर्थासींकल्पात अनूसूचचत जातीच्या घ्काींसाठी ११ हजार को्ी ुनपयाींची तरतूदरम 
सामाजजक न्याय खात्याकररता केलेली असताना, या खात्यातील अचिका-याींच्या 
हलगजीपणामुळे तब्बल १६०० को्ी ुनपये अनूसूचचत जातीींसाठी खचाच न करण्यात आल्यामुळे 
ही रक्कम िाया गेल्याचे नुकतेच माहे जून ,२०१६ मध्ये दनदरमिानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच अनूसूचचत जातीींच्या विद्यार्थयाांच्या शिषयितृ्तीसाठीच्या ७०० को्ीच्या दनिीचे 
वितरणही केले गेले नसल्याचे दनदरमिानास आले आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्याच्या अर्थासींकल्पात अनुसूचचत जाती आणण जमातीसाठी भरीि दनिीची 
तरतुदरम केली जात असून सदरमरहू दनिी अनूसुचचत जातीच्या विद्यार्थयाांसाठी आश्रमिाळाींचे 
अनुदरमान, िसदतगहृ, अपींगाींच्या सींस्र्था आदरमी कामाींसाठी िापरण्याचे बींिनकारक असताींनाही 
दनिी खचा न करण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(४) असल् यास, अनूसूचचत जाती आणण जमातीच्या घ्काींतील विद्यार्थयाांिर अन्याय होत 
असून याबाबत िासनाने  चौकिी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले आहे, 
(५) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे,नसलयास, 
त्याची कारणे काय आहेत? 
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श्री. राजिुमार बडोले (०१-०७-२०१७) :(१) राज्याच्या अर्थासींकल्पात अनुसूचचत घ्काींसाठी सन 
२०१५-१६ या आचर्थाक िर्ाासाठी ुन. ४५२८.८८ को्ी एिढा दनिी अर्थासींकल्पीत करण्यात आला 
होता. सदरमर दनिीपैकी ुन. ३१५४.९० को्ी एिढा दनिी खचा करण्यात आला. उिाररत         
ुन. १२३०.१८ को्ी इतका दनिी काही ताींबत्रक बाबीमुळे अखचचात राहहलेला आहे. तसेच हदरम. ३१ 
माचा, २०१६ रोजी विविि विभागामाफा त दनिी वितरणाची कारिाई करण्यात येत असल्याचे 
अर्थासींकल्प वितरण प्रणालीिर अदतररक्त ताण होता  त्यामुळे दनिी वितरणाींस अर्चणी 
दनमााण झाल्या. 
(२) सन २०१५-१६ मध्ये विद्यार्थयाांना शिषयितृ्ती, शिक्षण फी ि पररक्षा फी प्रदतपूतीसाठी ुन. 
३०७०.८९ को्ी मींजूर तरतूदरम होती. त्यापैकी ुन. २५३२.७० को्ी इतका खचा झालेला आहे. 
(३), (४) ि (५) अनुसूचचत जातीच्या विद्यार्थयाासाठी आश्रमिाळाींचे अनुदरमान ि िसतीगहृ आहदरम 
कामाींसाठी तरतूदरम केल्यानुसार अनुसूचचत जातीच्या घ्काींच्या लाभार्थयाांिर खचा करण्यात येतो. 
  

___________ 
  

मराठवाड्यातील महाववद्यालयीन ववद्यार्थयाांचे पररक्षा शुल्ि दषु्ट्िामुळे माफ िरण्याबाबत 
  

(१८)  ६३११५ (२०-०८-२०१६).   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठिाड्यात दरमषुकाळामुळे महाविद्यालयीन विद्यार्थयाांचे पररक्षा िुल्क माफ करण्यात 
आले असताना मागासिगीय विद्यार्थयाांना पररक्षा िुल्क भरािे लागत असल्याचा प्रकार स्िामी 
रामानींदरम तीर्था मराठिार्ा विद्यापीठात होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्या 
दरमरयान दनदरमिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पहहले पररक्षा िुल्क भरा, त्यानींतर तुमच्या शिषयितृ्तीसोबत पैसे परत 
शमळतील असा आदेरमि समाजकल्याण विभागाने काढला, त्यामुळे विद्यार्थी अर्चणीत सापर्ले 
असल्याने याबाबत चौकिी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकिीच्या अनुर्ींगाने समाज कल्याण विभागाच्या उक्त आदेरमिाबाबत 
पुनविाचार करण्यात येणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०३-०७-२०१७) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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ववद्याथीनीना मेहरिोत्तर शशष्ट्यवतृ्ती व शशक्षण शुल्ि, परीक्षा शुल्ि प्रततपूती योजना लाभ 
शमळत नाही व पूवी शमळालेला लाभ परत घेण्याची िाय वाही थाांबववण्याबाबत 

  

(१९)  ६३८६३ (२०-०८-२०१६).   श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ए.एन.एम./जी.एन.एम. या नशसांग अ्यासक्रमासाठी ओबीसी /व्हीजेएन्ी ि एसबीसी 
प्रिगाातील विद्यार्थीनीना मेहरकोत्तर शिषयितृ्ती ि शिक्षण िुल्क, परीक्षा िुल्क प्रदतपूती 
योजना लाभ शमळत नाही ि पूिी लाभ शमळालेला परत घेण्याची कायािाही  र्थाींबविण्याबाबत 
स्र्थादनक लोकप्रदतदनिीनी हदरमनाींक २३ जून, २०१६ रोजी मा.सामाजीक न्याय मींत्री, म.रा. याींना 
लेखी दनिेदरमन देरमण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यािर िासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाचे कारण काय ? 

श्री. राजिुमार बडोले (०३-०७-२०१७) :(१) होय. 
(२) कें द्र िासनाच्या १९९८ च्या मागादरमिाक सुचनाींनुसार ए.एन.एम./जी.एन.एम. 
अ्यासक्रमासाठी विजाभज, इमाि ि विमाप्र प्रिगाातील विद्यार्थयाांना म रीकोत्तर शिषयितृ्ती ि 
शिक्षण िुल्क परीक्षा िुल्क प्रदतपूती योजनेचा लाभ अनु्ेय नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

मागासवगीयाांसाठी राबववण्यात येणा-या रमा  घरिूल योजनेववषयी गावतनहाय 
 लाभाथी याद्या देणेबाबत 

  

(२०)  ६६६६१ (१०-०१-२०१७).   डॉ.सुश्जत शमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
सामाश्जि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मागासिगीयाींसाठी िासनाच्या ितीने राबविण्यात येणा-या रमाई घरकूल योजनेविर्यी 
गािदनहाय लाभार्थी याद्या मागविल्या , परींतु जजल्हा ग्रामीण विकास यींत्रणा तर्था र्ीर्ीआरकरे् 
याविर्यी  माहहती नसल्याचे कोल्हापूर जजल्हा पररर्देरमच्या सिासािारण सभेत माहे सप् े्ंबर, 
२०१६ मध्ये िा त्या दरमरयान  दनदरमिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) चौकिीनुसार पुढे कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. राजिुमार बडोले (०१-०७-२०१७) : (१)नाही. 
     अध्यक्ष, जजल्हा ग्रामीण विकास यींत्रणा तर्था मुख्य कायाकारी अचिकारी ,जजल्हा पररर्दरम , 
कोल्हापूर याींच्या अध्यक्षतेखाली हदरमनाींक ३०/१२/२०१६ रोजीच्या बैठकीत रमाई घरकुलच्या २१० 
पररपूणा प्रस्तािाना मींजुरी देरमण्यात आली आहे. ि हदरमनाींक १०/०१/२०१७ रोजीच्या बैठकीत १२४९ 
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परीपून प्रस्तािना मींजुरी देरमण्यात आली आहे .आिा एकूण १४५९ प्रस्तािना प्रिासकीय मींजुरी 
देरमण्यात आली आहे .उिाररत प्रस्तािाींची छाननी करून मींजुरी देरमण्याची कारिाई चालू आहे . 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

अनूसूधचत जातीच्या िें द्रीय आश्रमशाळाांना अनुदान न शमळाल्याबाबत 
  

(२१)  ६७६४४ (१०-०१-२०१७).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (शशडी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अनुसूचचत जाती-जमातीींच् या मुला-मुलीींसाठी सुुन केलेल् या २८८ आश्रमिाळाींचे 
अनुदरमान गेल्या तीन िर्ाांपासून न शमळाल्यामुळे आश्रमिाळाींतील विद्यार्थी, कमाचारी 
अर्थााजनासाठी शमळेल ते काम करत असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर , २०१६ मध्ये िा 
त्यादरमरयान दनदरमिानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यामुळे कें द्रचालक कजाबाजारी झाले आहेत तसेच शिक्षक बबनपगारी काम 
करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याप्रकरणी िासनाने दनणाय घेऊन सदरमर आश्रमिाळाींना अनुदरमान देरमण् याबाबत 
कोणती कायािाही केली आहे िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले (०४-०७-२०१७) : (१) ि (२) कें द्र पुरस्कृत आश्रम िाळेची योजना ही 
सामाजजक न्याय ि अचिकारीता मींत्रालय भारत सरकार याींची असून अनुसूचचत जातीच्या 
मुलामुलीींकररता दनिासी / अदनिासी प्रार्थशमक माध्यशमक आश्रमिाळाींना या योजनेंतगात 
कें द्रिासनाकरू्न ९० ्क्के ि स्ियींसेिी सींस्रे्थचा १० ्क्के हहस्सा या सूत्रानुसार सहायक 
अनुदरमान हदरमले जाते. या योजनेंतगात सुमारे ३२२ आश्रमिाळाींना राज्य िासनाची कायम विना 
अनुदरमान तत्त्िािर मान्यता देरमण्यात येऊन त्याींचे प्रस्ताि कें द्र िासनास शिफारस करण्यात 
आले होते. तर्थावप, राज्याकरू्न मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताि कें द्र िासनास पाठविण्यात आल्याने 
दनिी उपलब्ितेनुसार याींपैकी फक्त ३४ आश्रमिाळाींना कें द्र िासनाकरू्न अनुदरमान देरमण्यात येत 
आहे.उिारीत आश्रमिाळाींना अनुदरमान देरमण्याबाबत कें द्र िासनाकरू्न कायािाही करण्यात आलेली 
नाही.  
(३) सदरमर आश्रमिाळाींना अनुदरमान देरमण्याबाबत कें द्र िासनाकरे् पाठपुरािा सुुन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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 धचखलदरा तालुक्यातील (श्ज. अमरावती) त्ररमुती बहुउददेशीय सांस्थेद्वारे चालववण्यात 
येणाऱ्या चुणी येथील श्रीिृष्ट्ण वसततगहृातील गैरव्यवहाराबाबत 

