
 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४६६ वी यादी 

 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

ततसरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यातील इम ूपालन िरणाऱ्या शेतिऱ्याांना िर्जमाफी देण्याबाबत 
  

(१)  ३७२५ (२२-१२-२०१४).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील त तकऱयाींनी इमूपालन सुरु क ल  असून तासनान  या व्यवसायास नाबार्ड सारख् या 
ववत् तीय सीं  ाींकरू्न क ड व अनुदान ददल  आह , ह  खर  आह  काय, 

(२) असल् यास, तासकीय सहाय ममळत असल ल्या त तकऱयाींनी इम ूपालन व् यवसाय सुरु क ला 
परींतु त् याींच्या अींर्  व माींस यास मागणी नसल् यान  सदरहू त तकरी क डबा ारी झाल , ह  ही खर  
आह  काय, 
(३) असल् यास, क डबा ारी इम ूव्यावसायकाींनी त्याींच  क ड तासनान  माफ कराव  अती मागणी 
क ली आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(४) असल् यास, तासनान  क ड माफ करण्याबाबत काय उपाययो ना क ली वा करण्यात य त 
आह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१३-०८-२०१८) : (१) होय. 
(२)  ह  खर  आह . 
(३)  होय. 
(४)  त तकऱयाींच्या क डमाफीसींदर्ाडत छत्रपती मतवा ी महारा  त तकरी सन्मान यो ना-२०१७ 
अींतगडत ददनाींक ९/५/२०१७ च्या तासन ननणडयान्वय  ददनाींक १/४/२००१ त  ददनाींक ३१/३/२०१६ 
पयतं इमूपालन, त र्न ्, पॉलीहाऊस यासाठी मध्यम मुदत क ड घ तल ल्या व अता क ाडपैकी 
ददनाींक ३०/६/२०१६ रो ी  कीत झाल ल्या रकम तून परतफ र् क ल ली रक्कम वगळून ददनाींक 
३१/७/२०१७ पयतंची मुद्दल व व्या ासह परतफ र् न झाल ल्या  कबाकीदार त तकऱयाींच  अल्प / 
अत्यल्प र्ूधारक याप्रकार   मीन धारण च  क्ष त्र ववचारात न घ ता यो न च्या पूवीच्या 
ननकषाप्रमाण  सरसक् प्रनत कु्ुींब रु.१.५० लाखापयतं क डमाफी द ण्यात य त . 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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ससांधुदगुज जर्ल् ्यासाठीच्या दषु्ट् िाळी ी पेिेर्म ये इम ूप्रिल् पात नुिसान झालेल्या शेति-याांना 
मदत र्ाहहर िरण् यात ीली नसल् याबाबत 

  

(२)  ८०२४ (०४-०४-२०१५).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळी ) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मसींधुदगुड ज ल् ्यासाठी  ाहीर झाल ल् या दषु काळी पेक  मध् य  इमू प्रकल् पात नकुसान 
झाल ल्या त तकऱ याींना मदत  ाहीर करण् यात आली नसल् याच  माह  सर्सबबर, २०१४ मध् य  वा 
त्यादरम्यान ननदतडनास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 

(२) असल् यास, या प्रकल् पामध् य  मदहला बचतग्ही असल् यान  त्याींनाही आर् डक नुकसान होत 
आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल् यास, यासींदर्ाडत तासनान  चौकती क ली आह  काय, त् यात काय आढळून आल , 
(४) तदनुसार इम ूप्रकल् पात आर् डक नुकसान झाल ल्या त तक-याींना मदत द ण् याबाबत तासनान  
कोणती कायडवाही क ली वा करण्यात य त आह ,  
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१३-०८-२०१८) : (१) होय, ह  खर  आह . 
(२) होय, ह  खर  आह . 
(३) मसींधुदगुड ज ल््यातील ३२ इम ूव्यावसानयकाींकर्  रुपय  ८४.२० लाख  कबाकी आह . 
(४) त तकऱयाींच्या क डमाफीसींदर्ाडत छत्रपती मतवा ी महारा  त तकरी सन्मान यो ना-२०१७ 
अींतगडत ददनाींक ९/५/२०१७ च्या तासन ननणडयान्वय  ददनाींक १/४/२००१ त  ददनाींक ३१/३/२०१६ 
पयतं इमूपालन, त र्न ्, पॉलीहाऊस यासाठी मध्यम मुदत क ड घ तल ल्या व अता क ाडपैकी 
ददनाींक ३०/६/२०१६ रो ी  कीत झाल ल्या रकम तून परतफ र् क ल ली रक्कम वगळून ददनाींक 
३१/७/२०१७ पयतंची मुद्दल व व्या ासह परतफ र् न झाल ल्या  कबाकीदार त तकऱयाींच  अल्प / 
अत्यल्प र्ूधारक याप्रकार   मीन धारण च  क्ष त्र ववचारात न घ ता यो न च्या पूवीच्या 
ननकषाप्रमाण  सरसक् प्रनत कु्ुींब रु.१.५० लाखपयतं क डमाफी द ण्यात य त . 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ीांबबवली (ता.शहापूर, जर्.ठाणे) येथील ीहदवासी ीश्रमशाळेी तील ववद्यार्थयाांना  
तनिृष्ट्ट दर्ाजच ेर्ेवण देण्यात येत असल्याबाबत 

  

(३)  ८४३० (०९-०४-२०१५).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.ववर्य 
औटी (पारनेर), श्री.शरददादा सोनावणे (र्ुन्नर), श्री.रुपशे म् हात्र े(सभवांडी पूवज) :   सन्माननीय 
ीहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आींबबवली (ता.तहापूर, ज .ठाण ) य  ील आददवासी आश्रमताळ त इमारत नसल्यामुळ  ही 
आश्रमताळा पोल्री फामडमध्य  सुरु करण्यात आली असनू त  ील मलुाींना ननकृष् द ाडच  अन्न 
ददल   ात आह , ह  खर  आह  काय, 
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(२) तस च ्ाकीपठार (ता.तहापूर, ज .ठाण ) आश्रमताळ ची इमारत मोर्कळीस आली असून 
ताळ च्या पररसरातच मोका् गुराींचा वावर असून मुलाींना गुराींसोबतच रहाव  लागत , ह  ही खर  
आह  काय, 
(३) असल्यास, या आश्रमताळ त ४८४ मलु /मुली राहात असतानाही त्याींना तौचालय, 
आींघोळीसाठी ववहीरीवर  ाव  लागत असल्याच  तस च ननकृष् द ाडच  अन्न ददल   ात 
असल्याची बाब ददनाींक १४  ान वारी, २०१४ रो ी वा त्यासुमारास ननदतडनास आली आह , ह  
खर  आह  काय, 
(४) असल् यास, या प्रकरणी चौकती क ली आह  काय, त्यात काय आढळून आल , 
(५) असल् यास, त्यानुसार कोट्यवधी रुपय  खचड करुन सुरु करण्यात आल ल्या राज्यातील 
आश्रमताळाींची दरुाव ा दरू करण्यासाठी तासनान  कोणती कायडवाही क ली वा करण्यात य त 
आह , 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१३-०८-२०१८) : (१) श्रीमती. सीं ना सींर्ा ी र्धर् ेव श्रीमती म घा लक्ष्मण 
र्धर् े याींच्या मालकीच  त ड्स तासकीय आश्रमताळा, आींबबवलीसाठी र्ार्यान  घ ण्यात आल  
आह त. त्या त ड्सच  रूपाींतर १० वगड खोल्या, कायाडलय, वयींपाकगहृ व कोठीगहृामध्य  
करण्यात आल  आह . तस च मुलाींसाठी ४ तौचालय व ४ नानगहृ  असून मुलीींसाठी ४ तौचालय 
व ४ नागगहृ  उपलब्ध आह त. 
     सदर आश्रमताळा नवीन ्ाईप  प्लेननूसार बाींधकामासाठी २ ह क््र  ागा प्राप्त झाली 
असून अींदा पत्रकास प्रतासकीय मान्यता घ ण्याची कायडवाही सुरू आह . 
     सदर आश्रमताळ तील ववदयार्थयांना ननकृष् द ाडच  अन्न ददल   ात असल्याची बाब 
आढळून आल ली नाही. 
 (२), (३) व (४) सदर ताळ साठी ताल य इमारत व वगड ४ कमडचारी ननवास ान  याींची 
बाींधकाम  पूणड झाली असून सदर इमारतचा ताबा घ ण्यात आला आह . तस च मुलाीं/मुलीींच  
वसनतगहृ इमारत, मुख्याध्यापक, अधीक्षक व मतक्षक ननवास ान बाींधकामाींसाठी प्रतासकीय 
मान्यता प्राप्त झाली आह . तस च मुलाींसाठी ८ तौचालय व ४ नानगहृ  उपलब्ध असून 
मुलीींसाठी ८ तौचालय व १४ नानगहृ  उपलब्ध आह त. 
     तासकीय आश्रमताळ तील मुलाीं/मुलीींना तौचालय व आींघोळीसाठी ववहीरवर  ाव  लागत 
असल्याच  व ननकृष् द ाडच  अन्न ददल   ात असल्याची बाब आढळून आल ली नाही. 
(५) व (६) राज्यातील सवड आश्रमताळाींना नवीन ्ाईप प्लेननूसार आर. सी. सी. इमारती 
बाींधण्याबाबत ननणडय घ ण्यात आला असून तासकीय आश्रमताळा इमारत बाींधकाम व 
दरुूतीची काम   लद गतीन  होण्यासाठी ववर्ागान  वतींत्र बाींधकाम व्यव ापन कक्षाची 
 ापना क ली आह . सदर कक्षामाफड त तासकीय आश्रमताळा इमारत बाींधकामाींची काम   लद 
गतीन  सुरू आह त. 
  

___________ 
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दौंड (जर्.पुणे) येथ ेशासिीय वसतीगहृ तसेच शासिीय तनवासी शाळी ा सुरु िरण्याबाबत 

  

(४)  २८२३९ (३१-१०-२०१५).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दौंर् (ज .पुण ) य    तासकीय वसतीगहृ बाींधण बाबत तस च तासकीय ननवासी ताळा सुरु 
करण बाबत मा.सामाज क न्याय मींत्री याींना  ाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक २३  ुल,ै 
२०१५ रो ी वा त्या सुमारास ननव दन ददल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, याबाबत तासनान  कोणती कायडवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले (१६-०८-२०१८) : (१) होय. 
(२) तासन आद त दद. २८.०२.२०१८ अन्वय  दौंर् (ज .पुण ) य    तासकीय ननवासी ताळा 
हताींतरीत करण्यात आल ली आह . 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

माढा (जर्.सोलापुर) येथील महाववतरण िां पनीतील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(५)  ३५१७३ (२३-१२-२०१५).   श्री.बबनराव सशांदे (माढा) :   सन्माननीय ऊर्ाज मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माढा (ज .सोलापुर) य  ील महाववतरण कीं पनीतील ररक्त पद  तातर्ीन  र्रण्याची मागणी 
मा.उ ाड मींत्री याींना  ाननक लोकप्रनतननधीींनी याींनी ददनाींक २८  ुल,ै २०१५ रो ी वा 
त्यासुमारास मागणी क ली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान  तासनान  आतापयतं कोणती कायडवाही क ली वा 
करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळेी  (१४-०८-२०१८) : (१) होय, ह  खर  आह . 
(२) सोलापूर ज ल्हयातील माढा ववधानसर्ा मतदारसींघात महाववतरण कीं पनीच  माढा, कुरु्डवार्ी 
व ब्र्ुणी अस  अस  तीन उपववर्ाग असून, सदर तीन उपववर्ागात एकूण २९७ पद  मीं ूर 
आह त. त्यापैकी १३६ पद  र्रण्यात आली असून, १६१ पद  ररक्त आह त. सदर १६१ ररक्त 
पदाींपैकी १४३ पद  बाहयत्रोत पध्दतीन  र्रण्यात आली असून, ननव्वळ ररक्त पदाींची सींख्या 
१८ इतकी आह . ररक्त पद  र्रण्यासींदर्ाडत कायडवाही सुरु आह . 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही 
  

___________ 
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रामटेि ीहदवासी वसतीगहृातील मुलाांना भोर्न हदले र्ात नसल्याबाबत 
  

(६)  ४०२७८ (२९-०४-२०१६).   डॉ.समसलांद मान े (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय ीहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राम  ्क ककट्स कॉल   समोरील तासकीय आददवासी वसतीगहृातील कीं त्रा्दारान  मागील 
१५ त  २० ददवसाींपासून ववदयार्थयांना र्ो न आणण नाश्त्यापासनू वींर्चत ठ वल  आह , ह  खर  
आह  काय, 
(२) असल्यास, कीं त्रा्दार श्री.ननर  गुप्ता याींनी तासनाची मीं ुरी न घ ता दसुऱया कीं त्रा्दारास 
कीं त्रा् सोपववल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, वसतीगहृातील ववदयार्थयांना नाश्ता व र्ो न न ममळाल्यान  त्याींनी आींदोलन 
क ल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(४) असल्यास ववदयार्थयांना र्ो न व नाश्ता न द णाऱया कीं त्रा्दार, वसतीगहृ अर्धक्षक 
याींच वर तासनान  कोणती कारवाई क ली वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१३-०८-२०१८) : (१) व (२) ह  खर  नाही. 
(३) वसतीगहृातील ववदयार्थयांना नाश्ता व र्ो न व ळवर ममळत नसल्यान  वसतीगहृातील 
ववदया ी एकत्रीत य ऊन त्याींनी र्ो न पुरवठाधारक याींच  ववरुध्द आींदोलन करुन त्याींच कर्ील 
र्ो न/नाश्ता घ ण्यास नकार ददला.  
     सदर र्ो न/नाश्ता ववदयार्थयांनी नाकारल्यान  त्वरीत  ाननक र्ो नपुरवठाधारक याींच  
करू्न ववदयार्थयासंाठी तात्पुरती र्ो न व्यव ा सुरु करण्यात आल ली आह . 
(४) गहृपाल, आददवासी मुलाींच  तासकीय वसनतगहृ, राम  ्क याींच्या ददनाींक ४.१२.२०१५ 
रो ीच्या पत्रान्वय  र्ो नाचा द ाड सुधारण  आणण ववदयार्थयांना व ळ वर र्ो न/नाश्ता द ण बाबत 
र्ो न ठ क दारास सूचना द ण्यात आल ल्या आह त. 
     तस च श्री.आर.्ी.नन्नावर , वसतीगहृ अधीक्षक याींच्या दोन व तन वाढी तात्पुरत्या 
वरुपात  ाींबववण्याची कायडवाही करण्यात आल ली आह . 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जर्ल्हा मयवती बिेँच्या रोर्ांदारीवर तनयुक्त िेलेल्या िमजचाऱ्याांना  
अत्यल्प वेतन हदले र्ात असल्याबाबत 