  

(२२)  ६८४०७ (१०-०१-२०१७).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.ववजय वडेट्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्रीमती तनम ला गाववत (इगतपूरी) :   
सन्माननीय सामाश्जि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चचखलदरमरा तालुक्यातील (जज. अमरािती) बत्रमुती बहुउदरमदेरमिीय सींस्रे्थद्िारे चालविण्यात 
येणाऱ्या चुणी येर्थील श्रीकृषण िसदतगहृातील सींस्र्थाचालकाने गाई-हिी चारायला लािणे, िेण 
काढणे, आ्ा चक्की चालिणे, इत्यादरमी सह घरगुती कामे साींगून कमाचाऱ्याींना त्रास देरमत 
असल्याचे माहे ऑगस््,२०१६ मध्ये िा त्यादरमरयान दनदरमिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ही कामे करण्यास कमाचाऱ्याींनी विरोि दरमिाविला त्यामुळे त्याींचे िेतन गेल्या १८ 
महहन्यापासून झाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या िसतीगहृामध्ये एकूण प्ािर ७८ विद्यार्थी दरमाखविण्यात आले असून येरे्थ 
फक्त १२ विद्यार्थी आहेत ि उिाररत विदरमयार्थयाांच्या नािािर सींस्र्थाचालक िासनाची फसिणूक 
करून पैसे घेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी कुनन सींबचित सींस्रे्थच्या सींचालकािर कायािाही 
करणे तसेच कमाचाऱ्याींचे प्रलींबबत पगार शमळिून देरमण्याबाबत कोणती कायािाही केली आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०४-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. तर्थावप, जजल्हा समाज कल्याण अचिकारी, जज.प. अमरािती कायाालयाने सींस्रे्थस 
हदरमलेल्या सूचनाींनुसार िसदतगहृ अचिक्षक िगळता इतर कमाचा-याींचे प्रलींबबत मानिन देरमयक 
माहे ऑगस्् २०१६ मध्ये अदरमा करण्यात आले आहे. 
(३) ि (४) जजल्हा समाज कल्याण अचिकारी, जज.प. अमरािती कायाालयाने िेळोिेळी केलेल्या 
तपासणीमध्ये िसदतगहृाची विद्यार्थी प्सींख्या िारींिार कमी आढळून आलेली आहे. याबाबत, 
सींस्रे्थस खुलासा करण्याचे आदेरमि देरमण्यात आले असता सींस्रे्थने खुलासा सादरमर न करता 
िसदतगहृ अचिक्षकाने कामगार न्यायालयात याचचका दरमाखल केली असून सदरमर प्रकरण 
न्यायप्रविष् असल्याने सींस्रे्थस सन २०१५-१६ पासून अनुदरमान अदरमा करण्यात आलेले नाही.    
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

अण्णा भाऊ साठे महामांडळास शासन खांड हमी १०० िोटी मांजूर िरणेबाबत 
  

(२३)  ७१६८० (१०-०१-२०१७).   श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्याभतील मातींग समाज ि तत्सम १२ पो् जातीतील लोकाींच्या उन्नतीसाठी कजााच्या 
स्िुनपात मदरमत केली जाते, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्यास, अण्णा भाऊ साठे महामींर्ळास  राषरीय वित्तीय योजना राबविण्यायसाठी खींर् 
हमीची रक्कम ८२.९८ को्ी ुन. प्राप्त झाली असताना ती रक्कम सन २०१६-१७ या आचर्थाक 
िर्ाामध्ये महामींर्ळाकरे् सादरमर झालेले ८७.३५ को्ी ुन. प्रस्ताि  अद्याप मींजूरी अभािी प्रलींबबत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य  िासन खींर् हमीचे १०० को्ी अण्णा भाऊ साठे महामींर्ळासाठी मींजूर 
करािे यासाठी माहे जूलै, २०१६ दरमरयान स्र्थायदनक लोकप्रदतदनिीने मागणी केली होती, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) याप्रकरणी िासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय. 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०४-०७-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) िासन दनणाय, वित्त विभाग, क्र.िाहमी-२०१२/सान्यावि/प्र.क्र.६७/अर्थाबळ, हदरम.०६.१२.२०१४ 
अन्िये साहहत्यरत्न लोकिाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामींर्ळास ुन.६०.५० को्ी ुनपयाींची 
िासन हमी मींजूर करण्यात आली होती. सदरमर िासन हमीच्या अनुर्ींगाने सामाजजक न्याय ि 
वित्त् ा विभागाच्या उप सचचिाींच्या एकबत्रत स्िाक्षरीने, राषरीय महामींर्ळास सादरमर कराियाच्या 
करारपत्रात वित्त् ा विभागाने िेळेिेळी सुचविलेल्या सुिारणाींसह वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी 
सादरमर करण्यात आलेला आहे. सदरमर करारपत्र वित्त विभागाच्या मान्यतेअभािी राषरीय 
महामींर्ळ, निी हदरमल्ली याींना सादरमर न झाल्याने साहहत्यरत्न लोकिाहीर अण्णा भाऊ साठे 
विकास महामींर्ळास राषरीय महामींर्ळाकरू्न दनिी प्राप्त झालेला नाही. दरमरयानच्या 
कालाििीत हदरम.०६.१२.२०१४ च्या िासन दनणायान्िये देरमण्यात आलेल्या हमीची एक िर्ााची 
मुदरमत सींपुष्ात आल्याने सदरमरहू मुदरमतिाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताि वित्त विभागाच्या 
मान्यतेसाठी सादरमर करण्यात आला असता, सामाजजक न्याय विभागाींतगात असलेल्या ५ 
महामींर्ळाींचा िावर्ाक ताळेबींदरम ि महामींर्ळाकरे् उपलब्ि असलेल्या दनिीचा िापर किाप्रकारे 
करण्यात येतो याबाबत विभाग स्तरािर छाननी करािी. तद्नींतर हमीस मुदरमतिाढ देरमण्याचा 
प्रस्ताि फेर सादरमर करािा, असे अशभप्राय वित्त विभागाने हदरमले आहेत. त्यानुसार विभागामाफा त 
पुढील कायािाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  
 
 



वि.स. ३३२ (20) 

शस ांधदुगु  श्जल््यातील अांध शाळा नोव्हेबर अखेरपय त बांद िरण्याचे आदेश  
अपांग िल्याण आयुक्त पुणे याांनी हदल्याबाबत 

  

(२४)  ७१९६५ (२७-०१-२०१७).   श्री.वैभव ना ि (िुडाळ) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शस ींिदुरमगुा जजल््यात एकमेि असलेली अींि िाळा नोव्हेबर अखेरपयात बींदरम करण्याचे आदेरमि 
अपींग कल्याण आयुक्त,पुणे याींनी हदरमले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,कमी प् सींख्येचे कारण देरमिून पजश्चम महाराषर, विदरमभा, मराठिार्ा येर्थील 
अनेक जजल््यातील िाळामध्ये एक ही मूल नसताना मागील तीन िर्ाापासून सदरमर िाळा चालू 
असतानाही शस ींिदुरमगुा जजल््यात असलेली एकमेि अींि िाळा बींदरम करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, पजश्चम महाराषर, विदरमभा, मराठिार्ा येर्थील अनेक जजल््यात एक मूल िाळा 
कायारत असून िासनाची फसिणूक करणा-या िाळाींिर केलेल्या िा करण्यात येत असलेल्या 
कायािाहीचे स्िुनप काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०३-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) ि (३) शस ींिदुरमगूा जजल््यातील अींि िाळेची प्सींख्या कमी असल्याने िाळाबींदरम करण्यात 
आलेली आहे. तसेच पजश्चम महाराषर, मराठिार्ा, विदरमभा अिा कमी मुले असलेल्या ि 
िैक्षणणक गुणित्ता नसलेल्या िाळाींना अिाप्रकारे बींदरम करण्याचे आदेरमि देरमण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

धारावी (मुांब ) येथे सामाश्जि न् यायभवन बाांधण् याबाबत 
  

(२५)  ७३०३१ (१०-०१-२०१७).   प्रा.वषा  गायिवाड (धारावी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय सामाश्जि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िारािी (मुींबई) येरे्थ सामाजजक न् यायभिन बाींिण् यासाठी स् र्थादनक लोकप्रदतदनिी याींनी 
तसेच नागररकाींनी सींबींचिताींकरे् िारींिार मागणी करूनही अद्यापी  सामाजजक न् याय भिन 
बाींिण् यात आले नसल् याचे माहे ऑक् ्ोबर, २०१६ मध्ये िा त् या दरमरयान दनदरमिानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, िारािी येर्थील बस रे्पोजिळ २००० चौ.मी. असलेल् या मोकयाया जागेिर 
सामाजजक न् याय भिन बाींिण् याबाबत िासनाने कोणती कायािाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले (०१-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) िारािी येर्थील बस रे्पो जिळ २००० चौ मी मोकयाया जागेिर सामाजजक न्याय भिन 
बाींिण्यासाठी सदरमर जागेची मागणी मुींबई महानगर प्रदेरमि विकास प्राचिकरणाकरे् करण्यात 
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आली होती. परींतु, सदरमर जमीन प्राचिकरणाच्या मालकीची असून प्राचिकरणाच्या प्रकल्पासाठी 
आिश्यक असल्याने भूमी ि शमळकत व्यिस्र्थापक, भूमी ि शमळकत िाखा /मुीं .म.प्र.वि .प्रा 
.याींनी त्याींच्या हदरमनाींक २५/७/२०१६ च्या पत्रान्िये स्हायक आयुक्त, समाज कल्याण,मुींबई 
िहर याींना कळिले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात ववशेष आधथ ि के्षरासाठी (सेझ) शेतिऱ्याांिडून सांपादीत िेलेल्या  
जशमनी ववनावापर पडून असल्याबाबत 

  

(२६)  ७४३८१ (२१-०४-२०१७).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वििेर् आचर्थाक के्षत्रासाठी (सेझ) िासनाने  सींपादरमीत केलेल्या  जशमनी विनािापर 
परू्न असल्याचे माहे जानेिारी,२०१७ च्या दरमसुऱ्या सप्ताहात दनदरमिानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२)  असल्यास, राज्यात िासनाने वििेर् आचर्थाक के्षत्रासाठी (सेझ)  सींपादरमीत केलेली जशमनी 
ककती आहेत, 
(३) तसेच त्याींचा िापर व्हािा हणून िासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसा  (०४-०७-२०१७) : (१), (२) ि (३) राज्यामध्ये राजीि गाींिी माहहती तींत्र्ान 
पुणे, केसूर्ी, फल्ण सातारा, कृषणूर औद्योचगक के्षत्र, िेंद्रा पींचताराींककत औद्योचगक के्षत्र 
तसेच  खेर् वििेर् आचर्थाक के्षत्र कायााजन्ित करण्यात आलेले आहेत. 
   राज्यात वििेर् आचर्थाक के्षत्रासाठी महामींर्ळामाफा त १२९३०.९३ हे.आर इतके के्षत्र सींपादरमीत 
करण्याची  कायािाही करण्यात आली आहे 
        ज् या औद्योचगक के्षत्रामध्ये वििेर् आचर्थाक के्षत्र स्र्थावपत करण्यात आले आहे. परींतु 
भूखींर्ाबाबत उद्योजकाींची मागणी प्राप्त होत नसल्यामुळे ककींिा विकासकाींनी  वििेर् आचर्थाक 
के्षत्र विकासीत केलेले नाहीत. अिी  महामींर्ळाच्या जागेिरील वििेर्  आचर्थाक के्षत्र ना-
अचिसूचचत करण्यासाठी कें द्र िासनास ना हरकत प्रमाणपत्र देरमण्यात आले आहे. त्यामुळे सदरमर 
वििेर् आचर्थाक के्षत्र ना - अचिसूचचत करण्यास कें द्र िासनाने परिानगी हदरमल्यानींतर त्या 
के्षत्राचा िापर औद्योचगक प्रयोजनासाठी करण्यात येणार आहे त्यामुळे राज्यात गुींतिणूक 
होऊन रोजगाराच्या सींिी दनमााण होणार आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
      

___________ 
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महाराष्ट्रात उद्योगाांची गुणवत्ता िमी झाली असल्याबाबत 
  

(२७)  ७४८०३ (२१-०४-२०१७).   श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अशमत ववलासराव 
देशमुख (लातूर शहर), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी) :   सन्माननीय 
उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्रीय उद्योग ि िाणणज्य मींत्रालयाच्या अखत्याररतील औद्योचगक िोरण ि प्रोत्साहन 
विभागाने (र्ीआयपीपी) हदरमनाींक १ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी  प्रशसध्दरम केलेल्या उद्योग व्यिसाय 
सुिारणा कृती दनदेरमिाींकामध्ये (इझ ऑफ रु्इ ींग) बबझनेस इ ींरे्क्स) महाराषराची गुणित्ता 
यादरमीतील आठ क्रमाींकािुनन दरमहाव्या क्रमाींकािर घसरण झाल्याचे नमूदरम करण्यात आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ऑनलाईनद्िारे, एक णखर्कीद्िारे बाींिकाम परिाने देरमण्यापासून ते जजल्हा 
न्यायलयीन समन्स ि न्यायालयाचे दनिारे् ऑनलाईन करण्यात अपयि आले असून 
यासारख्या २४ मानकाींमिील वपछार्ी, महाराषराला मानाचे स्र्थान शमळिून देरमऊ िकली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने अचिक चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीचे दनषकर्ा काय आहेत त्यानुसार उद्योगाची गुणित्ता िाढविण्याच्या 
दृष्ीने विभागाने कोणती कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत? 
  

श्री. सुभाष देसा  (०६-०७-२०१७) : (१) कें द्र सरकारच्या औद्योचगक ि प्रोत्साहन विभागाने 
(DIPP) Ease of Doing Business-२०१६ अींतगात जाहीर केलेल्या यादरमीप्रमाणे महाराषराचा 
गुणित्ता क्रमाींक १० आहे. 
     तर्थावप, असे असले तरी सन २०१५ मध्ये DIPP ने सुचविलेल्या सुिारणाींची पुताता 
करण्याची महाराषर राज्याची ्क्केिारी ४९.४०% इतकी होती. महाराषराचा यािेळी गुणित्ता 
क्रमाींक ०८ होता. परींतु सन २०१६ मध्ये महाराषर राज्याने विविि सुिारणाींची पुताता करण्यात 
वििेर् मेहनत घेऊन त्यात आघार्ी घेतली. उदरमा.विविि विभागाींसाठी एकबत्रत दनररक्षण 
/तपासणी पध्दरमत, कर नोंदरमणी प्रमाणपत्र एका हदरमिसात देरमणे, कामगार कायदरमयाविर्यी १८ 
मुद्याींची पुताता, ४४ परिान्याींसाठी शस ींगल विन्र्ो ॲप्लीकेिन पध्दरमतीचा िापर इत्यादरमी. 
       याचा सकारात्मक पररणाम हदरमसून आला आणण सन २०१६ मध्ये सुिारणाींची पुताता 
करण्याबाबत महाराषर राज्याची ्क्केिारी ९२.८६ % इतकी झाली. त्यामुळे यािेळी राज्याचा 
गुणित्ता क्रमाींक जरी १० िर राहहला तरी २०१५ मध्ये “Acceleration Required” या 
क ्ेगरीमध्ये असलेला महाराषर सन  २०१६ मध्ये “Leaders Category” मध्ये गणला जात 
आहे. प्रर्थम १० प्रगत राज्याींच्या या सींदरमभाातील ्क्केिारीमध्ये खुपच कमी फरक (Minimam 
Difference) हदरमसून येतो. 
(२), (३) ि (४) विविि विभागाींच्या परिाने/नोंदरमणी याकररता करािे लागणारे अजा ८० 
्क्क्यापयांत ऑनलाईन पध्दरमतीने जस्िकारले जात आहेत. महाराषर राज्याच्या आपले सरकार 
पो्ालव्दरमारे न्यादयक दनिार्याबाबत सेिा (G to B) उपलब्ि कुनन देरमण्यात येत आहे. 
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      EODB-२०१६ अींतगात विविि विभागाींनी कराियाच्या सुिारणासींबींिी कें द्र िासनाने 
एकूण ३४० मुद्ये हदरमले होते. सदरमर मुद्याींपैकी ३२५ इतक्या मुद्याींबाबत आिश्यक कायािाही 
/पूताता करण्यात आली. कें द्र िासनाने ३२५ मुद्याींपैकी ३१२ मुद्ये जस्िकृत केले. काही 
मुद्याींबाबत पूतातेच्या अनुर्ींगाने अींतगात ताींबत्रक बाबी उदरमा. ऑनलाईन प्रकक्रया, उपलब्ि रे््ाचे 
सींगणकीकरण ि जोर्णी, तसेच काही मुद्ये एकापेक्षा अचिक विभागाींिी सींबींचित असल्याने  
विविि प्रकक्रये अींतगात लागणारा कालाििी पुरेसा उपलब्ि नसल्याने काही मुद्याींची पुताता होिू 
िकली नाही. पररणामी काही अींिी गुण कमी पर्ल्याने राज्याची पुताता ९२.८६% राहीली ि 
पयाायाने महाराषराचा गुणित्ता क्रमाींक १० िर राहहला. 
       राज्य िासनाने सदरमर बाबीची गाींभीयााने नोंदरम घेिून EODB-२०१७ साठी विविि 
उपाययोजना, ऑनलाईन प्रकक्रया, ताींबत्रक बाबीींची पुताता इत्यादरमीबाबत दनजश्चतपणे ठोस 
कायािाही सुुन केलेली आहे. या अनुर्ींगाने मा. मुख्यमींत्री ि मा. मुख्य सचचि याींचे 
अध्यक्षतेखाली विवििी विभागाींतगात समन्िय बैठका ि आढािा दनयशमतपणे घेण्यात येत 
आहे. तसेच याबाबत कें द्र िासनािी िेळोिेळी समन्िय सािून माहहतीचे आदरमान-प्रदरमान 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

गडधचरोली श्जल््यातील लोखांड व िोळसा उत्खननासाठी खतनिम  ववभागाने 
 ववववध ३२ िां पन्याांना परवानगी देणेबाबत 

  