  

(७)  ४५२९७ (२७-०४-२०१६).   डॉ.सुजर्त समणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर ज ल्हा मध्यवती बकँ च्या रो ींदारीवर ननयुक्त क ल ल्या १०२ कमडचाऱयाींना क वळ 
अर्ीच ह ार रुपय  एवढ्या कमी व तनावर काम कराव  लागत आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) तस च त्याींना स वा ताश्वती नाही, ह  ही खर  आह  काय, 
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(३) असल्यास, या बँक तील कमडचाऱयाींना स व त कायम करण बाबत तासनान  कोणती कायडवाही 
क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (१३-०८-२०१८) : (१) अींतत: खर  आह . कोल्हापरू ज ल्हा मध्यवती सहकारी 
बँक मध्य  सध्या ९९ कीं त्रा्ी कमडचारी मतपाई या पदावर काम करीत आह त. सदयज तीत सदर 
कमडचाऱयाींना दरमहा रु.२५००/- इतक  व तन अदा क ल   ात . याबाबतीत बँक सींचालक मींर्ळ 
ठराव नीं.९, दद.३०/४/२०१६ अन्वय  दद.०१/०५/२०१६ पासनू सदर कमडचाऱयाींना दरमहा 
रु.१०,०००/- इतक  व तन द ण्याचा ननणडय घ तला आह . 
(२) होय, ह  खर  आह . 
(३) कामगार सींघ्न न  कीं त्रा्ी कमडचाऱयाींच्या वतीन  बकँ च्या नोकरीत कायम करण्यासाठी 
म .औदयोर्गक न्यायालय, कोल्हापरू य    यु.एल.पी. नीं.२०८/२००९ दावा दाखल क ला होता. सदर 
दाव्याचा ननकाल बकँ च्या ववरुध्द ग ल्यामुळ  बँक न  म .औदयोर्गक न्यायालय, कोल्हापूर याींच्या 
आद ताववरुध्द मा.उच्च न्यायालय, मुींबई य    रर् वप्ीतन नीं.५८४०/२०१३ दाखल क ल  आह . 
सदर बाब न्यायप्रववष् आह . 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ीहदवासी ववद्यार्थ याांना सन २०१५-१६ या शैक्षणणि वषाजसाठी सशष्ट् यवतृ् ती  
फॉमज भरताना येणाऱ्या अडचणीांबाबत 

  

(८)  ४८९५० (२९-०४-२०१६).   श्री.अतुल साव े(औरांगाबाद पूवज), श्रीमती सीमाताई हहरे (नासशि 
पजश्चम) :   सन्माननीय ीहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तासनान  आददवासी ववदयार्थ यांसाठी सन २०१५-१६ या तैक्षणणक वषाडसाठी मतष यवतृ् ती फॉमड 
ऑनलाईन र्रण् याची प्रकिया सरुु क ल् यानींतर सदर फॉमड र्रण् यास ववदयार्थ यांना य णा-या 
अर्चणीींमुळ  अन क ववदयार्थ यांनी ऑनलाईन फॉमड र्रल ल  नाहीत, ह  खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, ऑनलाईन फॉमड र्रण् यास ववदयार्थ यानंा य णा-या अर्चणी दरू करण् यासाठी 
तासनान  कोणती उपाययो ना क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१३-०८-२०१८) : (१) सुवणड महोत्सवी पूवड माध्यममक मतषयवतृ्ती यो न  
अींतगडत ववकसीत क ल ल्या ऑनलाईन सींगणकीय प्रणालीमध्य  ताींबत्रक अर्चणी ननमाडण 
झाल्यान  मतषयवतृ्ती फॉमड र्रण्यास ताींबत्रक अर्चणी ननमाडण झाल्या होत्या. 
(२) व (३) सन २०१५-१६ व २०१६-१७ या तैक्षणणक वषाडत अनसुूर्चत  मातीच्या ववदयार्थयांना 
मतषयवतृ्तीचा लार् द ण्यासाठी आय.सी.आय.सी.आय. बँक च  ताींबत्रक सहाय्य घ ऊन सींक त ळ 
त ा सींगणक प्रणाली कायाडन्वीत क ली आह . 

___________ 
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अनुसूधचत र्ातीच्या ववद्यार्थ याांिरीता राज् यातील प्रत् येि जर्ल् ्यात औद्योधगि 
प्रसशक्षण िें द्र (ीयटीीय) सुरु िरण् याबाबत 

  

(९)  ५६९४३ (२०-०८-२०१६).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळी ाली), श्री.रार्ाभाऊ (पराग) वार् े
(ससन्नर) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील अनुसूर्चत  ातीची (एस.सी.) लोकसींख् या समुार  एक को्ी ३२ लाख असून   
राज् यातील प्रत् य क ज ल् ्यात लोकसींख्य नुसार एस.सी. ववदयार्थ याकंरीता औदयोर्गक प्रमतक्षण 
कब द्र (आय्ीआय) सुरु करण् याचा प्र ताव तासनाच् या ववचाराधीन आह , ह  खर  आह  काय,  
(२) असल् यास, याबाबत तासनान  ननणडय घ तला आह  काय, 
(३) असल् यास, त्यानुसार कोणकोणत् या ज ल् ्यात आय्ीआय   ापन करण् यात य णार     
आह त ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले (१३-०८-२०१८) :(१) अता वरुपाची मागणी सन्माननीय लोकप्रनतननधी 
याींनी तासनाकर्  क ल ली आह . 
(२) सदर प्रतावावर कौतल्य ववकास व उदयो कता ववर्ागामाफड त कायडवाही सुरु आह . 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ववववध महाववद्यालयाांमये ववद्यार्थयाांनी बनावट र्ात प्रमाणपत्र व वैधता  
प्रमाणपत्र ेदेऊन प्रवेश घेतल्याबाबत 

  

(१०)  ६५४६३ (१०-०१-२०१७).   श्री.सुतनल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.अतुल भातखळी िर (िाांहदवली 
पूवज), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.असमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.ववलासराव र्गताप 
(र्त), श्री.सभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववववध नामाींककत महाववदयालयाींमध्य  बनाव्  ात प्रमाणपत्र व  ात वैधता 
प्रमाणपत्राच्या आधार  अन क ववदयार्थयांनी प्रव त घ तल्याच  माह  ऑग्, २०१६ मध्य  वा त्या 
दरम्यान ननदतडनास आल , ह  खर  आह  काय, 

(२) असल्यास, अस  ककती ववदया ी आह त व प्रव त घ तल ली महाववदयालय  कोणती आह त, 
(३) तस च मराठवार्यातील सुमार  ददर् लाख बोगस  ात आणण वैधता प्रमाणपत्र  ववतररत 
क ल्या प्रकरणी दोषीींवर कारवाई करण्यासाठी राज्य तासनान  औरींगाबाद ववर्ागीय आयुक्ताींच्या 
अध्यक्षत खाली ववत ष चौकती प क ददनाींक ११ ऑग्, २०१६ रो ी वा त्यासुमारास न मल  
आह , ह  खर  आह  काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी ववत ष चौकती प कान  चौकती करुन तासनास अहवाल सादर 
क ला आह  काय, चौकती अहवालाच  ननषकषड काय आह त, त्यानुसार दोषीींववरुध्द तासनान  
कोणती कारवाई क ली वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, त्याची कारण  काय आह त ? 
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श्री. रार्िुमार बडोले (१३-०८-२०१८) : (१) होय. 
(२) अस  एकूण २८ ववदया ी असनू महाववदयालय ननहाय तपतील पुढीलप्रमाण  :- 
   १. ग्ाीं् तासकीय वैदयकीय महाववदयालय, मुींबई-१० ववदया ी  
   २. लोकमान्य द्ळक म्युननमसपल वैदयकीय महाववदयालय, मुींबई- ०५ ववदया ी  
   ३. स ठ  ी.एस.वैदयकीय महाववदयालय, परळ, मुींबई- ०४ ववदया ी  
   ४. एच.बी.्ी.वैदयकीय महाववदयालय आणण कुपर रुग्णालय, मुींबई- ०१ ववदया ी  
   ५. ्ोपीवाला नेतनल वैदयकीय महाववदयालय, मुींबई- ०२ ववदया ी  
   ६. रा षी छत्रपती ताहू महारा  तासकीय वैदयकीय  महाववदयालय, कोल्हापूर-०२ 
ववदया ी  
   ७. नायर रुग्णालय व दींत महाववदयालय, मुींबई- ०३ ववदया ी  
   ८.  तासकीय दींत महाववदयालय व रुग्णालय, मुींबई -०१ ववदया ी  
(३) अींततः खर  आह . 
      आददवासी ववकास ववर्ाग, तासन ननणडय दद.०१  ुल,ै२०१६ अन्वय  औरींगाबाद महसुली 
ववर्ागात नामसाधम्याडचा फायदा घ ऊन अनुसूर्चत  मातीची बोगस  ात प्रमाणपत्र , 
पर्ताळणी सममतीची बनाव् वधैता प्रमाणपत्र  प्राप्त करण  इत्यादीची सखोल तपासणी 
करण्यासाठी औरींगाबाद ववर्ागीय महसूल आयुक्ताींच्या अध्यक्षत खाली “ववत ष तपासणी 
सममती” गठीत करण्यात आली आह .  
(४) सदर प्रकरणी गठीत ववत ष तपासणी सममतीस व ळोव ळी मुदतवाढ द ण्यात आली असून 
सदर तपासणी सममतीचा अहवाल अदयाप अप्राप्त आह .  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िें द्र शासनािडून राज्य शासनाला प्राप्त होणाऱ्या मागासवगीय ववद्यार्थयाांच्या  
सशष्ट्यवतृ्तीत गैरव्यवहार झाल्याबाबत  

  

(११)  ६९३८८ (१०-०१-२०१७).   श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), 
श्री.क्षक्षतीर् ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कब द्र तासनाकरू्न राज्याला द ण्यात य णाऱया दमलत आणण मागासवगीय ववदयार्थयांसाठीच्या 
मतषयवतृ्तीपैकी सुमार  ३० त  ५० ्क्क  रक्कम त सीं ाचालकाींकरू्न अपहार झाल्याची मादहती 
माह  सप् ब्बर, २०१६ मध्य  वा त्यादरम्यान ननदतडनास आली, ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी तासनान  चौकती क ली आह  काय, त्यात काय आढळून आल , 
(३) त्यानुसार दोषीींवर तासनान  कोणती कारवाई क ली आह  वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, त्याची कारण  काय आह त ? 
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श्री. रार्िुमार बडोले (१३-०८-२०१८) : (१) अींतत: खर  आह . 
(२) व (३) राज्यात सामाज क न्याय व अन्य ववर्ागामाफड त द ण्यात आल ल्या र्ारत सरकार 
मतषयवतृ्ती वा्पातील गैरव्यवहाराची चौकती करण्याकरीता गहृ ववर्ागामाफड त ददनाींक १५ 
 ान वारी, २०१६ रो ी ववत ष चौकती प काची (्ाक फोसड) ननयुक्ती करण्यात आली होती. 
ववत ष चौकती प कान  या सींदर्ांतील चौकती अहवाल मा.मुख्य सर्चवाींना सादर क ला आह . 
ववत ष चौकती प काच्या चौकती अहवालाच  ववश्ल षण व पर्ताळणी आयुक्त, समा कल्याण 
याींच  तरावर सुरु असून ववत ष चौकती प कान  दतडववल ल्या अननयममतत च्या रक्कम पकैी 
वसुलपात्र रक्कम च्या वसुलीची कायडवाही सुरु आह . 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िस्तुरबा िॉलेर् ऑफ ीटजस िॉमसज ॲण्ड सायन्स िॉलेर्, बल्लारशा (जर्.चांद्रपूर)  
या सांस्थनेे सशष्ट्यवतृ्तीच्या रिमेत गैरव्यवहार िेल्याबाबत 

  

(१२)  ७१२२१ (२७-०१-२०१७).   श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कतुरबा कॉल   ऑफ आ ड्स कॉमसड ॲण्र् सायन्स कॉल  , बल्लारता (ज .चींद्रपूर) या 
महाववदयालयाला तासनाची व ववदयापीठाची परवानगी नसताना समा कल्याण ववर्ाग चींद्रपूर, 
कायाडलयातून मागासवगीय ववदयार्थयांच्या मतषयवतृ्तीच्या रकम त गैरव्यवहार झाल्याची बाब 
माह  ऑक््ोबर, २०१६ च्या पदहल्या आठवड्यात ननदतडनास आली आह , ह  खर  आह  काय, 

(२) असल्यास, कतुरबा या नावान  महाववदयालयाची परवानगी नसताींना कोणत्याही मुळ 
परवानगी पत्राची खात्री न करता मतषयवतृ्तीची रक्कम मीं ुर करण्याची कारण  काय आह त, 
(३) तस च, या सीं ा चालकान  मतषयवतृ्तीमध्य  गैरप्रकार करुन आल ल्या पतैातून नागपूर 
य  ील नारायणा कुल २०० को्ी रुपयात ववकत घ तल ल  आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी तासनान  चौकती क ली आह  काय, चौकतीअींती दोषी आढळून 
आल ल्याींवर तासनान  कोणती कारवाई क ली वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले (१३-०८-२०१८) : (१) अींतत: होय 
(२) सदर सीं  ला तासनाची मान्यता होती. तस च सीं  न  कतुरबा कॉल   ऑफ आ ड्, कॉमसड 
ॲन्र् सायन्स, बल्लारपूर याच नावान  सहाय्यक आयुक्त, समा कल्याण चींद्रपूर या 
कायाडलयात प्रताव सादर क ल्यान  व सीं  ला तासनाची मान्यता असल्यान  त च नाव 
ऑनलाईन मतषयवतृ्ती प्रणालीत समाववष् करुन त्याच नावान  मतषयवतृ्तीची द यक  पारीत 
करण्यात आली. 
(३) नाही, सदर महाववदयालयास अनतररक्त अदा झाल ली रु.७९,८८,२४७/- इतकी रक्कम वसूल 
करुन तासन  मा करण्यात आल ली आह . 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही 