(२८)  ७५३१४ (०६-०५-२०१७).   श्री.सरदार ताराशस ांह (मुलुांड) :   सन्माननीय खतनिम  मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गर्चचरोली जजल््यात लोखींर् ि कोळसा याचे मुबलक प्रमाण असून त्याच्या 
उत्खननाकरीता खणणकमा विभागाने ए्ापल्ली, कोरची ि अहेरी या तीन तालुक्यात सुमारे ४ ते 
५ हेक््र मध्ये ३२ विविि कीं पन्याींना परिानगी देरमणेबाबत  िासनाकरे् शिफारस केली 
असल्याची बाब ४ डर्सेंबर,२०१६ रोजी िा त्या सुमारास दनदरमिानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गर्चचरोली जजल््यातील ८० ्क्के भूभाग जींगल व्याप्त असून   राज्यातील 
प्रचशलत िन कायद्याने अनेक विकासाचे ि शस ींचनाचे प्रकल्प अद्यापी िन ि पयाािरण 
विभागाच्या  हरकतीींमुळे रदेश केलेले  ककींिा अपूणा अिस्रे्थत िर्ाानुिरे् परू्न  आहेत,हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, खणणकमा विभागाने या जजल््यात ३२ खाजगी कीं पन्याींना कोळसा ि लोखींर् 
उत्पादरमन करण्याकरीता राज्य िासनाला केलेल्या शिफारिीस, राज्य िासन मान्यता देरमणार 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या ३२ कीं पन्याींमुळे सुमारे ४ ते ५ हजार हेक््र मिील िनसींपदरमा साग ि बाींबू 
उत्पादरमनािर होणारा पररणाम तसेच िन ि पयाािरणाचे होणारे नुकसान याबाबतचा अ्यास 
िासनाने केला आहे काय, 
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(५) तसेच या ३२ खाजगी कीं पन्याींना कोळसा ि लोखींर् उत्पादरमनाकरीता िासन परिानगी देरमणार 
असेल तर गेल्या अनेक िर्ाापासून विविि विकास प्रकल्प ि शस ींचन प्रकल्पाींना ही मान्यता 
भविषयात देरमण्यात येणार आहे काय, 
(६) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत?  
  
श्री. सुभाष देसा  (२०-०६-२०१७) : (१) नाही,  खाण ि खदनजे (विकसन ि विदनयमन) 
सुिाररत अचिदनयम २०१५ च्या कलम १०-अ २ (क) च्या तरतूदरमी प्रमाणे ज्या ५ खाणपट्टयाींना 
हेतू पत्र देरमण्यात आले होते अिा प्रकरणी हदरमनाींक १२/०१/२०१७ पयांत हेतूपत्रातील पयाािरण, िन 
विभागाच्या नाहरकती ि खाणकाम योजनेला मींजूरी या अ्ीींची पूताता करण्याची मुदरमत देरमण्यात 
आली होती.  सदरमर अ्ीींची पूताता न केल्याने गर्चचरोली जजल्हयातील २ खाणपटे्ट रदेश करण्यात 
आले ि इतर प्रकरणे उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष् आहेत. 
(२) होय, गर्चचरोली जजल्हयातील भुभाग िन जशमनी खाली मोठया प्रमाणािर आहे. िन ि 
पयाािरण विभागाींच्या ना-हरकती शििाय खाणकाम करण्यास मयाादरमा आहेत. 
(३) कें द्रीय खदनकमा मींत्रालयाने िेळोिेळी हदरमलेले दनदेरमि ि खाण ि खदनजे (विकसन ि 
विदनयमन) सुिाररत अचिदनयम २०१५ च्या तरतूदरमी प्रमाणे खाणपट्टा मींजूरी बाबत दनणाय 
प्रकक्रया अिलींबविण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

शशडी (श्ज.अहमदनगर) येथे मोठ्या प्रमाणात बालिे व्यसनाधधन झाल्याबाबत 
  

(२९)  ७६७१७ (०६-०५-२०१७).   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राणाजगजीतशस ांह पाटील (उस्मानाबाद), 
श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण) :   सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शिर्ी (जज.अहमदरमनगर) येरे्थ मोठ्या प्रमाणात बालके व्यसनाचिन असल्याचे माहे जानेिारी, 
२०१७ च्या पहहल्या सप्ताहात दनदरमिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले ि तदरमनुसार शिर्ी िहरात बालके व्यिसनाचिन 
बनू नयेत हणून िासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२९-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
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(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

पुणे शहरामध्ये शेतिऱ्याांसाठी शेतिरी तनवास बाांधण्याबाबत 
  

(३०)  ७७७११ (२१-०४-२०१७).   श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (शशडी), 
श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), 
श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील साखर कारखान्याींच्या दनिीमिून पुणे येरे्थ साखर सींकुल नजजक उभारण्यात 
येणारा िेतकरी दनिास प्रकल्प पूणात: रदेश करण्यात आल्याचे हदरमनाींक १२ जानेिारी, २०१७ रोजी 
िा त्यासुमारास जाहीर करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे िहरामध्ये िेतकऱ्याींसाठी कृर्ी उत्पन्न बाजार सशमतीसह, साखर सींकुल ि 
अन्य हठकाणी कोठेही िेतकरी दनिास नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुणे िहरामध्ये िेतकऱ्याींसाठी िेतकरी दनिास बाींिण्याबाबत सहकार विभागाने 
कुठलाही प्रस्ताि अद्याप तयार केला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने  कोणती कायािाही केली िा  करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

श्री. सुभाष देशमुख (०७-०७-२०१७) : (१) अींितः खरे आहे 
(२) हे खरे नाही. कृर्ी उत्पन्न बाजार सशमती, पुणे येरे्थ िेतकऱ्याींसाठी दनिासाची सुवििा 
आहे. 
(३) ि (४) साखर सींकुल प्रकल्पाींतगात िेतकरी दनिासाचे बाींिकाम करण्याचे प्रस्तावित होते. 
सदरमर बाींिकामासाठी जानेिारी २००६ मध्ये दनविदरमा प्रकक्रया राबविण्यात आली. दनविदेरमत तसेच 
त्यानींतरच्या फेरदनविदेरमत कमी दरमर प्राप्त झाल्यामुळे सींभाव्य िेतकरी दनिासाचे बाींिकाम 
स्र्थचगत करण्यात आले. तद्नींतर कृवर् विभागाकरू्न अद्याप हस्ताींतररत न झालेली २.०३ एकर 
जागा या प्रयोजनासाठी उपलब्ि करून देरमण्याबाबत तसेच िेतकरी दनिासाचे इमारतीचे 
बाींिकाम B.O.T. तत्िािर करण्याचे प्रस्तावित होते. तर्थावप तद्नींतर कृवर् विभागाकरू्न 
हस्ताींतररत न झालेल्या २.०३ एकर जागेची कृवर् विभागास आिश्यकता असल्याने ही जागा 
साखर आयुक्तालयाला हस्ताींतररत करणे िक्य नसल्याचा दनणाय झाला. दरमरयानच्या 
कालाििीत काही कारखान्याींनी िेतकरी दनिासासाठी जमा केलेली रक्कम परत करण्याची 
मागणी केल्यामुळे मा. मुख्यमींत्री महोदरमयाींच्या अध्यक्षतेखाली मा. मींत्री सशमतीच्या 
हदरम.०३.१०.२०१६ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये ज्या कारखान्याींनी िेतकरी दनिासासाठी रक्कम 
जमा केलेली आहे ती एकूण मुदेशल रक्कम कारखान्याींना परत करण्याबाबतचा दनणाय घेण्यात 
आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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शशरुर तालुक्यातील सुमारे १८ हजार शेतिऱ्याांची व्यांिटेश िृपा साखर िारखान्यािडे  

सभासद िरुन घेणेबाबतची मागणी 
  

(३१)  ७७७८७ (२१-०४-२०१७).   श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जातेगाि बु.(ता.शिुनर,जज.पुणे) येर्थील व्यींक्ेि कृपा साखर कारखान्याच्या सिा व्यिहाराींची 
चौकिी करण्याची मागणी अणखल भारतीय ग्राहक पींचायतीसह ५० िेतकऱ्याींनी स्ितींत्र अजााने 
शसक्युरी्ी एक्सचेंज बोर्ा ऑफ इ ींडर्या याींच्याकरे् केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०११ मध्ये व्यींक्ेि कृपा कारखान्याने िेअसापो्ी १० हजार ुनपये घेिून 
िेअसा न देरमता ते सुरक्षा ठेि हणून ठेिून घेतले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शिुनर तालुक्यातील सुमारे १८ हजार िेतकऱ्याींची व्यींक्ेि कृपा साखर 
कारखान्याकरे् त्याींना सभासदरम कुनन घ्या अिी मागणी असूनही अद्याप कारखान्याने एकाही 
िेतकऱ्याला सभासदरम केले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िासनाने याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (०७-०७-२०१७) : (१) ते ५) व्यींक्ेि कृपा हा सहकारी साखर कारखाना 
नसून खाजगी साखर कारखाना आहे. हा साखर कारखाना कीं पनी कायद्याींतगात नोंदरमणीकृत 
साखर कारखाना आहे. या कारखान्याच्या व्यिहाराींची चौकिी करण्याची बाब राज्य िासनाच्या 
अचिकार के्षत्रात येत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील ज्येष्ट्ठ नागररिाांबाबत धोरण तयार िरणेबाबत 
  