___________ 
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शाह छप्परबांद फिीर समार्ाला र्ात प्रमाणपत्र व र्ात वधैता प्रमाणपत्र देण्याबाबत 
  

(१३)  ७५६९१ (२१-०४-२०१७).   श्री.ीससफ शखे (मालेगाांव मय) :  सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ताह छप्परबींद फकीर समा ाला  ात प्रमाणपत्र व  ात वैधता प्रमाणपत्र द ण  सींदर्ाडत 
ददनाींक २० ऑक््ोबर, २०१६ रो ी वा त्या सुमारास मींत्रालय, मुींबई य    बैठक आयोज त क ली 
होती, ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, याबाबत मा.मींत्री महोदय याींनी उच्च न्यायालयाच्या आद तानुसार तासन 
ननणडय काढण्याबाबत बठैकीमध्य  सींबींर्धत अर्धका-याींना आद मतत क ल  होत , ह  खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी तासनान  कोणती कायडवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले (१३-०८-२०१८) : (१) ह  खर  आह . 
(२) व (३) ह  अींतत: खर  आह . 
     छप्परबींद (मुलीम धममडयाींसह)  ातीच्या व्यक्तीींना  ातीच  प्रमाणपत्र व  ात वधैता 
प्रमाणपत्र ननगडममत करण्याबाबतच्या मागडदतडक सचूना तासन पररपत्रक दद.२३/०३/२०११ अन्वय  
ननगडममत करण्यात आल्या होत्या. त ावप, मा.उच्च न्यायालय, नागपूर खींर्पीठ य    दाखल 
यार्चका िमाींक २८०२/२०१४ मध्य  दद.०४/१२/२०१४ रो ी झाल ल्या सुनावणीअींती मा.उच्च 
न्यायालयान  ददल ल्या ननणडयास अनुसुरून उक्त नमूद पररपत्रक दद.१६/०२/२०१५ रो ीच्या 
तासन पररपत्रकान्वय  रद्द करण्यात आल ल  आह .  
      ात प्रमाणपत्र द ण  त्याच्या पर्ताळणीच  कामका  ह  सन २००१ चा महाराषर 
अर्धननयम ि.२३ तस च त्या अींतगडत तयार करण्यात आल ल  ननयम, २०१२ मधील 
तरतुदीनुसार तस च मा.उच्च व सवोच्च न्यायालयान  व ळोव ळी ददल ल्या मागडदतडक सूचनानुसार 
चालत . 
     यातव छप्परबींद (मुलीम धममडयाींसह)  ातीच्या व्यक्तीींना  ातीच  प्रमाणपत्र व  ात 
वैधता प्रमाणपत्र ननगडममत करताींना प्रकरणपरत्व  प्राप्त कागदपत्र , पुराव , आवश्यकत नसुार 
पोलीस दक्षता प काकरू्न अहवाल घ ऊन ववदहत तरतुदीनुसार सींबींर्धत  ात प्रमाणपत्र 
पर्ताळणी सममत्याींकरू्न उर्चत ननणडय घ तल   ात आह त. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर, साांगली व सातारा जर्ल्हयातील जर्ल्हा तनबांधि, उपतनबांधि व सहायि 
तनबांधिाांच्या ीढावा बैठिीबाबत 

  

(१४)  ७७९३७ (२१-०४-२०१७).   डॉ.सुजर्त समणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोल्हापूर, साींगली व सातारा ज ल््यातील ज ल्हा ननबींधक, उपननींबधक व सहायक 
ननबींधकाींची आढावा बैठक माह  सर्सबबर, २०१६ मध्य  वा च्या त व्च्या आठवर्यात घ ण्यात 
आली, ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, या आढावा बैठकीत कोणकोणत्या ववषयावर चचाड करण्यात आली आह , 
(३) असल्यास, याव ळी मा.सहकार मींत्री याींनी कोणकोणत्या सूचना, आद त सींबर्धत 
अर्धकाऱ याींना ददल , 
(४) असल्यास, या आद ताींची अींमलब ावणी कताप्रकार  करण्यात य णार आह  ?  
  
श्री. सुभाष देशमखु (०६-०८-२०१८) : (१) होय, ह  खर  आह . 
(२) चचाड करण्यात आल ल  ववषय पुढीलप्रमाण  - 
   i) पीक क ाडच  वा्प (ज मस बँका व व्यापारी बँका) 
   ii) पीक क ड पुनगडठन 
   iii) १००% खात दाराींना ववकास सीं ाींच  सर्ासदत्व द ण्याबाबत 
   iv) सहकार क्ष त्रात नाववन्यपूणड सहकारी सीं ाींच  सर्ासदत्व द ण्याबाबत 
   v) अर्चणीतील नागरी सहकारी बँकाींच्या कामका ाचा आढावा 
   vi) अर्चणीतील नागरी सहकारी पतसीं ाींच्या कामका ाचा आढावा 
   vii) सहकारी सीं ाींच्या ल खापररक्षण कामका ाचा आढावा 
   viii) तासकीय वसूलीचा आढावा 
   ix) ब कायद तीर सावकारी प्रकरणी कारवाईचा आढावा 
   x) सहकारी खर दी वविी सींघाच  बळक्ीकरण करण  
   xi)  त तमाल तारण यो न ची अींमलब ावणी 
   xii) त तकरी-ग्ाहक बा ार उपिमाची अींमलब ावणी 
(३)  या बैठकीत खालीलप्रमाण  सचूना, आद त ददल  होत . 
   i) ज ल्हा बँक माफड त वा्प क ल ल  क ड आणखी  ात प्रमाणात त तकऱयाींना ममळाव  
यासाठी प्रयत्न करण्यास साींर्गतल . 
   ii) ज ल्हा मध्यवती बकँाींच  पीक क ड वा्पामध्य  प्रमाण वाढण  आवश्यक असल्याबाबत 
सुचववल . तस च प्रत्य क त तकऱयान  फक्त ज ल्हा मध्यवती बँक माफड तच क ड घ्याव  अता 
दृष्ीन  सवड अर्धकाऱयाींनी प्रयत्न करण्याबाबत साींर्गतल . 
   iii) खा गी व राषरीयकृत बँकाींकर्ील सर्ासद वगड ज ल्हा मध्यवती बँक कर्  कसा आकवषडत 
होईल त्या अनुषींगान  ननयो न करण्याबाबत सुचना ददल्या. 
   iv) ज  ामाता को-ऑपर द्व्ह हॉजप्ल मल.कोल्हापूर, वसींतदादा सहकारी मका प्रकिया 
कारखाना मल.राीं णी ता.कवठ  महाींकाळ ज .साींगली, मसम्बायोमसस को-ऑप.फामाडयुद्कल्स 
मल.साींगली, मतवसदन सहकारी सोसा. मल.साींगली, बावधन ववववध कायडकारी स वा सहकारी 
सोसाय्ी मल.बावधन, ता.वाई इत्यादी सीं ाींचा आढावा घ ऊन प्रत्य क ज ल्हा उपननबींधक व 
सहाय्यक ननबींधक याींनी त्याींच  कायडक्ष त्रातील सीं ाींना अताच प्रकारच  सीं ाींसाठी अनतरीक्त 
उत्पन्न ममळवून द णार  उपिम राबववण बाबत प्रोत्साहन करण्याबाबत सुचववल . 
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   v) क डदाराींकरू्न  ातीत  ात रक्कम वसूल करण्याबाबत योग्य ती कायडवाही 
करण्याबाबत सूचना द ऊन ठ वीदाराींना त्याींच्या ठ वी परत करण्याबाबत सुचना ददल्या. 
   vi) क डदाराींकरू्न  ातीत  ात रक्कम वसूल करण्याबाबत योग्य ती कायडवाही 
करण्याबाबत तस च ठ वीदाराींना त्याींच्या ठ वी परत करण बाबत सचुना ददल्या. तस च ज ल्हा 
उपननबींधक कायाडलयान  त्याींच्या कायडक्ष त्रातील  ातीत  ात पतसीं ा अर्चणीतून बाह र 
काढण्याबाबत प्रयत्न करण्याच्या सुचना ददल्या. 
   vii) ल खापररक्षण ववर्ागाला ल खापररक्षण व ळ त पूणड करून उवडररत सवड सीं ाींच  
ल खापररक्षण पूणड कराव  अता सुचना ददल्या. 
   viii) तासकीय र्ागर्ाींर्वलाच्या वसूलीच  प्रमाण कमी ददसत असल्यान  सींबींर्धत ज ल्हा 
उपननबींधक याींना वसूलीच्या दृष्ीन  योग्य त्या उपाययो ना करण्याबाबत सुचववल . 
   ix) सावकारी कायदयातील कलम १६ अन्वय  तपासणी / झर्ती घ ण्याची कायडवाही प्रलींबबत 
असल ल्या प्रकरणाींची लवकरात लवकर तपासणी / झर्ती घ ण्याबाबत सुचववल . 
   x) प्रत्य क खर दी वविी सींघान  करार् खर दी वविी सींघ करत असल ल्या हींगामी 
व्यवसायाप्रमाण  व्यवसाय करून उत्पन्न ममळववण्याचा प्रयत्न क ला तर बींद ज तीत असल ल  
ककीं वा बींद होण्याच्या मागाडवर ककीं वा तोट्यात असणार  खर दी वविी सींघ पुन्हा सुज तीत ककीं वा 
फायदयात य तील, असा ववश्वास व्यक्त क ला. 
   xi) त तमाल तारण यो ना  ातीत  ात त तकऱयाींपयतं पोहोचववण्यासाठी बा ार 
सममत्याींनी यो न ची मादहती द णार  मोठ  बनेर बा ार सममती पररसरामध्य  लावण्याबाबत 
सुचना ददल्या. 
   xii)  ातीत  ात त तकरी त  ग्ाहक बा ार सुरू करण्याच्या दृष्ीन  प्रयत्न करण्याबाबत 
सुचना ददल्या. 
(४) सींबींर्धत अर्धकाऱयाींना बैठकीअींती ददल ल्या सुचनाींनुसार समयबध्द कायडिम आखण्यात 
आला आह  व याबाबत ववर्ागीय सहननबींधक, सहकारी सीं ा, कोल्हापूर  आढावा घ त आह त. 

___________ 
  

नासशि, धुळेी , नांदरुबार, र्ळी गाव व अहमदनगर या ववभागातील मागासवगीय ववद्याथाांच े
सशष्ट्यवतृीचे अर्ज महाववद्यालयीन स्तरावर प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(१५)  ७८२३९ (०६-०५-२०१७).   श्रीमती देवयानी फराांदे (नासशि मय), श्रीमती सीमाताई हहरे 
(नासशि पजश्चम) :  सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) सामाज क न्याय ववर्ागाच्या मेरीकोत्तर मतषयवतृ्ती यो न अींतगडत नामतक, धुळ , नींदरुबार, 
 ळगाव व अहमदनगर ज ल््यातील महाववदयालयाींच  सन २०१५-१६ वषाकंररता मागासवगीय 
ववदयार्थयांच  अ ड महाववदयालयीन तरावर प्रलींबबत आह त, ह  खर  ह  काय, 
(२) असल्यास, वारींवार सूर्चत करूनही प्रलींबबत अ ड सहायक आयुक्ताींकर्  मीं ुरीसाठी 
पाठववण्यास प्राचायांकरू्न दलुडक्ष होत आह , ह  ही खर  आह  काय, 
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(३) असल्यास, त्यामुळ  ववदयार्थयांच्या होणाऱया तैक्षणणक व आर् डक नुकसानीस  बाबदार 
असणाऱ या प्राचायांवर तासनान  कोणती कारवाई क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, त्याची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले (०२-०८-२०१८) : (१) व (२) अींतत: खर  आह . 
(३) सन २०१५-१६ या वषाडतील महाववदयालय तरावर प्रलींबबत मतषयवतृ्तीच  अ ड ननकाली 
काढण्याबाबतच्या सूचना सींबींर्धत महाववदयालयाींना द ण्यात आल्या आह त. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सभल्ल, डोंबारी, फासेपारधी व इतर तत् सम र्ातीच्या नागररिाांना र्ातीचे दाखले व 
र्ातपडताळी णी प्रमाणपत्र समळी ण्यास अडचणी येत असल्याबाबत 

  

(१६)  ८०१३८ (२८-११-२०१७).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय ीहदवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मर्ल्ल, र्ोंबारी, फास पारधी व इतर तत् सम  ातीच्या नागररकाींना  ातीच  दाखल  व 
 ातपर्ताळणी करण्यासाठी १९६५ पूवीच्या  ातीच्या पुराव्याची आवश्यकता आह , ह  खर  आह  
काय, 

(२) असल्यास,  ातीच्या पुराव्याच्या अ्ीमुळ  त  त्या  ातीच  असून द खील त्याींच  नैसर्गडक 
लार् त्याींना ममळत नाहीत व त्याींच्या अन क हक्काींपासून वींर्चत राहत आह त, ह  ही खर  आह  
काय, 
(३) असल्यास,  सदर अ् रद्द करण  ककीं वा कमी करण साठी तासनान  कोणती कायडवाही  क ली 
वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करण  काय आह त ?   
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०४-०८-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) तासनान , राज्यात “महाराषर 
अनुसूर्चत  ाती, अनुसूर्चत  माती, ववमुक्त  ाती, र््क्या  माती, इतर मागासवगड व 
ववत ष मागास प्रवगड  ातीच  प्रमाणपत्र (द ण्याच  व त्याच्या पर्ताळणीच  ववननयमन), 
अर्धननयम २००० (२००१ चा महाराषर ि.२३) लागू क ल ला आह  व त्या अींतगडत महाराषर 
अनूसूर्चत  मातीच  प्रमाणपत्र (द ण्याच  व त्याच्या पर्ताळणीच  ववननयमन), ननयम २००३” 
लागू क ल ल  आह त.  
     उक्त ननयम २००३ मधील तरतुदी प्रमाण  मर्ल्ल, फास पारधी व इतर अनुसूर्चत 
 मातीींना  ातीच  दाखल  व  ात पर्ताळणी करण्यासाठी अता अनुसूर्चत  मातीच्या 
अर्धसुचन च्या ददनाींकापूवी (६ सप् ब्बर १९५०) अनुसूर्चत  मातीबाबत ककीं वा ननवासाच्या सवड 
साधारण दठकाणाबाबतचा ल खी परुावा सादर करण  आवश्यक आह .  
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     उक्त अर्धननयम २००० मधील कलम ८ नसुार अनुसूर्चत  मातीचा दावा मसध्द 
करण्याची  बाबदारी सींबींर्धत उम दवाराची असनू दावा मसध्द करणाऱया व्यक्तीस  मातीच  
प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र ममळत  व त्या अनुषींगान  त्याींना अनसुूर्चत  मातीचा लार् 
अनुज्ञ य आह त. ववमतष् क्ष त्रातील अनुसूर्चत  मातीसाठी व गळ  ननयम नाहीत. 
     र्ोंबारी ही  ात र््क्या  माती ब या प्रवगाडमधील अ.ि.१५ वरील कोल्हा्ी या  ातीची 
तत्सम  ात आह . सामाज क न्याय ववर्ागान  सन २००१ चा महाराषर अर्धननयम ि.२३ 
नुसार महाराषर अनसुूर्चत  ाती, ववमुक्त  ाती, र््क्या  माती, इतर मागासवगड व ववत ष 
मागास प्रवगड ( ातीच  प्रमाणपत्र द ण्याच  व त्याच्या पर्ताळणीच  ववननयमन), ननयम २०१२ 
ववदहत करण्यात आल  आह त. कब द्र तासनाच्या ननदेतानुसार सामाज क न्याय ववर्ागाच्या 
दद.०६.०२.२०१० रो ीच्या तासन ननणडयान्वय  ववमुक्त  ाती र््क्या  माती या प्रवगाडतील 
व्यक्तीींना अ वा त्याींच्या कु्ुींबबयाींना दद.२१.११.१९६१ रो ी वा तत्पूवी त्याींच्या राज्यातील 
सवडसाधारण रदहवास असण्याची अ् ववदहत करण्यात आली असनू त्यानुसार  ात पर्ताळणी 
ननयम २०१२ मध्य  सदर अ्ीचा समाव त करण्यात आला आह . सदर ननयमानुसार  ात 
प्रमाणपत्र व  ात वैधता प्रमाणपत्र ममळण्याकररता आवश्यक त   ातीच  पुराव ,कागदपत्र  सादर 
करण  आवश्यक आह . 

___________ 
  

राज्यातील थकित िर्जदाराांवर िारवाई िरण्याच्या शासनाच्या तनणजयाबाबत 
  

(१७)  ८६२५६ (१८-०८-२०१७).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय तस च सहकारी बकँाींकरू्न घ तल ल्या क ाडच  हप्त   कवून बकँाींना आर् डक दृषट्या 
अर्चणीत आणणा-या राज्यातील क डदाराींवर कारवाई करण्याचा तासनान  ननणडय घ तला आह , 
ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, त्याअनुषींगान  अींमलब ावणी सुरु झाली आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, ठाण  ज ल््यातील ककती क डदाराींवर कारवाई करण्यात आली आह  व क ड न 
फ रू् तकणा-या ककती क डदाराींच्या मालमत्ता ठाण  ज ल्हा प्रतासनान   प्त क ल्या आह त, 
(४) नसल्यास, याप्रकरणी वसूलीची कारवाई ककती कालावधीत पुणड करण्यात य ईल ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१३-०८-२०१८) : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

देवगाव (ता.तनफाड, जर्.नासशि) येथील ३३/११ िेव्ही ववद्युत  
उपिें द्राची क्षमता वाढ िरण्याबाबत 

  

(१८)  ९५७६४ (२९-१२-२०१७).   श्री.छगन भुर्बळी  (येवला) :   सन्माननीय ऊर्ाज मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) द वगाव (ता.ननफार्, ज .नामतक) य  ील ३३/११ क व्ही ववदयुत उपकब द्राची क्षमता वाढ 
करण्यासाठी ५ एमव्हीए चा अनतररक्त पॉवर रान्सफॉमडर बसववण्याची मागणी  ाननक 
लोकप्रनतननधीींनी माह  ऑक््ोंबर, २०१७ मध्य  वा त्यादरम्यान तासनाकर्   क ल ली आह , ह  खर  
आह  काय, 
(२) तस च द वगाव–ववींचूर ३३ क व्ही उच्च दाब वादहनीच  सबलीकरण करण्याची मागणी  ाननक 
लोकप्रनतननधीींनी माह  ऑक््ोंबर, २०१७ मध्य  तासनाकर्  क ल ली आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न र्ाग (१) व (२) मधील मागण्याींच्या अनुषींगान  तासनान  कोणती 
कायडवाही  क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळेी  (१३-०८-२०१८) : (१) ह  खर  आह .     
(२) ह  खर  आह . 
(३) सदर बाबतीत कानळद य    पायार्ूत आराखर्ा-२ अींतगडत ३३/११ क व्ही १ X ५ एम.व्ही.ए. 
क्षमत च  उपकब द्र मीं ूर आह . सदर उपकब द्राची  ागा ददनाींक १८.०१.२०१८ रो ी ताब्यात घ ण्यात 
आली असून ननववदा प्रकिया सुरु आह . ३३/११ क व्ही कानळद उपकब द्र कायाडजन्वत झाल्यावर 
उपकब द्राचा ववदयुत र्ार कमी होण्यास मदत होईल.  तस च द वगाींव-ववींचूर य  ील ३३ क .व्ही. 
उच्च दाब वादहनीच  सबलीकरण करण्याच  काम पूणड झाल  असून सदरची वादहनी ददनाींक 
१२.०६.२०१७ रो ी कायाडजन्वत झाली आह . 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अनुसूधचत र्मातीच्या ववद्यार्थयाांिररता इगतपुरी (जर्.नासशि) येथील  
क्रीडा प्रबोधधनीच ेिाम सुरु िरण्याबाबत 

  

(१९)  ९६३४२ (०१-०१-२०१८).   श्री.छगन भरु्बळी  (येवला) :    सन्माननीय ीहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसूर्चत  मातीच्या ववदयार्थयांकररता इगतपुरी (ज .नामतक) य    िीर्ा प्रबोर्धनी  ापन 
करण्याचा ननणडय ददनाींक २४ ऑग्, २००९ रो ी तासनान  घ वनूही माह  ऑक््ोंबर, २०१७ 
पयतं सदर प्रबोर्धनीच  बाींधकाम सुरु झाल ल  नाही, ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रबोर्धनीचा  बाींधकाम आराखर्ा व अींदा पत्रकाींना  राज्य िीर्ा सममतीन  
मान्यता द वूनही सदर काम  अदयाप सुरु झाल ली नाहीत, ह  ही खर  आह  काय,  
(३) असल्यास, अनुसूर्चत  मातीच्या मलुाींच्या िीर्ा गुणाींना चालना द ण  व िीर्ा ववषयक 
सोईसुववधा उपलब्ध करून द ण्यासाठी उक्त िीर्ा प्रबोर्धनीच  बाींधकाम त्वररत सुरु 
करण्याकररता तासनान  कोणती कायडवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (१३-०८-२०१८) : (१) व (२) ह  खर  आह . 
(३) व (४) इगतपुरी (ज .नामतक) य    िीर्ा प्रबोर्धनीच्या बाींधकामासाठी चाल ू दरसुचीनसुार 
अींदा पत्रक  प्राप्त झाल्यानींतर सदर िीर्ा प्रबोर्धनीच  बाींधकाम सूरू करण्याच्या दृष्ीन  ननववदा 
प्रिीया सूरू करण्यात य णार आह . 

___________ 
  
वस्त्रोद्योगातील पात्र उद्योग घटिाांना देण्यात येणारे पाच टक्िे अनुदान हदले नसल्याबाबत 

  

(२०)  ९७५८५ (१३-०७-२०१८).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय वस् त्रोद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य तासनाच्या वत्रोदयोग धोरण २००६-११ अींतगडत वत्रोदयोगातील पात्र उदयोग 
घ्काींना द ण्यात य णार  पाच ्क्क  अनुदान ददल  नसल्याच  माह   लु,ै २०१७ मध्य  वा 
त्यादरम्यान ननदतडनास आल , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, याबाबतच  ल खी ननव दन मा.मुख्यमींत्री याींना ददनाींक २९ ऑक््ोबर, २०१७ 
रो ीच्या सुमारास यींत्रमाग धारकाींनी ददल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, या ननव दनानुसार तासनान  पात्र उदयोग घ्काींच  प्रलींबबत व्या  अनुदान 
तातर्ीन  द ण्यासींदर्ाडत कोणती कायडवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (१३-०८-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) महाराषर राज्याच  वस्रोदयोग धोरण 
२०११-१७ अींतगडत वस्रोदयोग प्रकल्पाींना व्या  अनुदान या यो न खाली ननधीच्या 
उपलब्धत नुसार अनुदान ववतरीत करण्यात य त . ननधीच्या अनुपलब्धत मुळ  मीं ुरीप्राप्त 
वस्रोदयोग प्रकल्पाींच  अनुदान ववतरीत करण्याबाबत  ववववध वस्रोदयोगाींच  अ ड तासनास प्राप्त 
झाल ल  आह त. 
     व्या  अनुदान या यो न खाली  ून, २०१८ अख र रू. २८४.०५ को्ी व्या  अनुदानाच्या 
प्रतावाींना मान्यता द ण्यात आली आह . त्यापकैी सन २०१८-१९ या आर् डक वषाडत उपलब्ध 
झाल ल्या ननधी रू. ८४.३५ को्ी पैकी ७० ्क्क  खचाडच्या मयाडद नसुार रू. ५९.०५ को्ी इतका 
ननधी ववतरीत करण्यात आला आह . या यो न खाली ननधीच्या उपलब्धत नुसार  वस्रोदयोग 
प्रकल्पाींना अनुदान ववतरीत करण्यात य ईल.     

___________ 
  

िें द्र शासनान ेराज्यासाठी ७५४० सौर िृषी पांपाचे उद्दीष्ट्ट तनजश्चत िेल्याबाबत 
  

(२१)  ९९८०१ (२९-१२-२०१७).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळी ा) :   सन्माननीय ऊर्ाज मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कब द्र तासनान  राषरीयतरावर १ लाख सौर कृषी पींपाच्या यो नबतगडत राज्यासाठी ७५४० 
सौर कृषी पींपाच  उद्दीष् ननजश्चत क ल  असून आर् डक वषड २०१४-१५ मधील ३० ्क्क्याींप्रमाण  
१३३ को्ी ५० लाखाींच  कब द्रीय अ डसहाय्य राज्य तासनास सौर कृषी पींपासाठी द ण्यात य णार 
आह , ह   खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, सौर कृषी पींप यो न ची सदयज ती काय आह  व यो न च  ननकष काय आह त, 
(३) असल्यास, सदर यो ना ही महाववतरण व महाउ ाड याींच्या समन्वयान  राबववण्यात य णार 
आह  व या यो न च्या द खर खीसाठी सुकाणू सममती न मण्यात य णार असनू याबाबतच्या 
कायडवाहीची सदयःज ती काय आह  ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळेी  (१३-०८-२०१८) : (१) ह  अींतत: खर  आह . 
     उदयोग, ऊ ाड व कामगार ववर्ागाच्या ददनाींक २७ माचड, २०१५ व ददनाींक १४  नु, २०१७ 
च्या अ्ल सौर कृषीपींप आ ावपत करण्याच्या एकबत्रत धोरणाबाबतच्या  तासन ननणडयाींन्वय  
अनुिम  ७५४० व२४६० अस  एकूण १०,००० नग सौर कृषी पींप राज्यात आ ावपत करण्याचा 
ननणडय घ तला ह  खर  आह . यापकैी कब दद्रय अनुदानातून३७२८  नग सौर कृषी पींप आ ावपत 
करण्यात आल  असून त्याअनुषींगान  कब द्र दहश्यापो्ी रू.३८ को्ी अ डसहाय्य अनुज्ञ य ठरत .  
(२) व (३) सदर यो न च  ननकष तासन ननणडय दद. २७ माचड, २०१५ व ४ नोव्हबबर, २०१६ 
मध्य  नमूद करण्यात आल  आह त. 
     सदर यो ना महाववतरण व महाऊ ाड याींच्या समन्वयान  राबववण्यात य त असून, या 
यो न च्या द खर खीसाठी दद. २७ माचड, २०१५ च्या तासन ननणडयामध्य  प्रधान सर्चव, ऊ ाड 
याींच्या अध्यक्षत खाली सुकाणू सममतीची  ापना करण्याच  नमूद आह .  प्रधान सर्चव (ऊ ाड) 
याींच्या अध्यक्षत खाली सौर कृषी पींप आ ावपत करण्यासींदर्ाडतील प्रगतीचा आढावा, व ळोव ळी 
घ ण्यात य तो. 