(३२)  ७८५२५ (२१-०४-२०१७).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय 
सामाश्जि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील एकूण लोकसींख्येच्या २० ्क्के ज्येषठ नागररकाींची सींख्या असून आयुषयाच्या 
अखेरीस ककमान सुवििा, सींरक्षण शमळािे अिी त्याींची माफक अपेक्षा असताींनाही िासनाने 
त्याींच्याकररता कोणतेही ठोस िोरण तयार केले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मोफत और्िोपचार, दरमरमहा पाच हजार रूपये पेंिन, सक्षम ज्येषठाींना रोजगार, 
एस्ीत दरमोन ऐिजी पाच जागाींिर आरक्षण, तालुका पातळीिर विरींगुळा कें द्र, सक्षम रूग्णालये, 
स्ितींत्र मींत्रालय अिा मागण्या आहेत हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदरमभाात िासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, त्याची कारणे काय आहेत? 
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श्री. राजिुमार बडोले (३०-०६-२०१७) :(१) खरे नाही. 
(२) नाही. 
(३) सामाजजक न्याय विभागामाफा त ज्येषठ नागररकाींकररता सिासािारण िधृ्दरमाश्रम, मातोश्री 
िधृ्दरमाश्रम, ज्येषठ नागररकाींना ओळखपत्र देरमणे, ज्येषठ नागररकाींना एस.्ी. भाड्यात ५०% 
सिलत, सींजय गाींिी दनरािार योजना, श्रािण बाळ योजना ि इ ींहदरमरा गाींिी िधृ्दरमापकाळ 
दनितृ्ती िेतन योजना या योजना राबविण्यात येतात. 
(४) प्रश्नच उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात सामाश्जि न्याय ववभागातफे अॅरॉशसटी िायद्याची पररणामिारि  
अांमलबजावणी िरण्याबाबत 

  

(३३)  ७८६३१ (२१-०४-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), प्रा.वषा  गायिवाड 
(धारावी), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या सामाजजक न्याय विभागाने अ र शस्ी या कायद्याची पररणामकारक 
अींमलबजािणी करण्याचे आदेरमि हदरमले असल्याचे माहे डर्सेंबर ,२०१६ मध्ये  िा त्यादरमरयान 
दनदरमिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, त्यासाठी प्रत्येक उपविभागीय अचिकारी पातळीिर एर्ीओ दरमक्षता ि दनयींत्रण 
सशमती स्र्थापन करण्यात येणार आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सशमत्याींिर अिासकीय सदरमस्याींची दनयुक्ती करताना प्रत्यक्ष दरमशलत, 
आहदरमिासीमध्ये काम करणा-या व्यक्तीींना घेण्याबाबत िासनाने कोणती  कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. राजिुमार बडोले (३०-०६-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) या सशमतीमध्ये अनुसूचचत जाती जमातीच्या अिासकीय सींस्र्थाींच्या सामाजजक 
कायाकत्याांचा समािेि करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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नाशशि श्जल््यात ववववध आधथ ि वविास महामांडळाांना तनधी उपलब्ध होऊनही  
िामिाज अद्याप सुरू झाले नसल्याबाबत 

  

(३४)  ७८७०९ (२१-०४-२०१७).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशिक िहरासह जजल््यात मागासिगीय घ्कातील बेरोजगाराींना स्ियींरोजागारासाठी 
सुलभ व्याजदरमराने अर्थासहाय शमळिून देरमणा-या विविि आचर्थाक विकास महामींर्ळाींना 
िासनामाफा त को्याििी रूपयाींचा दनिी उपलब्ि होऊनही महामींर्ळाचे कामकाज अद्याप सुरू 
झाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लोकिाहीर अण्णाभाऊ साठे आचर्थाक विकास महामींर्ळाींसह इतर महामींर्ळाना 
अनुदरमान प्राप्त झाले असतानाही विविि योजना बींदरम आहेत, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले, 
(४) तसेच त्यानुर्ींगाने या सींदरमभाात महामींर्ळातील विविि योजना पूिाित सुरू करण्यासाठी 
कोणत्या उपाययोजना केल्या िा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. राजिुमार बडोले (०४-०७-२०१७) : (१) नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  
हद महाराष्ट्र स्टेट िॉ-ईप. हाऊशस ांग फायनान्स महामांडळ आधथ ि अडचणीत सापडल्याबाबत 

  

(३५)  ७८९६३ (२१-०४-२०१७).   श्री.सुतनल शशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :   
सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सिा सामान्य जनतेला गहृकजा उपलब्ि व्हािे यासाठी राज्य िासनाने सन 
१९६० मध्ये स्र्थापन केलेले हदरम महाराषर स््े् कॉ-ऑप. हाऊशस ींग फायनान्स महामींर्ळ 
सद्य:जस्र्थतीत आचर्थाक अर्चणीत सापर्ले असल्याची बाब माहे फेबु्रिारी,२०१७ च्या पहहल्या 
सप्ताहात िा त्यादरमरयान दनदरमिनाास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य िासनाने वित्तीय पुरिठा करण्यासाठी हमी देरमण्याचे बींदरम केल्याने आणण 
सींचालकाींचे सदरमोर् कामकाज यामुळे सदरमर महामींर्ळ आचर्थाक अर्चणीत आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरमर मींर्ळाच्या सींचालक मींर्ळाने केलेल्या आचर्थाक व्यिहाराींची िासनाकरू्न 
चौकिी करण्यात आली आहे काय; 
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(४) असल्यास, सदरमर चौकिीत काय आढळून आले आहे आणण सदरमरहू महामींर्ळाचा कारभार 
सुरळीत चालिा यासाठी महामींर्ळास भाग भाींर्िल उपलब्ि करून देरमण्याबाबत िासनाने  
कोणती  कायािाही केली िा करण्यात येत आहे; 
(५) नसल्यास, विलींबाची  कारणे काय आहेत? 
  

श्री. सुभाष देशमुख (२८-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) कॉपोरेिनच्या मालकीच्या बाींद्रा-कुलाा सींकुलातील जागा भार्याने देरमणे सींदरमभाात झालेल्या 
चुकीच्या करारपध्दरमतीमुळे नुकसान झाले असून त्याबाबत महाराषर सहकारी सींस्र्था अचिदनयम 
१९६० चे कलम ८३ अन्िये चौकिी सुुन आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

पेंडगाव, आमठाणा (ता.शसल्लोड, श्ज.औरांगाबाद) येथील साविाराांच्या घर व दिुानावर  
छापे मारुन तब्बल ३२ शेतजशमनीच्या खरेदीखतासह, िरारनामे व इतर  

दस्ताऐवज जप्त िेले असल्याबाबत 
  

(३६)  ७९६२७ (२१-०४-२०१७).   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शसल्लोर् तालुक्यातील (जज.औरींगाबादरम) पेंर्गाि, आमठाणा येर्थील कािीनार्थ गींगािर 
का्ेकर या सािकाराींच्या घर ि दरमकुानािर एकाचिेळी शसल्लोर् येर्थील सहाय्यक दनबींिकाींनी 
छापे माुनन तब्बल ३२ िेतजशमनीच्या खरेदरमीखतासह, करारनामे ि इतर दरमस्ताऐिज जप्त केले 
असल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरमरयान दनदरमिानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या सािकाराने अिैि सािकारी कुनन अनेक िेतक-याींना व्याजाने पैसे देरमऊन 
त्याींच्या जशमनी घेतल्या असल्याच्या तक्रारी आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी कुनन सदरमर सािकाराींिर कारिाई कुनन 
त्याींच्याकर्ील िेतक-याींच्या जशमनी त्याींना परत करण्याबाबत कोणती कायािाही केली  िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देशमुख (०५-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय.      
(३) सदरमर अिैि सािकारी प्रकरणी एकूण ८ तक्रारी प्राप्त झाल्या असुन सिा तक्रारी या 
िेतजमीनीच्या सींबींिाने आहेत. सदरमर तक्रारीच्या अनुर्ींगाने महाराषर सािकारी (दनयमन) 
अचिदनयम, २०१४ मिील तरतुदरमीनुसार चौकिीची कायािाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील औद्योधगि वसाहतीत उद्योगधांद्यासाठी नाममार १% व्याजदराने  
िज  पुरवठा िरण्याबाबत 

  

(३७)  ७९७५९ (२१-०४-२०१७).   श्री.अबू आजमी (मानखूद  शशवाजीनगर) :   सन्माननीय 
उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील औद्योचगक विकासाच्या दृष्ीने सींबींचित औद्योचगक िसाहतीत 
उद्योगिींद्यासाठी नाममात्र १% व्याजदरमराने कजा पुरिठा करण्यात यािा या मागणी सींबींचित 
जजल््याच्या औद्योचगक िसाहतीतील लाभिारक,त्याींच्या सींघ्ना जनप्रदतदनिी याींनी सींबींचित 
जजल्हा औद्योचगकके्षत्राच्या मुख्य कायाकारी अचिकारी तसेच मा.मींत्री(उद्योग), तसेच प्रिान 
सचचि (उद्योग) आणण जजल्हा उद्योग अचिकारी याींच्याकरे् माहे डर्सेंबर ,२०१६ मध्ये िा 
त्यादरमरयान लेखी दनिेदरमनाद्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रश्नोक्त बाब (१) च्या अनुर्ींगाने कोणती  कायािाही केली िा करण्याचे 
प्रस्तावित केले आहे, 
(३) असल्यास, माहे जानेिारी, २०१७ अखेरपयांत ककती जजल्हा प्रिासनाकरू्न या सींदरमभाातील 
प्रस्ताि िासनास प्राप्त झाले आहे ि त्यापैकी ककती प्रस्तािास तत्ितः मींजुरी प्रत्यावपात 
करण्यात आली आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची   कारणे काय आहे ? 
  
श्री. सुभाष देसा  (०३-०७-२०१७) :(१) खरे नाही. 
(२) लागू नाही. 
(३) लागू नाही. 
(४) लागू नाही. 
  