___________ 
  

पेण िो.ऑप.अबजन बिँ सल. (जर्.रायगड) या बेिेतील ठेवीदाराांचे पसै े 
समळी वण्यासाठी ववशेष िृती ससमती स्थापन िेल्याबाबत 

  

(२२)  १०२१६७ (०६-०१-२०१८).   श्री.रुपेश म् हात्र े(सभवांडी पूवज) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प ण को.ऑप.अबडन बँक मल. (ज .रायगर्) या बेक तील ठ वीदाराींच  पैस  ममळवण्यासाठी 
न्यायालयाच्या ननणडयानुसार ज ल्हार्धकारी, रायगर् याींच्या अध्यक्षत खाली प ण बँक तपास 
ववत ष कृती सममती  ापन करण्यात आली होती ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, या सममतीन  या प्रकरणी चौकती क ली आह  काय, 
(३) असल्यास, चौकतीत काय आढळून आल  व त्यानुसार तासनान  कोणती कायडवाही क ली वा 
करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ?  
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श्री. सुभाष देशमखु (१४-०८-२०१८) : (१) अींतत: खर  आह . 
     प ण अबडन बँक च्या ठ वीदार सींघषड सममतीन  मा.उच्च न्यायालय, मुींबई खींर्पीठ य    
दाखल क ल ली यार्चका ि. ३६४४/२०११ मध्य  मा.उच्च न्यायालयान  ददल ल्या आद तानुसार 
बँक च्या क डवसूलीच  सींननयींत्रण व अनुषींर्गक कामका  करण्यासाठी ददनाींक १६.१२.२०१५ 
रो ीच्या तासन ननणडयान्वय  ज ल्हार्धकारी, रायगर् याींच  अध्यक्षत खाली ववत ष कृती सममती 
 ापन करण्यात आली आह .  
(२) व (३) सदर ववत ष कृती सममतीमाफड त उपरोक्त तासन ननणाडयमध्य  नमूद मागडदतडक 
सूचनाींनुसार क डवसूलीच  सींननयींत्रण व अनुषींर्गक कामका  करण्यात य त आह . 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मराठा समार्ाच्या ीरक्षणाबाबत राज्य शासनाने मागासवगज 
ीयोग स्थापन िेला असल्याबाबत 

  

(२३)  १०४९२३ (२५-०४-२०१८).   श्री.अर्य चौधरी (सशवडी), श्री.सुतनल प्रभ ू (हदांडोशी), 
श्री.भास्िर र्ाधव (गुहागर), श्री.मांगेश िुडाळी िर (िुलाज), श्री.वैभव नाईि (िुडाळी ), 
श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाव), श्री.जर्तेंद्र ीव्हाड (मुांब्रा िळी वा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.शामराव ऊफज  बाळी ासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.ववर्य भाांबळेी  (जर्ांतूर), श्रीमती समुन 
पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळी ), श्री.र्यदत्त क्षीरसागर (बीड), श्री.मिरांद र्ाधव-पाटील 
(वाई), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.हनुमांत डोळी स (माळी सशरस), श्री.सांर्य िदम (दापोली), 
डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.हदलीप 
वळी स-ेपाटील (ीांबेगाव), श्री.उल्हास पाटील (सशरोळी ), श्री.सुतनल सशांदे (वरळी ी), अेड.भीमराव 
धोंड े (ीष्ट्टी), श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अजर्त पवार 
(बारामती), श्री.र्यांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.रार्ेश टोपे (घनसावांगी), श्री.सुरेश लाड (िर्जत), 
श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राणार्गर्ीतससांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.प्रदीप 
नाईि (किनवट), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवज), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), अेड.ीसशष 
शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.नारायण पाटील (िरमाळी ा), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा), श्री.अतनल 
िदम (तनफाड), श्री.सुरेश गोरे (खेड ीळी ांदी), श्रीमती सां यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), 
श्री.योगेश हटळेी िर (हडपसर), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.र्यिुमार गोरे 
(माण), श्री.ववर्य िाळेी  (सशवार्ीनगर), श्री.नरहरी णझरवाळी  (हदांडोरी), श्री.सुरेश हाळी वणिर 
(इचलिरांर्ी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.ववर्य 
वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळेी  ग्रामीण), अेड.वारीस पठाण (भायखळी ा) :  सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठा समा ाच्या आरक्षणाबाबत राज्य तासनान  मागासवगड आयोग  ापन क ला आह , 
ह  खर  आह , 
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(२) असल्यास, सदर आयोगाच  अध्यक्ष व सदय कोण आह त, तस च मागासवगड प्रवगड 
आयोगाकर्  प्रलींबबत असल ल्या मराठा आरक्षणाच्या मुदयावर अदयापपयतं कोणता  ननणडय 
घ ण्यात आला आह , 
(३) मराठा समा ातील व्यजक्तींना, ववदयार्थयाडना व नोकरदाराींना कोणत्या सवलती द ण्याच  
मान्य करण्यात आल  आह  व त्यानुषींगान  अींमलब ावणीची सदयःज ती काय आह  ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले (१३-०८-२०१८) : (१) होय. 
(२) सदयज तीतील सदर आयोगाच  अध्यक्ष, तज्ञ सदय व सदयाींच  नावाचा व पदनामाचा 
तपमतल खालीलप्रमाण  :- 
   १. मा.श्री.एम. ी.गायकवार् (मा.उच्च न्यायालयाच  स वाननवतृ्त न्यायार्धत) -  अध्यक्ष 
   २. मा.र्ॉ.स ेराव र्ाऊराव ननमस  - तज्ञ सदय 
   ३. मा.प्रा.चींद्रत खर र्गवींतराव द तपाींर्  - सद य 
   ४. मा.र्ॉ.रा ार्ाऊ करप  - सदय 
   ५. मा.र्ॉ.र्ूषण वसींतराव कसर् डल  - सदय 
   ६. मा.र्ॉ.दत्तात्रय दगरू् बाळसराफ - सदय 
   ७. मा.र्ॉ.सुवणाड तकुाराम रावळ - सदय 
   ८. मा.र्ॉ.प्रमोद गोववींदराव य वल  - सदय 
   ९. मा.श्री.सुधीर द वमनराव ठाकर  - सदय 
   १०. मा.श्री.रोदहदास ववठ्ठल  ाधव - सदय 
     मराठा समा ाच  सामाज क, तैक्षणणक व आर् डक मागासल पणाबाबत सवड दतऐव  
तपासून वयींपष् अहवाल तासनास लवकरात लवकर सादर करण्याबाबत तासनपत्र 
दद.३०/०६/२०१७ अन्वय  राज्य मागासवगड आयोगास कळववण्यात आल  आह . मराठा 
आरक्षणासींदर्ाडत कामका  राज्य मागासवगड आयोगाकरू्न करण्यात य त आह . याबाबत राज्य 
मागासवगड आयोगाकरू्न अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर य ोर्चत कायडवाही करण्यात य ईल. 
(३) मराठा आरक्षण प्रकरण सदय:ज तीत न्यायप्रववष् आह . त ावप, आर् डकदृष्या दबुडल 
घ्कातील पात्र ववदयार्थयांसाठी उच्च व तींत्रमतक्षण ववर्ागान  “रा षी छत्रपती ताहू महारा  
मतक्षण तुल्क मतषयवतृ्ती” व “र्ॉ.पीं ाबराव द तमुख वसनतगहृ ननवाडह र्त्ता यो ना” सुरु 
क ल ल्या आह त. तस च कौतल्य ववकास व उदयो कता ववर्ागातफे १) वैयक्तीक क ड व्या  
परतावा यो ना, २) ग् क ड व्या  परतावा यो ना व ३) ग् प्रकल्प क ड यो ना या तीन 
नवीन यो ना राबववण्यास तासन ननणडय दद.२१.११.२०१७ अन्वय  तासन मान्यता ददल ली आह . 

___________ 
  

पुणे जर्ल््यातील र्ात वधैता प्रमाणपत्र देणाऱ्या ससमतीिडून एिाच िुटूांबातील व्यक्तीांना 
वेगवेगळेी  र्ात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात ील्याबाबत 

(२४)  १०५६३८ (०४-०४-२०१८).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (सशडी), श्री.ववर्य वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.असमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), 
श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातूर ग्रामीण), प्रा.वषाज गायिवाड (धारावी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), 
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श्री.अमर िाळेी  (ीवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हषजवधजन सपिाळी  (बलुढाणा), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळी मनुरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   
सन्माननीय ीहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुण  ज ल््यातील  ात वधैता प्रमाणपत्र द णाऱया आददवासी ववर्ागातील  ातपर्ताळणी 
सममतीकरू्न एकाच कु्ूींबातील व्यक्तीींना व गव गळ   ात वधैता प्रमाणपत्र द ण्यात य त 
असल्याची बाब माह  सर्सबबर, २०१७ मध्य  ननदतडनास आली, ह  खर  आह  काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी तासनान  चौकती क ली आह  काय, चौकतीत काय आढळून आल , 
त्यानुसार याप्रकरणी  बाबदार असणाऱया  ात वधैता प्रमाणपत्र सममतीवरील अर्धकाऱयाींवर 
तासनान  कोणती कारवाई क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२०-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) नाही, परींतु एका अ डदारान  सममतीकर्  
सादर क ल ल्या कागदपत्राींमध्य  दाव्याच्या पषृट्या ड नात वाईकाींच्या वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रती 
 ोर्ल ल्या होत्या त्यातील काही नोंदी या मराठा, दहींद ूमराठा अता असल्याच  ननदतडनास आल  
असल्यान  अ डदाराचा दावा अवधै ठरववण्यात आला असून त्याच्या नात वाईकाींच्या नव्यान  
प्राप्त झाल ल्या मादहतीच्या आधार  फ रननणडय का करु नय  अता आतयाची कारण  दाखवा 
नो्ीस ननगडममत करण्यात आली आह .   

___________ 
  

महाराष्ट्र साविारी िायद्यातील िलम १८ (२) चा गैरवापर होत असल्याबाबत 
  

(२५)  १०६९०६ (२३-०४-२०१८).   डॉ.समसलांद मान े (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर सावकारी अर्धननयम २०१४ च्या कायदयातील कलम १८ (२) मधील तरतुदीचा 
फायदा घ ऊन अवैध सावकार वपसर्ताींवर खो  ् गुन्ह  दाखल करीत असल्याची बाब माह  
 ान वारी, २०१८ मध्य  वा त्यादरम्यान ननदतडनास आली आह , ह  खर  आह  काय 
(२) असल्यास, महाराषर सावकारी अर्धननयम, २०१४ कायदयातील कलम १८ (२) मधील 
तरतुदी मोघम वरुपात असल्यान  अवैध सावकार त्याचा गैरफायदा घ त आह त, ह  ही खर  
आह  काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सदर अर्धननयमातील कायदयामध्य  सुधारणा करण्याबाबत 
तासनान  कोणती कायडवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) तस च वपसर्ताींवर खो  ् गुन्ह  दाखल क ल्याप्रकरणी अवैध सावकारावर तासनान  कोणती 
कारवाई क ली वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२०-०८-२०१८) : (१) नाही. ह  खर  नाही. 
(२) नाही. 
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(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्य शासनाच्या ववववध योर्नाांव्दारे मागासवगीयाांच्या उन्नतीसाठी  
योर्नाांची अांमलबर्ावणी िरणेबाबत 

  

(२६)  ११००६५ (२३-०४-२०१८).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य तासनाच्या ववववध यो नाींव्दार  मागासवगीयाींच्या उन्नतीसाठी अनुदान व ववत्त 
सहाय्य यात समन्वय साधून अनदुान द ण्याच  तासनाच  धोरण आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, परर्णी ज ल््यात प्रतासनान  व बँक व्यव ापनान  या यो नाींची 
अींमलब ावणी योग्य रीतीन  क ली नसून यो न साठी पात्र असल ल्या मागासवगीयाींना यो न चा 
लार् द ण्यात य त नाही, ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकती क ली आह  काय, त्यानसुार तासनान  या यो नाींची 
अींमलब ावणी योग्य रीतीन  करण्याबाबत कोणती कायडवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले (२७-०७-२०१८) : (१) होय, ह  खर  आह . 
(२) ह  खर  नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पालघर जर्ल्हा सहिारी बिेँच्या तनसमजतीबाबत 
  

(२७)  ११०३९३ (२३-०४-२०१८).   श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीर् ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.ववलास तरे (बोईसर) :  सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सहकार आयुक्त व ववर्ागीय सहननबींधक, सहकारी सीं ा, कोकण ववर्ाग याींच  
कायाडलयान  पालघर ज ल्हा सहकारी बँक च्या ननममडतीबाबत ददनाींक २८ सप् ब्बर, २०१५ रो ीच्या 
पत्रान्वय  ठाण  ज ल्हा मध्यवती सहकारी बँक ववर्ा नाबाबतचा प्रताव सादर करण्याच्या 
सुचना ददल्याच  ननदतडनास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी तासनान  चौकती क ली आह  काय, त्यानुसर अदयापपयतं 
तासनान  कोणती कायडवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (११-०७-२०१८) : (१) होय. 
(२) ठाण  ज ल्हा मध्यवती सहकारी बॅंक च्या सींचालक मींर्ळ सर्ा ददनाींक २८/०२/२०१७ मधील 
ठराव ि. २४ अन्वय  ठाण  ज ल््याच  ववर्ा न होऊन नवीन पालघर ज ल््याची ननमीती 
झाली असली तरी बँक च्या ववर्ा नासींबींधी बँक च्या वावषडक सवडसाधारण सर् त ठाण  व पालघर 
ज ल््यातील र्ागधारक सीं  च्या एकाही पदार्धकाऱयान  बकँ ववर्ा नाचा ठराव माींर्ल ला 
नाही. त्यामुळ  तूतड ठाण  ज ल्हा मध्यवती सहकारी बॅंक च  ववर्ा न करण्याबाबतची कायडवाही 
झाल ली नाही. बँक च  ववर्ा न झाल  नसल  तरी ठाण  ज ल्हा मध्यवती सहकारी बँक च्या १०५ 
ताखाींपैकी पालघर ज ल््यात बँक च्या ४० ताखा कायडरत असल्यान   नत स ठाण  य     ाण्याची 
आवश्यकता नाही. सहकार कायदयातील तरतूदीनसुार बँक च्या ववर्ा नाबाबत बकँ च्या  नरल 
बॉर्ीन  ठराव सींमत करून ननबींधकास व र्ारतीय ररझव्हड बँक ला प्रताव पाठववण  आवश्यक 
आह . असा प्रताव प्राप्त झाल्यास त्याबाबत ननबींधकाच्या तरावर ननणडय घ ण्यात य ईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

र्रांडी (ता.सोयगाव, जर्.औांरगाबाद) येथील शतेिऱ् यान ेसाविारी िर्ाजच्या नैराश् यामुळेी  
ीत्महत्या िेल्याबाबत 

  

(२८)  ११०७८६ (१९-०४-२०१८).   श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  रींर्ी (ता.सोयगाव, ज .औींरगाबाद) य  ील एका अल्पर्ूधारक त तकऱ यान  सावकारी 
क ाडच्या नैराश् यामळु  ववषारी औषध स वन करुन आत्महत्या क ली असल्याच  माह  माचड-एवप्रल, 
२०१७ मध्य  वा त्यादरम्यान ननदतडनास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी तासनान  चौकती क ली आह  काय, चौकतीत काय आढळून आल  
व त्यानुषींगान  आत्महत्याग्त त तकरी याींच्या कु्ूींबाला आर् डक मदत द ण्याबाबत तासनान  
कोणती कायडवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१४-०८-२०१८) : (१) नाही. 
     सदर त तक-याच्या आत्महत्य च  कारण सावकारी क ड नसल्याच  तहमसलदार, सोयगाींव, 
ज .औरींगाबाद याींच्या अहवालावरुन ददसून य त . 
(२) आत्महत्या क ल ल्या त तक-याींच्या कु्ूींबास आत्महत्याग्त त तक-याींसाठी असल ल्या 
आर् डक  मदतीसाठी पात्र ठरववल  असून त्याींना प्रत्य की रु.१.०० लाख सानुग्ह अनुदान मीं ूर 
करण्यात आल ल  असून  सदर रक्कम त्याींच्या वारसास अदा क ल ली आह . 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  