___________ 
  
वेिोली माजरीच्या िुनाड िोळसा खाणीत खाजगी डेिो िां पनीचे वाहन भरधाव जात असताांना 

झालेल्या अपघातात दोन िामगाराांचा मृत्यू झाल्याबाबत 
  

(३८)  ८००२२ (०६-०५-२०१७).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय खतनिम  मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िेकोली माजरीच्या कुनार् कोळसा खाणीत खाजगी रे्को कीं पनीचे िाहन भरिाि जात 
असताना झालेल्या अपघातात हदरमनाींक १८ जानेिारा,२०१७ रोजी िा त् या सुमारास दरमोन 
कामगाराींचा मृत्यू झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
चौकिीनुसार पुढे कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  



वि.स. ३३२ (31) 

श्री. सुभाष देसा  (२०-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ववशेषत: मुांब , नाशशि श्जल््यातील तालुिा उपतनबांधिािडून अांततम आदेश 
येऊनही गहृतनमा ण सहिारी सांस्थाांनी लेखा परीक्षण िेले नसल्याबाबत 

  

(३९)  ८००२६ (२१-०४-२०१७).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.सुतनल शशांदे (वरळी), श्री.राजन 
साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सहकार कायद्याच्या दनयमानुसार राज्यातील सिाच सहकारी सींस्र्थाींनी दरमरिर्ी आपले 
िैिादनक लेखापरीक्षण पूणा करणे आिश्यक असतानाही मुींबईतील सुमारे ८ हजार सहकारी 
सींस्र्थाींनी ि नाशिकमिील सुमारे ३ हजार सहकारी सींस्र्थाींनी  सन २०१५-१६ या आचर्थाक िर्ााचे 
िैिादनक लेखापरीक्षण अद्यापही पूणा केले नसल्याची बाब माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा च्या 
दतसऱ्या सप्ताहात  दनदरमिानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची िासनाकरू्न चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरमरहू चौकिीत काय आढळून आले  आणण सदरमरहू सहकारी सींस्र्थाींचे सन 
२०१५-१६ या आचर्थाक िर्ााचे िैिादनक लेखापरीक्षण पूणा होण्याकररता िासनाकरू्न  कोणत्या  
उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या िा येत आहेत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देशमुख (०३-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
 माचा २०१७ अखेर पयांत सन २०१५-१६ या आचर्थाक िर्ाात मुींबईतील एकूण ३००३३ सींस्र्थाींपैकी 
एकूण २४०५६ इतक्या सींस्र्थाींचे लेखापररक्षण पुणा झालेले असून उिाररत ५९७७ सींस्र्थाींचे 
लेखापररक्षण झालेले नाही. तसेच नाशिक जजल्हयातील एकूण ६९४३ सींस्र्थाींपैकी एकुण ५८६३ 
इतक्या सींस्र्थाींचे लेखापररक्षण पुणा झालेले असून उिाररत १०८० सींस्र्थाींचे लेखापररक्षण झालेले 
नाही. 
(२) ज्या जजल्हयामध्ये लेखापररक्षण कामकाज कमी आहे, त्या जजल्हयाींच्या उपदनबींिकाींना ि 
जजल्हा वििेर् लेखापररक्षकाींना १००% लेखापररक्षण पूणा करण्याबाबत सूचना देरमण्यात आलेल्या 
आहेत. 
(३) ज्या लेखापररक्षाकाींनी  लेखापररक्षण पुणा कुनन अहिाल सादरमर केलेले नाहीत, त्या 
लेखापररक्षकाींची नाींिे राज्याच्या नामताशलकेिुनन कमी करणेबाबतचे प्रस्ताि सादरमर करणेबाबत 
सहकार आयुक्त, पुणे याींनी के्षबत्रय अचिकाऱ्याींना कळविले आहे. तसेच महाराषर सहकारी 
सींस्र्था अचिदनयम, १९६० मिील तरतूदरमीनुसार ज्या सींस्र्थाींनी लेखापररक्षाकीं ची नेमणूक तसेच 
मागील वित्तीय िर्ााचा लेखापररक्षा अहिाल इत्यादरमीचे अनुपालन केलेले नाही, त्याींचेविुनध्दरम 
कायद्यानुसार कारिाई करण्यासाठी राज्यातील सिा जजल्हा उपदनबींिक ि जजल्हा वििेर् 
लेखापररक्षक याींना सहकार आयुक्त, पुणे याींनी  दनदेरमि हदरमलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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बुलडाणा श्जल््यातील शासिीय मुला मुलीांचे वस्तीगहृासाठी जागा उपलब्ध नसल्याबाबत 

  

(४०)  ८०८९० (२१-०४-२०१७).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   
सन्माननीय सामाश्जि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलर्ाणा जजल््यातील र्ॉ. बाबासाहेब आींबेर्कर िासकीय मुला मुलीींचे िस्तीगहृासाठी 
चचखली, देरमऊळगाींि राजा, नाींदरमरुा, खामगाींि, िेगाि, मोताळा, बुलर्ाणा मलकापूर, या 
तालुक्याच्या हठकाणी जागा उपलब्ि नसल्याचे माहे जानेिारी,२०१७ मध्ये िा त्यादरमर यान 
दनदरमिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,जागेअभािी विद्यार्थयाांना शमळणा-या सुवििापासून िींचचत रहािे लागत असून 
नविन प्रिेि घेणाऱ्या विद्यार्थाांना प्रिेि शमळत नसल्याचे दनदरमिानास आले आहे ,  हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरमर िस्तीगहृाींना जागा उपलब्ि कुनन देरमण्याबाबत िासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (३०-०६-२०१७) : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. सदरमरील िसदतगहृाींसाठी भाड्याने इमारती घेण्यात आलेल्या आहेत. सींबींचित 
िसदतगहृाींमध्ये विद्यार्थयाांना दनयमानुसार िसदतगहृाचे प्रिेि क्षमतेनुसार प्रिेि देरमण्यात आलेला 
आहे. तसेच त्याींना दनयमानुसार सोयी-सुवििा पुरविण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) िासकीय / खाजगी जमीन घेण्यासाठी कायािाही सुुन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

खामगाांव (श्ज.बुलढाणा) येथील डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर शासिीय वसततगहृातील  
ववद्यार्थयाांस स्वयांपािी महहलेने मारल्याबाबत 

  

(४१)  ८१४४४ (२४-०४-२०१७).   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींि (जज.बुलढाणा) येर्थील  र्ॉ. बाबासाहेब आींबेर्कर िासकीय िसदतगहृ,चाींदरममारी 
मिील विद्यार्थयााने जेिणातील मेनू आणण दरमजााबदेशल विचारणा केल्यामुळे  स्ियींपाकी महहलेने 
त्या विद्यार्थयाास मारल्याची घ्ना माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरमरयान घर्ली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास,चौकिीनुसार पुढे कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,त्याची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. राजिुमार बडोले (३०-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, याबाबत चौकिी करण्यात आलेली आहे. तसेच सदरमर प्रकरणाबाबत मा. प्रबींिक, 
मानिी हक्क आयोग, मुींबई याींच्या कायाालयामध्ये सुनािणी घेण्यात आलेली आहे. 
(३) सद्यजस्र्थतीत महहला स्ियींपाकीने सींबींचित विद्यार्थयााची माफी माचगतल्याने त्याींच्यातील 
िादरम सींपुष्ात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

समुद्रपूर (श्ज. वधा ) तालुक्यातील सहिारी खरेदी ववक्री सांस्थेने १०० मजुराांचे  
ग्रज्युटी फां ड अद्याप हदले नसल्याबाबत 

  

(४२)  ८१४४९ (२१-०४-२०१७).   श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), 
श्री.प्रभुदास शभलावेिर (मेळघाट) :  सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) समुद्रपूर (जज. ििाा) तालुक्यातील सहकारी खरेदरमी विक्री सींस्रे्थने १०० मजुराींचे ग्रज्यु्ी फीं र् 
अद्याप हदरमले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मजुराींचे ग्रज्यु्ी फीं र् देरमण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा  करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देशमुख (२०-०६-२०१७) :(१) ि (२) 
खरेदरमी  विक्री सहकारी सींस्र्था, समुद्रपूर या सींस्रे्थचे जजनीींग युदन् २००३ पासुन बींदरम आहे.या 
बींदरम युदन् मिील १६ कामगाराींनी ग्र ज्युय्ी शमळािी यासाठी कामगार न्यायालय,ििाा येरे्थ तर 
२७ कामगाराींनी ग्र ज्युय्ी अचिदनयमाींतगात अप्पर कामगार आयुक्त, नागपूर येरे्थ प्रकरणे 
दरमाखल  केली आहेत.सदरमर प्रकरणे न्यायप्रविषठ आहेत.न्यायालयाच्या दनणायानुसार पुढील 
कायािाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  
िनवाड (ता.शशरोळ, श्ज.िोल्हापूर) येथील िनवाड ते बनवाडीपयांत सुमारे तीन किलोशमटर 

अांतरावर पक्िा रस्ता िरण्यात आला नसलेबाबत 
  

(४३)  ८१८७७ (२१-०४-२०१७).   श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय खतनिम  मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कनिार् (ता.शिरोळ,जज. कोल्हापूर) येर्थील कनिार् ते बनिार्ीपयांत सुमारे तीन ककलोशम्र 
अींतरािर पक्का रस्ता अद्यापपयांत करण्यात आला नसून याबाबतची मागणी तेर्थील नागररक 
िारींिार िासनाकरे् करीत आहेत,हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच या रस्त्यािरून होणारी िाळू िाहतूक बींदरम करण्यात यािी असा ठराि कनिार् 
ग्रामसभेने करूनही जजल्हा खदनकमा अचिका-याींच्या दरमलूाक्षामुळे या रस्त्यािरून िाहतूक 
अद्यापही सुरू आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरमरचा रस्ता पक्का करण्याकररता िासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे ?  
  
श्री. सुभाष देसा  (२०-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे, कनिार् (ता.शिरोळ, जज. कोल्हापूर) 
येर्थील कनिार् ते बनिार्ी पयांत सुमारे तीन ककलोमी्र अींतरािर पक्का रस्ता अद्यापपयांत 
करण्यात आला नसून याबाबतची मागणी तेर्थील नागररकाींनी उपअशभयींता सािाजदनक 
(बाींिकाम) पींचायत सशमती शिरोळ याींचेकरे् केली आहे. 
(२) सदरमर रस्त्यािुनन होणारी िाळू िाहतूक बींदरम करण्यात यािी असा ठराि कनिार् ग्राम सभेने 
केला आहे तरी देरमखील या रस्त्यािुनन िाळू िाहतूक सुुन असते. परींतु सद्यजस्र्थतीत 
मा.हररतन्यायाचिकरणाचे आदेरमिान्िये सींक्िन पींपाद्िारे िाळू उपसा बींदरम असल्याने िाळू 
िाहतूक बींदरम आहे.  सािाजदनक रस्त्यािुनन िाळू िाहतूक बींदरम करणे योग्य होणार नाही.  तसेच 
अिी िाहतूक बींदरम करण्याचा अचिकार जजल्हा खदनकमा  अचिकारी याींना नाही. 
(३) सदरमरचा रस्ता पक्का करण्याकरीता मा.मुख्यमींत्री ग्राम सर्क योजनेतून शल ींक रोर्-८ मिील 
प्रािान्य यादरमी मध्ये क्रमाींक -२१ मध्ये समाविष् असून त्याबाबतची कायािाही सुुन आहे असे 
उपअशभयींता (बाींिकाम) पींचायत सशमती शिरोळ याींनी कळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

पालघर श्जल््यातील तारापूर औद्योधगि के्षरातील धचल्हार-बो सर  
रस्त्याची दरुावस्था झाल्याबाबत 

  

(४४)  ८१९५९ (२१-०४-२०१७).   श्री.ववलास तरे (बो सर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.हहतेंद्र ठािूर (वस ) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जजल््यातील तारापूर औद्योचगक के्षत्रातील चचल्हार-बोईसर रस्त्याची दरमरुािस्र्था 
झाली असून रस्त्यात मोठे खड्रे् पर्ल्याने सदरमर रस्ता तातर्ीने दरमुुनस्त करािा तसेच या 
रस्त्याचे चौपदरमरीकरण करािे अिी मागणी सातत्याने स्र्थादनक नागररक ि लोकप्रदतदनिीींनी 
िासनाकरे् केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी कुनन रस्ता दरमुुनस्ती करण्याबाबत ि ुनीं दरमीकरण 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे; 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत?  
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श्री. सुभाष देसा  (१९-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे.  
माहे जून-२०१६ ि ऑगस््-२०१६ मध्ये श्रमजीिी सींघ्ना ि श्री. दनलम सींखे, 

शििसेना िहर प्रमुख याींनी रस्ता दरमरुूस्तीची मागणी केली होती.        
(२) ि (३) चचल्हार बोईसर हा तारापूर औद्योचगक के्षत्राला जोर्णारा एकूण १६.५० कक.मी. 
लाींबीचा दरमपुदरमरी रस्ता आहे. पािसाळयामध्ये पर्लेले खड्रे् िेळोिेळी खर्ी मुुनमाने भुनन रस्ता 
िाहतूकीस सुयोग्य ठेिण्यात आला होता. पािसाळा सींपल्यानींतर माहे ऑक््ोबर-२०१६ अखेरीस 
सदरमर खड्रे् र्ाींबरीकरणाने दरमुुनस्त कुनन घेण्यात आले असून त्या  रस्त्यािुनन सुरळीत  
िाहतूक चालू आहे. सदरमर रस्त्यािरील िाहतुकीची िदरमाळ लक्षात घेता महामींर्ळाने रस्त्याच्या 
र्ाींबरीकरणाचे ि चौपदरमरीकरणाचे काम हाती घेतले असून काम प्रगती पर्थािर आहे ि सदरमर 
काम पूणा होण्याचा कालाििी माहे ऑगस््-२०१८ पयांत आहे. तसेच  चचल्हार-बोईसर रस्त्यािर 
हार्थ ि सूयाा या दरमोन नद्याींिर दरमपुदरमरी पुला ऐिजी  निीन दरमोन चौपदरमरी पुलाचे बाींिकाम सुुन 
असून ते माहे मे-२०१८ मध्ये पूणा होणे अपेक्षक्षत आहे. सदरमर  काम पूणा होण्याचा कालाििी 
माहे ऑगस््- २०१८ पयांत आहे. 
  

___________ 
  

ज्येष्ट्ठ नागररिाांसाठी अॅपची तनशम ती िरण्याबाबत 
  

(४५)  ८२१५३ (२१-०४-२०१७).  श्री.सुतनल शशांदे (वरळी), श्री.राजन साळवी (राजापूर), 
अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :  सन्माननीय सामाश्जि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) घरात एक्या राहणाऱ्या तसेच िदृ्ाश्रमात राहणाऱ्या ज्येषठ नागररकाींसाठी तयार करण्यात 
आलेल्या अ प आणण िेबसाई्चे माहे जानेिारी,२०१७ मध्ये िा त्या दरमर यान राज्य िासनाने 
लोकापाण करण्याचे जाहीर केले होते, हे खरे आहे काय; 
(२) असल्यास, काही ताींबत्रक अर्चणीींमुळे िासनाची ही योजना माहे जानेिारी,२०१७ मध्ये 
कायााजन्ित होिू िकलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरमर योजनेची सद्य:जस्र्थती काय आहे, 
(४) असल्यास, सदरमरहू योजना ककती कालाििीत कायााजन्ित होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (३०-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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श्जल्हा ववत्त वविास महामांडळाने िज वाटपात हदव्याांगाांिडे दलू क्ष िेल्याबाबत 

  

(४६)  ८२२३० (०६-०५-२०१७).   श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  अपींग व्यक्तीींचे पुनािसन करण्यासाठी िासनाने अपींग वित्त विकास महामींर्ळाची 
स्र्थापना केल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्या दरमरयान दनदरमिानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मागील १२ िर्ाांच्या आकरे्िारीनुसार जजल्हा वित्त विकास महामींर्ळाकरू्न 
केिळ अजस्र्थव्यींगाना  जास्त कजापुरिठा केला जात असून इतर प्रिगाातील अपींगाना 
कजाप्रकरणे  मींजूर केली जात नसल्याचे दनदरमिानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अपींग महामींर्ळाकरू्न सिा प्रिगाातील अपींगाना अर्थासहाय्य करताना दरमजुाभाि 
होत असल्याने इतर प्रिगाातील अपींगाींमध्ये नाराजी आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिा अपींगाना अर्थासहाय्य शमळण्यासाठी  िासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०४-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) अींित: खरे आहे. महाराषर राज्य अपींग वित्त ि विकास महामींर्ळामाफा त िेगिेगळया 
अपींगत्ि प्रकारादनहाय प्रकरणे मींजूर करण्यात आलेल्या लाभार्थयाांची यादरमी खालीलप्रमाणे आहेत 
:- अ.क्र. अपींगत्िाचा प्रकार मींजूर लाभार्थी सींख्या १. अींि २,०२० २. अजस्र्थव्यींग १३,५६७ ३. 
मुकबिीर १६२ ४. मदतमींदरम ४८५ एकूण १६,२३४ 
(३) नाही. 
(४) अींि, मदतमींदरम, मुकबिीर ि मनोुनग्ण या अपींग प्रिगाातील व्यक्तीींना महामींर्ळाच्या 
योजनाींचा जास्तीत जास्त लाभ घेता यािा याकररता कजाािरती व्याजदरमर ०.५ ्क्के कमी 
आकारण्यात येत आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही 
  

___________ 
  

राज्यात इतर मागासवगीयाांसाठी महामांडळािडून िरण्यात येणाऱ्या िज वाटपाबाबत 
  

(४७)  ८२४१४ (२१-०४-२०१७).   श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील इतर मागासिगीय आचर्थाक विकास महामींर्ळामाफा त िा्प होणा-या कजााबाबत 
न्हािी समाजाच्या उन्नतीसाठी केिळ १० ते २० हजार ुनपयापयांत कजा पुरिठा केला जातो. हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, न्हािी समाजाच्या उन्नतीसाठी िा्प करण्यात येणाऱ् या कजााची मयाादरमा २० 
हजार रूपये  िुनन ५ ते २० लाख ुनपयापयांत िाढविण्यात यािी यासाठी न्हािी समाजाच्या 
 सींघ्नेने राज्य िासनाकरे् माहे जुलै, २०१६ मध्ये िा त्यादरमरयान मागणी केली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनने न्हािी समाजाच्या  उन्नतीसाठी कजााची मयाादरमा 
िाढविण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

श्री. राजिुमार बडोले (०४-०७-२०१७) : (१) नाही. 
(२) नाही, सींघ्नेने अिी मागणी केल्याचे दनिेदरमन आढळून येत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मातांग समाजाच्या आधथ ि उन्नातीसाठी स्थापन झालेल् या लोिशाहहर  
अण्णामभाऊ साठे मांडळाला तनधी शमळणेबाबत 

  

(४८)  ८२४४५ (२१-०४-२०१७).   श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मातींग समाजाच्या आचर्थाक उन्नीतीसाठी स्र्थापन झालेल्या  लोकिाहीर अण्णाभाऊ साठे 
मींर्ळास आचर्थाक िर्ा सींपत आले तरी यािर्ााचा दनिी शमळाला नाही,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,यामुळे लातूर जजल््यातील मातींग समाजाची अनेक कजा प्रकरणे प्रलींबबत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास सदरमरचा दनिी अद्यापपयांत न शमळण्याची कारणे काय आहे तसेच दनिी 
कें व्हापयांत प्राप्त होणारा आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०४-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही, साहहत्यरत्न लोकिाहीर अण्णाभाऊ 
साठे विकास महामींर्ळास सन २०१६-१७ या आचर्थाक िर्ाात वििेर् कें द्रीय अर्थासहाय्य 
योजनेंतगात ुन.१३ को्ी इतका दनिी उपलब्ि आहे. 
(२) हे खरे नाही, सन २०१६-१७ या आचर्थाक िर्ाात साहहत्यरत्न लोकिाहीर अण्णा भाऊ साठे 
विकास महमींर्ळामाफा त लातूर जजल््यात एकूण ३१६ कजा प्रकरणाींपैकी २३७ कजा प्रकरणे मींजूर 
करण्यात आलेली आहेत. उिाररत ७९ प्रलींबबत प्रकरणाींपैकी २७ कजा प्रकरणे बँकाींनी नामींजूर 
केलेली असून उिाररत ५२ कजा प्रकरणे बँकेकरे् मींजूरीअभािी प्रलींबबत आहेत. 
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(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
 