वव.स. ४६६ (23) 

राज्यातील सशष्ट्यवतृी गैरव्यवहाराच्या चौिशीबाबत 
  

(२९)  ११०८७२ (२०-०४-२०१८).   श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.ववर्य वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळेी  (ीवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळी मनुरी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :  सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील मतषयवतृ्ती गैरव्यवहारप्रकरणी अन क दठकाणी तपास सुरू असला तरी 
गैरव्यवहाराच  मळू असल ल्या वधाड ज ल्हयात मात्र मागील ६ वषापंासून अदयापपयतं तपास 
सुरु करण्यात आला नसल्यान  वधाड ज ल््यातील एकाही सीं  वर कारवाई करण्यात आली 
नाही, ह  खर  आह  काय, 

(२) असल् यास, वधाड ज ल्हयातील ११८ एमएसबी्ीईच्या सीं ापैकी क वळ दोनच सीं ा यावषी 
सुरू असून उवडररत ११६ सीं  च  कामका  अचानक बींद करण्यात आल  आह , ह  ही खर  आह  
काय 
(३) असल्यास, या सींपुणड प्रकरणाची तासनान  सखोल चौकती क ली आह  काय व त्याचा 
तपमतल काय आह  
(४) असल्यास, चौकती अींती सींबर्धतावर कोणती कारवाई क ली आह  वा करण्यात य त आह  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
 
श्री. रार्िुमार बडोले (२०-०८-२०१८) : (१) नाही. 
(२) उच्च व तींत्रमतक्षण ववर्ाग, तासन ननणडय ददनाींक ८.१२.२०१५ अन्वय  वधाड ज ल्हयातील 
महाराषर राज्य तींत्रमतक्षण मींर्ळाती सींलजग्नत एकूण १८ सीं ाची तासन मान्यता रद्द क ल ली 
आह . त्यापकैी २ तैक्षणणक सीं ाींना ठराववक कालावधीकरीता महाराषर राज्य तींत्र मतक्षण 
मींर्ळाची सींलग्नता प्रदान क ल ली आह . 
(३) व (४) र्ारत सरकार मतषयवतृ्ती, मतक्षण फी परीक्षा फी प्रनतपूती यो न च्या अनुषींगान  
ववत ष चौकती प कान  क ल ल्या चौकतीवरील अहवालाची पर्ताळणी करण्याची कायडवाही 
आयुक्त, समा कल्याण याींच तरावर सुरु आह . 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
पांढरपूर व मांगळी वेढा (जर्.सोलापूर) तालुक्यातील जर्ल्हा र्ात प्रमाणपत्र पडताळी णी ससमतीिड े

र्ात प्रमाणपत्राांची प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत 
(३०)  ११०९५१ (२०-०४-२०१८).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पींढरपूर व मींगळव ढा (ज .सोलापूर) तालुक्यातील सामाज क न्याय व ववत ष सहाय्य 
ववर्ागाींतगडत राज्यातील १५ प क्षा अर्धक ज ल्हा  ात प्रमाणपत्र पर्ताळणी सममत्याींकर्  सुमार  
५० ह ाराींप क्षा  ात प्रकरण  प्रलींबबत असल्याच  ददनाींक २० सर्सबबर, २०१७ रो ी वा 
त्यासुमारास ननदतडनास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
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(२) असल्यास, तासनान  मागासप्रवगाडसाठी ननधाडररत क ल ल्या सवड प्रकाराचा लार् घ ण्यासाठी 
 ात पर्ताळणी आवश्यक असल्यामुळ  ह ारो प्रकरण  सींबींर्धत ज ल्हा सममत्याींकर्  दाखल 
झाल ली असून यामध्य  ववदया ी, तासकीय कमडचारी व वव यी लोकप्रनतननधी याींची प्रकरण  
प्राधान्यान  ननकाली काढण्याच  ननदेत असताींनाही त्याची अींमलब ावणी होत नसल्याच ही 
ननदतडनास य त आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, सदर  ात प्रमाणपत्र पर्ताळणी याींच्या गैरकारर्ारामुळ  सवडसामान्य  नत ला 
आर् डक व मानमसक त्रास सहन करावा लागत आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी तासनान  चौकती क ली आह , चौकतीच्या अनुषींगान  तासनान  
सदर  ातपर्ताळणी प्रमाणपत्र  तातर्ीन  उपलब्ध करून द ण्याबाबत कोणती कायडवाही क ली 
तस च सींबींर्धत गैरकारर्ारामधील दोषी अर्धकारी याींच वर तासनान  कोणती कारवाई क ली वा 
करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ?   
 
श्री. रार्िुमार बडोले (३०-०७-२०१८) : (१) नाही. 
     ज ल्हा  ात प्रमाणपत्र पर्ताळणी सममती, सोलापूर या सममतीकर्  सर्सबबर, २०१७ अख र 
एकूण ५८२३ इतकी प्रकरण  प्रलींबबत होती. 
(२)  नाही.  
     सममतीकर्  प्राप्त झाल ल्या प्रतावावर दसुऱया ददवसापासनू कायडवाही करण्यात य त , त्रु्ी 
पूतडत बाबत सींबींर्धत अ डदारास एसएमएस व ल खी पत्रादवार  कळववण्यात  य त .   ात वधैता 
प्रमाणपत्र ननगडममत करताींना प्रकरणपरत्व  प्राप्त कागदपत्र , पुराव , आवश्यकत नुसार पोलीस 
दक्षता प काकरू्न अहवाल घ ऊन ववदहत तरतुदीनुसार सींबर्धत  ात प्रमाणपत्र पर्ताळणी 
सममत्याींकरू्न उर्चत ननणडय घ तल   ातात. 
(३) नाही. 
      ात प्रमाणपत्र पर्ताळणी सममतीच  कामका  ह  सन २००१ चा महाराषर अर्धननयम 
ि.२३ तस च त्या अींतगडत तयार करण्यात आल ल  ननयम, २०१२ मधील तरतुदीनुसार तस च 
मा.उच्च व मा.सवोच्च न्यायालयान  ददल ल्या मागडदतडक सूचनानुसार चालत . सदर ननयमानसुार 
 ातप्रमाणपत्र व  ातवैधता प्रमाणपत्र ममळण्याकररता आवश्यक त   ातीच  पुराव , कागदपत्र  
द ण्यात आल्यास, सदर प्रमाणपत्र प्राप्त होण्यास कोणतीही अर्चण उद् ावत नाही.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील यांत्रमाग उद्योर्िाांच्या  ववववध मागण्याांबाबत  
 

(३१)  १११६७० (२०-०४-२०१८).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय वस् त्रोद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील यींत्रमाग उदयोगास ववववध अर्चणी असल्याच  ननदतडनास य त आह , ह  खर  
आह  काय, 
(२) असल्यास, सदर यींत्रमाग उदयोग वाचववण्याकररता राज्यातील यींत्रमाग उदयो काींनी 
आपल्या ववववध मागण्याींसींदर्ाडत तासनास वारींवार ननव दन ददल  होत , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, यींत्रमाग उदयोग सींपुष्ात आल्यास त्यावर उप ीववका करणार  छो  ्-मोठ  
उदयोग (कामगार, हातगार्ीवाल , चहा ्परीवाल , हमाल, छो  ् हॉ  ्ल व्यावसानयक, पान 
्परीवाल , खानावळ) ह  उदयोगही बींद पर्णार आह त, ह  ही खर  आह  काय, 
(४) असल्यास, यींत्रमाग उदयोगाला अर्चणीींतून बाह र काढण्याकररता अदयापपयतं तासनान  
कोणती कायडवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०३-०८-२०१८) : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
(४) राज्यातील साध्या यींत्रमागधारकाींना यींत्रमागाकररता त्याींनी घ तल ल्या क ाडवरील व्या ात 
५ ्क्क  सवलत अनुदान द ण बाबतचा ननणडय ददनाींक ५ सर्सबबर, २०१७ च्या तासन ननणडयान्वय  
घ ण्यात आल ला आह . तस च २७ एच. पी. प क्षा कमी दाबाच्या व २७ एच. पी  प क्षा  ात 
दाबाच्या यींत्रमागधारकाींच्या वी  दरात असल ली ववसींगती दरु करण्यासाठी आवश्यक ती 
उपाययो ना करण्याबाबत व २०० एच.पी. प क्षा अर्धक दाबाच्या यींत्रमागाींना रु.२/- प्रनत युनन् 
वी  दर सवलत द ण्याबाबतचा ननणडय तस च यींत्रमागाकररता कब द्र तासन राबववत असल ल्या 
गु्प वकड  त र् यो ना, यानड बकँ यो ना, सामानयक सुववधा यो ना व सौर ऊ ाड यो ना या 
यो नाींना राज्य तासनाच्या पुरक यो ना सुरु करण्याचा ननणडय ददनाींक १५  फ ब्रुवारी, २०१८ 
च्या तासन ननणडयान्वय   ाहीर करण्यात आल ल्या वत्रोदयोग धोरणात घ ण्यात आल ला आह . 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही 

___________ 
  

धारणी तालुक्यातील (जर्.अमरावती) अनुदातनत खार्गी सांस्थाांच्या ीश्रमशाळी ाांमये 
ववद्यार्थयाांिरीता ीवश्यि असलेल्या भौतति सुववधा देण्याबाबत 

  

(३२)  १११८४६ (१८-०४-२०१८).   श्री.प्रभुदास सभलावेिर (मेळी घाट) :   सन्माननीय ीहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एकाजत्मक आददवासी ववकास ववर्ागादवार  सुरू असल ल्या धारणी तालुक्यातील 
(ज .अमरावती) अनुदाननत खा गी सीं ाींच्या आश्रमताळाींमध्य  ववदयार्थयांकरीता आवश्यक 
असल ल्या र्ौनतक सुववधा प्राप्त न झाल्यान  ववदया ी व ववदया ीनीींची  गैरसोय होत 
असल्याच  प्रकार माह  सर्सबबर, २०१७ मध्य  ननदतडनास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी तासनान  चौकती क ली आह  काय, त्यात काय ननदतडनास आल , 
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(३) असल्यास, त्यानुसार ववदयार्थयांना तातर्ीन  र्ौनतक सुववधा द ण्याबाबत तासनान  कोणती 
कायडवाही क ली आह  वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०२-०७-२०१८) : (१) होय, ह  खर  आह . 
(२) व (३) प्रकल्प अर्धकारी, धारणी याींनी धारणी प्रकल्पाींतगडत असल ल्या अनुदाननत 
आश्रमताळाींना ददल ल्या र् ्ीत काही आश्रमताळाींमध्य  ववदयार्थयांना तासनाच्या धोरणाप्रमाण  
र्ौनतक सुववधा पुरववल्या  ात नसल्याची बाब ननदतडनास आली आह . र् ्ीदरम्यान ननदतडनास 
आल ल्या त्रु्ीींची पुतडता करण्याकररता सींबींर्धत आश्रमताळाींना नो्ीसा ब ावण्यात आल्या 
असून आश्रमताळाींकरू्न त्रु्ीींची पु ु्तडता करण्याची कायडवाही करण्यात य त आह .  
     या अनुषींगान  अनुदाननत आश्रमताळा गोर्वार्ी ता.धारणी ज .अमरावती या ताळ ची 
मान्यता रद्द करण्याबाबतचा प्रताव आयुक्त, आददवासी ववकास, नामतक याींना पाठववण्यात 
आला आह .  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
र्ळी गाांव जर्ल््यातील शासिीय ीहदवासी मुलाांसाठी असलेल्या वसतीगहृातील गैरसोईंबाबत 

  

(३३)  १११८८९ (२३-०४-२०१८).   श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :   सन्माननीय ीहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  ळगाींव ज ल््यातील ख र्ी, उत्तर महाराषर ववदयापीठ पररसर, मसींधी कॉलनी, मतव 
कॉलनी, मसध्दा डनगर य  ील तासकीय आददवासी मलुाींसाठी असल ली वसतीगहृ  र्ाड्याच्या 
इमारतीमध्य  आह त, ह  खर  आह  काय, 

(२) असल्यास, सदर वसतीगहृाची दरुव ा झाल ली असून दठकदठकाणी कचऱ याच  दढग, 
ववदयार्थयांना पुरववण्यात आल ल्या गादया व सतरींज्या  ीणड झाल ल्या असून छत व नळ 
गळक  आह त तस च वच्छता गहृाींना दरवा   नसल्यान  ववदयार्थयानंा अन क गैरसोयीींना सामोर  
 ाव  लागत आह , ह  खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, यासींदर्ाडत तासकीय वसतीगहृाच्या अर्धकाऱ याींकर्  ववदयार्थयांनी तिारी क ल्या 
आह त, ह ही खर  आह  काय, 
(४) असल्यास, सदर तिारीच्या अनुषींगान  तासनान  कोणती कायडवाही क ली वा करण्यात य त 
आह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१३-०८-२०१८) : (१)  ळगाव ज ल्हयातील कायडरत ४ तासकीय 
वसतीगहृाींपैकी २५० क्षमत च  मलुीींच  तस च मलुाींच्या ५०० क्षमत पैकी २५० ववदयार्थयांसाठी उत्तर 
महाराषर ववदयापीठ पररसरात बाींधकाम झाल ल्या तासकीय इमारतीमध्य  व्यव ा करण्यात 
आल ली आह . उवडरीत दोन वसतीगहृाींच  बाींधकाम  प्रगतीप ावर असून सध्या ह  वसतीगहृ  
र्ाड्याच्या इमारतीमध्य   कायडरत आह त. 
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(२) ह  खर  नाही. 
(३) वसनतगहृाींच्या दरुाव  सींबींधी तिारी प्राप्त नाहीत. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पांडडत हदनदयाल उपायाय स्वांय योर्नेंतगजत भोर्न व तनवासासाठी तालुिास्तरावर  
ववद्यार्थयाांना ीधथजि मदत समळी ण्याबाबत 

  

(३४)  १११८९९ (०४-०४-२०१८).   श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :   सन्माननीय ीहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तासकीय वसनतगहृात प्रव त घ ण्यापासून वींर्चत रादहल ल्या आददवासी ववदया ी-
ववदया ीनीींना ग ल्या वषाडपासून ज ल्हातरावर पींसर्त ददनदयाल उपाध्याय वयीं यो नबतगडत 
र्ो न व ननवासासाठी रोख आर् डक मदत द ण्याची यो न ची सुरुवात करण्यात आल ली आह , 
ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, पींसर्त ददनदयाल उपाध्याय वींय यो नबतगडत र्ो न व ननवासासाठी 
तालुकातरावर ववदयार्थयांना आर् डक मदत ममळावी अती मागणी चोपर्ा य  ील लोकप्रनतननधी 
याींनी ददनाींक ०९ ऑक््ोबर, २०१७ रो ी वा त्यासमुारास मा.आददवासी ववकास मींत्री याींच कर्  
पत्राव्दार  क ली आह , ह  खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगान  तासनान  चौकती क ली आह  काय, त्यानुसार 
तासनान  कोणता ननणडय घ तला वा घ ण्यात य त आह  व याबाबतची सदयःज ती काय आह  ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०२-०७-२०१८) : (१) व (२) ह  खर  आह . 
(३) पींर्ीत दीनदयाल उपाध्याय वयम ु् यो न चा ववतार तालकुातरापयतं करण्याची बाब 
तासनाच्या ववचाराधीन असून त्यानुषींगान  कायडवाही सुरू आह . 