मौजे खेडी (ता. धचपळूण) येथील महाराष्ट्र औद्योधगि वविास महामांडळाची नपन स्पेस 
िायदेशीर पूत ता न िरता िमशश यल प्लॉट िरून देण्यात आल्याबाबत 

  

(४९)  ८३९४० (२१-०४-२०१७).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे खेर्ी (ता.चचपळूण,जज. रत्नाचगरी) येर्थील गुहागर-विजापूर राज्यमागााच्या मध्यापासून 
३७ मी्रच्या आत असणारी महाराषर औद्योचगक विकास महामींर्ळाची ओपन स्पेस पी-३१ 
(१२०० चैारस मी्र) ही जागा िकृ्षसींििानासाठी अशभपे्रत असताना कमशिायल प्लॉ् करीता 
देरमण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरमर ओपन स्पेस पी-३१ कायद्याने शललाि पध्दरमतीने मूळ मालकाींना नो्ीस 
देरमिून करारनामा करणे गरजेचे असताना कोणतीही कायदेरमिीर पूताता न करता कमशिायल प्लॉ् 
करून देरमण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरमर ओपन स्पेस पी-३१ ची मूळ नस्ती रत्नाचगरी एमआयर्ीसी कायाालयातून 
गायब करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत उक्त प्रश्न भाग १, २, ि ३ बाबत चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
चौकिीअींती काय आढळून आले, 
(५) असल्यास,याप्रकरणी िासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे,नसल्यास 
त्याची कारणे काय आहेत?  
  
 

श्री. सुभाष देसा  (१९-०६-२०१७) : (१) होय. हे खरे आहे. 
महामींर्ळाच्या खेर्ी चचपळूण औद्योचगक के्षत्रातील १५०० चौ.मी ची मोकळी जागा, अध्यक्ष 
इ ींर्ीयन शमली्री एक्स-सजव्हासमेन िेलफेबअर बोर्ा याींना हदरम. ०३.०४.२००२  रोजी पुषपसींििान 
ि फळसींििान या प्रयोजनाकररता देरमण्यात येऊन  हदरम. २०.०६.२००२ रोजी भूखींर्ाचे िा्पपत्र 
देरमण्यात आले होते.  तर्थावप भूखींर् विकासाबाबत दनिाारीत िेळेत काही  कायािाही झालेली 
नसल्यामुळे िा्पपत्र  रदेश करण्यात येऊन भूखींर्िारकास  भूखींर्ाच्या अचिमुल्यापो्ी 
महामींर्ळाकरे् भरणा केलेल्या रक्कमेतून कोणतीही िजाि् न करता तत्काशलन िोरणाप्रमाणे 
पूणा रक्कम परत करण्यात आली आहे. तद्नींतर महामींर्ळाचे िोरणानुसार सदरमर अदतररक्त 
मोकळया जागेचे व्यापारी भूखींर्ामध्ये MMC ची मींजूरी घेऊन ुनपाींतर करण्याींत आलेले आहे 
ि  DCR मिील तरतूदरमीप्रमाणे १० ्क्के ओपन स्पेस ठेिण्यात आलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही.  कायदेरमिीर बाबीींची पूताता कुनन दनणाय घेण्यात आलेला आहे. 
(३) मूळ नस्ती गहाळ झाल्याने सींचचकेची पुनबाांिणी करण्यात आली आहे. 
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(४) ि (५) ओपन स्पेस क्र. १ चे कायदेरमिीर बाबीींची पूताता कुनन  व्यापारी भूखींर्ामध्ये (पी-
३१) ुनपाींतर करण्यात आले असल्याने कायािाहीचा प्रश्न नाही. भूखींर् क्र.पी-१ ची मूळ नस्ती 
प्रादेरमशिक कायाालय, रत्नाचगरी येरे्थ  उपलब्ि नसल्यामुळे हदरमनाींक १६/१२/२००७ च्या स्र्थादनक 
ितृ्तपत्रामध्ये जाहहरात प्रशसध्दरम करण्यात आली होती. त्यानींतर महामींर्ळातील इतर 
विभागातील कागदरमपत्रे ि भूखींर्िारकाकरू्न कागदरमपत्राींच्या प्रती  घेऊन पी-३१ च्या  हरिलेल्या 
सींचचकेची पुनबाांिणी करण्यात आली आहे. 
  

___________ 

 
मौजे पाांगरी व भोयर(ता.श्ज.यवतमाळ) येथील भूसांपादन प्रिरण क्र. १/६५/९४-९५/ अतत. 

औद्योधगि के्षरापैिी लोहारा व पाांगरीची अ-वग  नगर पररषद हद्दीजवळील  
अिृषि दजा ची जमीन सक्तीने सांपादीत िेल्याबाबत 

  

(५०)  ८४०७९ (०६-०५-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे लोहारा, पाींगरी ि भोयर (ता.जज.यितमाळ)  येर्थील भूसींपादरमन प्रकरण क्र. १/६५/९४-
९५/अदत.औद्योचगक के्षत्रापैकी लोहारा ि पाींगरीची अ-िगा नगर पररर्दरम हदेशीजिळील अकृर्क 
दरमजााची जमीन चूकीने ि सक्तीने सींपादरमीत केली आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरमर जमीन िासनाच्या १५ िर्ााच्या जमीन िापराच्या दनणायामुळे सींपादरमीत 
केली असून ती  सींबींचिताींना परत करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसा  (१९-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
यितमाळ जजल्हयाच्या औद्योचगक विकासाच्या दृष्ीने अजस्तत्िात असलेल्या यितमाळ 
औद्योचगक के्षत्रालगतची ४३९.८५ हे.आर जागा सींपादरमन करणे आिश्यक असल्याने औद्योचगक 
के्षत्रालगतची विकासाच्या दृष्ीने सुसाध्य असलेली मौजे लोहारा, पाींगरी ि भोयर येर्थील एकूण 
४३९.८५ हे. जमीन सींपाहदरमत करण्यात आली आहे. सदरमर जमीन महाराषर औद्योचगक विकास 
अचिनयम १९६१ अन्िये प्रकरण ६ नुसार अचिसूचीत करण्यात आली असून कलम ३२ (१) ची 
अींतीम अचिसूचना   हदरम. २८.०१.१९९६ चे िासन राजपत्रात प्रशसध्दरम करण्यात आली आहे.  
सींपाहदरमत जमीनीचा मोबदरमला सींबींिीत भूिारकाींस िा्प कुनन जमीनीचा ताबा माहे 
फेबु्रिारी/माचा १९९८ मध्ये महामींर्ळास प्राप्त झालेला असून भूसींपादरमन कायािाही पूणा झालेली 
आहे.सदरमर जशमनीचा ताबा सींबींचित भूिारकाींनी िासनास सुपूदरमा केला असून सींपादरमीत करण्यात 
आलेल्या जशमनी जबरदरमस्तीने सींपादरमीत केलेल्या नाहीत. 
(२) जमीन सींपादरमनाची प्रक्रीया पूणा झाल्यािर प्रर्थम ्प्यात मौजे भोयर येर्थील जागेिर सन 
२००० मध्ये विकास कामास सुरिात झाली असून मौजे भोयर ि लोहारा येर्थील सािारणपणे 
९८.०० हे. आर के्षत्र विकसीत करण्यात आले आहे. तसेच मौजे भोयर मिील उिारीत १३१.०० 
हे. आर जागेिर एकूण १४७ भूखींर्ाींच्या आराखर्यास मींजुरी प्राप्त झाली असुन एकूण ८० 
उद्योजकाींना भूखींर्ाचे देरमकारपत्र दनगामीत करण्यात आलेले आहे. सदरमर औद्योचगक के्षत्रामध्ये 
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२०८.०० हे. आर जागा SEZ करीता राखीि ठेिण्यात आलेली होती. परींतु जागदतक मींदरमीमुळे 
विकासामध्ये प्रगती न झाल्याने वििेर् आर्थीक के्षत्र रदरमदरम करण्याचा दनणाय झाल्यामुळे  मौजे 
लोहारा ि पाींगरी येर्थील जागा उद्योजकाींस िा्प करण्याचे दृजष्ने मौजे लोहारा येर्थील 
जागेमिून मे. रेमींर् उद्योगाकरीता एकुण १२.०५ हे. आर जागा देरमण्यात आली असून ९३ 
हे.आर जागेिर िस्त्रोद्योग झोन घोवर्त करण्यात आलेला आहे. उिारीत जागेिर नव्याने १५९ 
भुखींर्ाचा आराखर्ा विकशसत करण्यात येत असून त्यामिील १४० भुखींर्ाचे िा्प उद्योजकाींना 
झालेले आहे. त्यापैकी २९ भूखींर्ाींचा  ताबा भुखींर् िारकास देरमण्यात आलेला असुन उिारीत भूखींर् 
िारकास ताबा देरमण्याची कायािाही सुुन आहे. यास्ति औद्योचगक विकासाची प्रक्रीया सुुन 
असल्याने सींबींचिताींना जशमन परत करण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
    ________________________________________________________ 

मुद्रणपूिा सिा प्रकक्रया महाराषर वििानमींर्ळ सचचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर 
मुद्रण: िासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 

 