___________ 
  

भोर्ापूर (ता.रामटेि, जर्.नागपूर) येथील ६५ शेति-याांना िर्जमाफी  
योर्नेचा लाभ देण्याबाबत 

  

(३५)  ११२४३८ (२१-०४-२०१८).   श्री.डड मल्लीिार्ूजन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ो ापूर (ता.राम  ्क, ज .नागपूर) य  ील अन्नपूणाड उपसा  लमसींचन सहकारी सीं ा 
मयाडददत या सीं  करीता ६५ त तकऱयाींनी त्याींची ४६० एकर त त मीन र्-ूववकास बँक कर्  
गहाण ठ वली असून सदर यो ना कायाडजन्वत न झाल्यान  त तकऱयाींना यो न चा फायदा झाल ला 
नसल्याच  ननदतडनास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 

(२) असल्यास, ७/१२ वर क ाडची नोंद असल्यान  त्याींना कोणत्याही बॅंक तून क ड ममळत नाही 
त्यामुळ  त तकरी अर्चणीत आला आह , ह  ही खर  आह  काय, 
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(३) असल्यास, या सीं  ला क डमाफी यो न चा लार् ममळाला नसल्यान  त तकऱयाींच्या ७/१२ 
वरील क ड पुणडपण  वगळण्यात य ईल काय व त्यास ककती कालावधी लागण्याची तक्यता आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१४-०८-२०१८) : (१) व (२) होय.   
(३) सदर सीं  च्या सर्ासद त तकऱयाींवरील  कीत क ड माफ करण्याच्या अनुषींगान  
सदय:ज तीत तासन तरावरुन कोणतीही कायडवाही सुरु नाही. 
    त ावप, सीं  च्या २२ सर्ासद त तकऱयाींनी र्ुववकास बकँ साठीच्या एक रकमी क ड 
परतफ र् यो नबतगडत एकूण रु. ५४.२३ लाख (व्या ासह) इतक्या रक्कम च्या क ाडची परतफ र् 
क ली असून सींबींधीताींच्या एकूण १२७ एकर  मीनीवरील क ाडचा बो ा कमी करण्यात आला 
आह . 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सांर्य गाांधी तनराधार योर्ना, श्रावणबाळी  वृदापिाळी  योर्नेच्या 
वावषजि उत्पन्नाच्या अटीमये वाढ िरणेबाबत 

  

(३६)  ११२७७५ (२३-०४-२०१८).   श्री.राणार्गर्ीतससांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्य  सीं य गाींधी ननराधार यो ना, श्रावणबाळ वधृ्दापकाळ यो ना लागू 
करण्यासाठी दाररद्रय र ष खालील वगळता इतराींना रु.२१,००० (रुपय  एकवीस ह ार) वावषडक 
उत्पन्नाची मयाडदा आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, राज्यामध्य  बऱयाच दठकाणी तलाठी सदरहू रु.२१,००० वावषडक उत्पन्नाच  
प्रमाणपत्र द ण्यास दलुडक्ष करीत असल्यान  अन क लार्ार्थयांना यो न पासून वींर्चत रहाव  लागत 
आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी तासनान  चौकती क ली आह  काय, चौकतीत काय आढळून आल , 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी तासनान  कोणती कायडवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले (२६-०७-२०१८) : (१) ह  खर  आह . 
(२) ह  खर  नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राष्ट्रीय िृषी वविास योर्नअेांतगजत बार्ार ससमतीमये गोदाम  
उभारण्यासाठी मांर्ूरी समळी ण्याबाबत 

(३७)  ११३०४४ (२०-०४-२०१८).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राषरीय कृषी ववकास यो न अींतगडत बा ार सममतीमध्य  गोदाम उर्ारण्यासाठी २५ ्क्क  
अनुदानावर ननधी द ण्यास तासनान  मीं ूरी ददली असनू त्या ननधीमधून पाच बा ार 
सममत्याींमध्य  गोदाम  उर्ी राहणार आह त, ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, काही बा ार सममत्याींमध्य  अदयापी गोदाम च नसल्यान  त तकऱ याींना त तमाल 
तारण ठ वण्यास अन क अर्चणी ननमाडण होत आह , ह ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी गोदाम  उर्ी राहण्याबाबत तासनान  कोणती कायडवाही क ली वा 
करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (०२-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) राज्यात एकुण १०८ बा ार सममत्याींमध्य  
प्रत्य की १००० म .्न क्षमत ची नवीन गोदामाींची उर्ारणी महाराषर कृवष पणन मींर्ळामाफड त 
 करण्याची बाब तासनाच्या ववचाराधीन आह . त्यासाठी राषरीय कृवष ववकास यो न  अींतगडत 
कब द्र तासनाच्या Agriculture Marketing Infrastructure, Sub Scheme of ISAM च्या 
Cost Norms प्रमाण  प्रनत म .्न रु ८७५/-याप्रमाण  एकुण रुपय  ९.४५ को्ी इतक्या 
अनुदानास कब द्र तासनान   मीं ूरी ददली आह . त्यानुसार बाींधकामाच्या एकुण खचाडच्या ९ ्क्क  
इतक  अनुदान महाराषर कृवष पणन मींर्ळास प्राप्त होणार आह .  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

धचखलदरा (जर्.अमरावती) या ीहदवासी तालुक्यातील ववद्यार्थयाांिररता  
“पांडीत हदनदयाल” योर्ना लागु िरण्यासांदभाजत 

  

(३८)  ११३२०९ (०४-०४-२०१८).   श्री.गोवधजन शमाज (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
ीहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्चखलदरा (ज .अमरावती) या आददवासी तालुक्यातील ववदयार्थयांकररता “पींर्ीत ददनदयाल” 
यो ना लागू करण्यासींदर्ाडत लोकप्रनतनीधी याींनी माह   ान वारी, २०१८ मध्य  वा त्यादरम्यान 
मा.आददवासी ववकास मींत्री याींना ननव दन ददल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, सदर ननव दनाच्या अनुषींगान  आतापयतं तासनान   कोणती कायडवाही क ली वा 
करण्यात  य त आह , 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०२-०७-२०१८) : (१) ह  खर  आह . 
(२) पींर्ीत दीनदयाल उपाध्याय वयम ु् यो न चा ववतार तालकुातरापयतं करण्याची बाब 
तासनाच्या ववचाराधीन असून त्यानुषींगान  कायडवाही सुरू आह . 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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अमळी नेर (जर्.र्ळी गाांव) तालुक्यातील प्रताप समल मधील िामगाराांना घरे समळी ण्याबाबत 
  

(३९)  ११३२३३ (२७-०४-२०१८).   श्री.सशरीषदादा चौधरी (अमळी नेर), श्री.ओमप्रिाश ऊफज  बच्च ू
िडू (अचलपूर), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवज), 
श्री.ववनायिराव र्ाधव-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय वस् त्रोद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमळन र (ज . ळगाींव) तालकु्यातील प्रताप ममल मधील कामगाराींना घर  ममळावी अती 
मागणी  ाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक ०१ माचड, २०१६ व ददनाींक ०७ सप् ्बबर, २०१७ 
रो ीच्या पत्रान्वय  मा.सहकार मींत्री याींच्याकर्  क ली होती, ह  खर  आह  काय, 
(२) तस च उक्त प्रकरणी मा.सहकार मींत्री याींनी सींबींर्धताींना कायडवाहीच  आद त ददल  होत , ह  ही 
खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी सींबींर्धत ववर्ागामाफड त कोणती  कायडवाही करण्यात आली आह  वा 
करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (३१-०७-२०१८) : (१) ह  खर  आह . 
(२) व (३) प्रताप ममल, अमळन र  य  ील  ीन चाळ व ममल चाळ या नावान  ओळखल्या 
 ाणा-या चाळी र्ार् तत्वावरील  ाग वर प्रताप ममलन  बाींधल ल्या आह त. तासन ननणडयानसुार  
रदहवाश्याींच्या ताब्यातील २२५ चौ.फू.  ागा ववनामूल्य द ऊन रदहवाश्याींच  ताब्यातील २२५ 
चौ.फू. प क्षा  ातीच्या   ाग च  मूल्य  रदहवाश्याींनी अदा करावयाच  आह . परींतु यानुषींगान   
रदहवाती व  मीन मालक याींच्यामध्य  सहमती  होत नसल्यामुळ  रदहवाश्याींना चाळीींच  
हताींतरण प्रलींबबत आह .  ीन चाळीच्या सींदर्ाडत मुींबई उच्च न्यायालय , औरींगाबाद खर्पीठ 
य    रदहवाश्याींनी तस च महामींर्ळान  यार्चका दाखल क ल ली असून प्रकरण न्याय प्रववषठ आह . 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

शेतिऱ्याांना शासनाने र्ाहीर िेलेले प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त न झाल्याबाबत 
  

(४०)  ११३३८३ (१९-०४-२०१८).   श्री.असमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.बाळी ासाहेब 
थोरात (सांगमनेर), प्रा.वषाज गायिवाड (धारावी), अेड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळेी  ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळी मनुरी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) त तकऱयाींना तासनान   ाहीर क ल ल  प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त न झाल्याच  माह   ान वारी 
२०१८ मध्य  वा त्यादरम्यान ननदतडनास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, त तकऱयाींना प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून १५ त  २५ ह ार रुपय   ाहीर क ल ल  
असल  तरी अींमलब ावणी अदयापही झाल ली नाही, ह  ही खर  आह  काय, 
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(३) असल्यास, ननयममत क ड र्रणाऱया त तकऱयाींना प्रोत्साहनपर अनुदान न द ण्यामागची 
कारण  कोणती आह त, 
(४) असल्यास, ननयममत क ड र्रणाऱया त तकऱयाींना प्रोत्साहनपर अनुदान तात्काळ 
द ण्यासींदर्ाडत तासनान  कोणती कायडवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०६-०८-२०१८) : (१) व (२) नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) तासन ननणडय, ददनाींक २८/०६/२०१७ अन्वय  सन २०१५-१६ मध्य  अल्पमुदत वपक क ाडची 
उचल करून मुदतीत क ाडची सींपूणड परतफ र् करणाऱया त तकऱयाींसाठी तासनान  प्रोत्साहनपर 
अनुदान  ाहीर क ल  आह . सदर यो नबतगडत ददनाींक १३/०६/२०१८ अख र पयतं १५,३८,२४३ 
खात दाराींना रूपय  २४५० को्ी प्रोत्साहनपर लार्ापो्ी द ण्यात आल  आह त. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
किरवली (ता.िर्जत, जर्.रायगड) ग्रामपांचायत हद्दीतील ठािूरवाडी ीणण सावरगाांव ठािूरवाडी 

या दोन ीहदवासी वाड्याांमये सुववधा नसल्याबाबत 
  

(४१)  ११३८२७ (१८-०४-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय ीहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ककरवली (ता.क डत, ज .रायगर्) ग्ामपींचायत हद्दीतील ठाकूरवार्ी आणण सावरगाींव 
ठाकूरवार्ी या दोन आददवासी वाड्याींमध्य  पक्का रता नसण , नळपाणी यो ना नसण , तस च 
तासकीय यो नाींपासून आददवासी समा  वींर्चत असण  इ. गैरसोयी असल्याच  माह  सर्सबबर, 
२०१७ मध्य  वा त्यासुमारास ननदतडनास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 

(२) असल्यास, याबाबत तासनान  पाहणी क ली आह  काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार या आददवासी वाड्याींना उक्त सुववधा द ण्यासींदर्ाडत तासनान  कोणती 
कायडवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०४-०८-२०१८) : (१) खर  आह . 
(२) व (३) ककरवली गाव त  ठाकुरवार्ी व सावरगाव ठाकूरवार्ी ह  अींतर ३.७० कक.मी. आह . 
सदर अींतरासाठीच्या रत्याच्या कामासाठी लागणा-या  ाग च  मुख्यमींत्री ग्ामसर्क यो नबतगडत 
सवेक्षण झाल ल  आह . त्यानुसार पुढील कायडवाही मुख्यमींत्री ग्ाम सर्क यो नबतगडत होणार 
आह .  
     सदर वाड्याींमध्य  पाणी पुरवठ्यासाठी प्रत्य की एक ववहीर आह . मात्र सदर वाड्या उींच 
र्ोंगरमार्थयावर वसल ल्या असल्यान  त    उन्हाळ्यात पाणी ी्ंचाई ननमाडण होत . या कालावधीत 
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ग्ामपींचातीमाफड त पाणी पुरवठा करण्यात य तो. उक्त वाड्याींसाठी ग्ामपींचायतीन  नळपाणी 
पुरवठा यो न ची मागणी क ल्यास त्याबाबत रायगर् ज ल्हा परीषद करू्न कायडवाही करता य ईल 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर जर्ल््यातील वस्त्रोद्योगाला चालना देण्याबाबत 
  

(४२)  ११४०२८ (२०-०४-२०१८).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय वस् त्रोद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात १३२ र्गरण्या असून वत्रोदयोगाचा मुख्य घ्क असल ल्या सुतर्गरण्याींना अर्धक 
सक्षम करण्यासाठी तासन सुतर्गरण्याींना कमी दरान  वी  उपलब्ध करून द णार असल्यान  
ददनाींक ६ फ ब्रुवारी, २०१८ रो ी वा त्यासमुारास ननदतडनास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 

(२) असल्यास राज्यात सुतर्गरण्या, यींत्रमागधारक याप्रमाण  राज्यातील अन क दठकाणी 
हातमागाचा व्यवसायही सुरु असनू सोलापूर ह  हातमाग उदयोगाच  मोठ  कब द्र आह , ह ही खर  
आह  काय, 
(३) असल्यास, हातमागावरील तयार होणार  कापर् ह  द्काऊ व उत्तम द ाडच  असत , 
राज्यातील अन क हातमाग व्यवसाय बींद होण्याच्या मागाडवर असून हातमाग ववणकर सहकारी 
सीं ा र्बघाईला आल्या असून हातमागावर काम करणाऱया कामगाराींची उपासमार होत आह , 
ह  ही खर  आह  काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकती क ली आह  काय, चौकतीच्या अनुषींगान  सदर प्रकरणी 
तासनान  कोणती कायडवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२७-०७-२०१८) : (१) होय. ह  खर  आह . 
     राज्यात १३२ सहकारी सतूर्गरण्याींना तासकीय अ डसहाय्य उपलब्ध करुन द ण्यात 
आल ल  आह . तासन ननणडय, सहकार, पणन व वत्रोदयोग ववर्ाग, ददनाींक १५ फ ब्रुवारी २०१८ 
अन्वय  राज्याच  नवीन वत्रोदयोग धोरण २०१८-२०२३  ाहीर करण्यात आल  असून सदर 
वत्रोदयोग धोरणात राज्यातील सहकारी सतूर्गरण्याींना वी  दरात प्रनत युनन् रु. ३/- प्रमाण  
सवलत  ाहीर करण्यात आली आह . 
(२) ह  खर  आह . 
(३) अींतत: खर  आह , 
     हातमागावर काम करणाऱया कामगाराींची उपासमार होत असल्याबाबतची कोणतीही तिार 
वा सदर बाबत अ ड प्राद मतक उपसींचालक, वत्रोदयोग, सोलापरू याींच  कायाडलयास ककीं वा 
वत्रोदयोग सींचालनालयास तस च तासनास प्राप्त झाल ला नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील र्ातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याांच्या पडताळी णीचे ववतनयमन  
तनयम, २०१२ मये त्रुटीां असल्याबाबत 

  

(४३)  ११४३११ (२३-०४-२०१८).   श्री.ीससफ शेख (मालेगाांव मय) :   सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराष् अनसुुर्चत  ाती, ववमुक्त  ाती, र््क्या  माती, इतर मागासवगड व ववत ष 
मागास प्रवगड   ातीच  प्रमाणपत्र द ण्याच  व त्याींच्या पर्ताळणीच  ववननयमन ननयम, २०१२ 
मध्य  त्रु् ी असल्याच  माह   ान वारी, २०१८ मध्य  वा त्या सुमारास ननदतडनास आल  आह , ह  
खर  आह  काय, 

(२) असल्यास, अ डदाराच  खापर पीं ोबा/पीं ोबा/आ ोबा/वर्ील याींचा ताळा सोर्ल्याचा दाखला 
तस च याींचा  न्म नोंदीचा उतारा/गाव नमुना नीं.१४ (तहमसल र कॉर्ड ववहीत नमुन्यातील) सादर 
करावा, तस च नात सींबध मसध्द करण साठी  ाती पुराव  सादर क ल ल्या रक्तनात्यापैकी याींची 
वारसनोंद, ताळा प्रव त  नरल रज ्र उतारा (मुख्याध्यापकाींच्या प्रनतज्ञापत्रासह) व मुळ 
मोर्ी नोंदीच  सत्यप्रत यासह सादर कराव   इत्यादी अ्ी असल्यामळु  ववदयार्थयांना, नागररकाींना 
आर् डक व मानमसक त्रास होत आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी तासनान  ववदयार्थयांना ददलासा द ण्याच्या दृष्ीन  कोणती 
कायडवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले (२६-०७-२०१८) : (१) नाही. 
     तासन ननणडय दद.०१/०४/२०१६ अन्वय  मा.मींत्री (सा.न्याय) याींच्या अध्यक्षत खाली  ात 
प्रमाणपत्र व  ात पर्ताळणी प्रमाणपत्र द ण्याची कायडपद्धती सलुर् करण्यासाठी उपाययो ना 
सुचववण्याकररता १२ सदयीय सममती गठीत करण्यात आली आह . 
(२) नाही.  
     सन २००१ चा महाराषर अर्धननयम ि.२३ व त्याींतगडत पाररत क ल ल  महाराष् अनुसुर्चत 
 ाती, ववमुक्त  ाती, र््क्या  माती, इतर मागासवगड व ववत ष मागास प्रवगड  ातीच  
प्रमाणपत्र द ण्याच  व त्याींच्या पर्ताळणीच  ववननयमन ननयम, २०१२ मधील ननयम ि.४ सक्षम 
प्रार्धकाऱयाकरू्न  ातीच  प्रमाणपत्र ममळववण्याबाबतची कायडपद्धती अन्वय   न्म नोंदवहीतील 
उतारा, प्रा ममक ताळा प्रव त नोंदवहीतील उतारा, प्रा ममक ताळा सोर्ल्याचा 
दाखला,रदहवासाचा ल खी पुरावा, स वा अमर्ल ख उतरा, असल्यास वसर्लाींकर्ील रक्तनात  
सींबींधातील वधैता प्रमाणपत्र, महसुली अमर्ल ख ककीं वा ग्ामपींचायत अमर्ल ख इत्यादी कागदपत्र  
सादर करावीत अती तरतूद आह , त्यानुसार कायडवाही क ली  ात . 
(३) तस च अर्धक सुलर्त न   ात प्रमाणपत्र व  ात वधैता प्रमाणपत्र ममळण्यासाठी उपरोक्त 
ननयमाींमध्य  आणखी सुलर्ीकरण करण्याच  तासन तरावर ववचाराधीन आह .  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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साांगली जर्ल््यात िर्जमाफी योर्नेतून सुमारे ७५ हर्ार शेतिरी वांधचत असल्याबाबत  
  

(४४)  ११४७७५ (२३-०४-२०१८).   श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली ज ल्हयातील त तकऱ याींची क डमाफी आणण प्रोत्साहन अनुदानाच्या ४ यादया 
प्रमसध्द झाल्या आह त, ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, पात्र-अपात्रत बाबतची प्रकिया अ ुनही प्रलींबबत आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, तासनाच्या क डमाफीतील यो न मधील  ाचक अ्ीींमुळ  सुमार  ७५ ह ार 
त तकरी क डमाफीपासून वींर्चत आह त, ह  ही खर  आह  काय, 
(४) असल्यास, क डमाफीच्या पात्र-अपात्रत च्या प्रलींबबत यादयाींना मीं ूरी द ऊन त तकऱ याींना 
क डमाफीचा लार् द ण्याबाबत तस च या यो न पासून वींर्चत असल ल्यासमुार  ७५ ह ार 
त तकऱ याींना क डमाफीच्या कक्ष त आणण्याबाबत तासनान  कोणती कायडवाही क ली वा करण्यात 
य त आह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (२६-०७-२०१८) : (१) होय, ह  अींतत: खर  आह . तासनाकरू्न ७ ग्ीन मल् 
प्रमसध्द करण्यात आल ल्या आह त. 
(२), (३) व (४) राज्यातील  कीत कृषी क डमाफीबाबत तासन ननणडय, दद. २८.६.२०१७ अन्वय  
छत्रपती मतवा ी महारा  त तकरी सन्मान यो ना - २०१७  ाहीर करण्यात आली आह . सदर 
यो न अींतगडत अर्धकार्धक त तकऱयाींना फायदा ममळण्यासाठी सदर तासन ननणडयात व ळोव ळी 
बदल करण्यात आल ला आह . त्यानुसार यो न च्या पात्रत च  ननकषही नमूद करण्यात आल  
आह त. तासन ननणडय, ददनाींक ०९.०५.२०१८ अन्वय  सदर यो न ची व्याप्ती वाढववण्यात आल ली 
आह . 
     साींगली ज ल््यात एकूण १३३५१९ सर्ासदाींच्या ७ ग्ीन मल् प्राप्त झाल्या असून 
त्याींची तपासणी करून त्यामधील १११३२१ पात्र खात दाराींच्या खाती रक्कम रू.   २५१.५१९ 
को्ी वगड करून त्याींची खाती ननरींक करण्यात आली आह त. ७०३७ खात दार एकरक्कमी 
परतफ र् यो न स पात्र असून रू. १.५० लाखाच्या वरील रक्कम र्रण्यासाठी दद. ३०.६.२०१८ 
पयतं मुदत आह . 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
अिोला (जर्.अिोला) तालुक्यातील समार् िल्याण ववभागाच्या सहाय्यि ीयुक्त िायाजलयात 

महहला िमजचाऱ्याचा छळी  होत असल्याबाबत 
  

(४५)  ११५०४१ (१९-०४-२०१८).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवज) :   सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अकोला (ज .अकोला) तालकु्यातील समा  कल्याण ववर्ागाच्या सहाय्यक आयुक्त 
कायाडलयात मदहला कमडचाऱयाींचा छळ होत असल्याची घ्ना माह  फ ब्रुवारी, २०१८ मध्य  वा 
त्यादरम्यान ननदतडनास आली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, आरोपी कमडचारी मदहला कमडचाऱयाींसमोर कायाडलयीन व ळ त मसा  करून घ ऊन 
अश्लील हावर्ाव करत असल्याची तिार मदहला कमडचाऱयाींनी क ली आह , ह ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, सदर कायाडलयातील वररषठ मलवपकास ददनाींक ७ फ ब्रुवारी, २०१८ रो ी वा 
त्यासुमारास मस्ी कोतवाली पोमलसाींनी अ्क क ली आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(४) असल्यास, सदर कायाडलयामध्य  मदहला कमडचाऱयाींचा छळ होत असून सदु्धा सहाय्यक 
आयुक्त याींनी याबाबत सतत दलुडक्ष करून आरोपीला सू् ददली असा कायाडलयीन कमडचाऱयाींचा 
आरोप आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(५) असल्यास, याबाबत चौकती क ली आह  काय, चौकतीत काय आढळून आल  व त्यानुसार 
सदर प्रकरणी तासनान  कोणती कारवाई क ली वा करण्यात य त आह , नसल्यास, ववलींबाची 
कारण  काय आह त ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले (३०-०७-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) व (५) अींतत: खर  आह . 
     याबाबत सहाय्यक आयुक्त व पोलीस प्रतासन याींच  अहवालावरुन आयुक्तालयाच  आद त 
ि. १९१४, दद. १३  ून, २०१८ अन्वय  सींबींर्धत श्री. एन.ए.खींर्ार , वररषठ मलपीक, सहाय्यक 
आयुक्त, समा कल्याण, अकोला याींना ननलींबीत क ल  आह . 

___________ 
  

सटाणा (जर्.नासशि) तालुक्यातील शेतिऱ्याांच्या िाांदा खरेदीच्या व्यवहारातील व्यापाऱ्याांनी 
शेतिऱ्याांना हदलेले धनादेशाची रक्िम खात्यात र्मा न झाल्याबाबत 

(४६)  ११५२९५ (२३-०४-२०१८).   श्री.अतनल िदम (तनफाड) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स्ाणा (ज .नामतक) तालुक्यातील त तकऱयाींच्या काींदा खर दीच्या व्यवहारातील व्यापाऱयाींनी 
त तकऱयाींना ददल ली ८० लाख रुपयाींच्या धनाद ताची रक्कम  मा झाल ली नाही, ह  खर  आह  
काय, 
(२) असल्यास,  सदर धनाद ताची रक्कम  मा न झाल्यान  व्यापाऱयाींनी काींदा खर दीच  १ को्ी 
२० लाख रुपय  त तकऱयाींना द ण्याच  आद त स्ाणा य  ील न्यायालयान  माह   ान वारी, २०१८ 
मध्य  वा त्यादरम्यान ददल  आह त, ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, याबाबत तासनान  चौकती क ली आह  काय, चौकतीत काय आढळून आल , 
त्यानुसार कोणती कायडवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 



वव.स. ४६६ (36) 

श्री. सुभाष देशमखु (०२-०८-२०१८) : (१) व (२) नाही, मात्र स्ाणा य  ील काींदा वविी 
करणाऱया व्यापाऱयान  साधारण  साधारणत: १० त  १२ वषाडपुवी रत्नार्गरी य  ील काींदा 
खर दीदार व्यापाऱयाववरुध्द  मा.ददवाणी न्यायालय, स्ाणा, ता.बाणलाण, ज .नामतक य  ील 
न्यायालयात दावा दाखल क ला होता.सदर दाव्याचा ननकाल  ान वारी,२०१८ वा त्या दरम्यान 
होऊन रत्नार्गरी य  ील कादा खर दीदार व्यापाऱयाींन  स्ाणा य  ील काींदा वविी व्यापाऱयास 
रुपय  १ को्ी २० लाख  इतक्या दींर्ासह  द ण्याच  आद त  मा.न्यायालयान  ददल  आह त. 
(३) सदर व्यवहार स्ाणा बा ार सममतीच्या आवारात अ वा त तकरी आणण व्यापारी 
याींच्यामध्य  झाल ला नसनू काींदा वविी करणारा व्यापारी व काींदा खर दी करणाऱया 
व्यापाऱयाींमध्य  झाल ला आह .  सदर व्यवहार बा ार सममतीच्या कायडक्ष त्रात झाल ला असला तरी 
सदर व्यवहारात त तकरी व बा ार सममतीचा  सींबध  नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मागासवगीय ववद्यार्थयाजना मेरीिोत्तर सशष्ट्यवतृ्तीसाठी शांभर रुपयाांच्या स्टेम्पपेपरवर  
हमी पत्र सलहून दयाव ेलागत असल्याबाबत 

  

(४७)  ११५४७९ (१९-०४-२०१८).   िुमारी प्रणणती सशांदे (सोलापूर शहर मय) :   सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अनुसूर्चत  ाती, अनुसूर्चत  माती आणण ओबीसी ववदयार्थयाडना मेरीकोत्तर 
मतषयवतृ्ती द ण्यासाठी तींर्र रुपयाींच्या ्ेम्पप परवर हमी पत्र मलहून दयाव  लागत असल्याची 
बाब माह  फ ब्रुवारी, २०१८ मध्य  वा त्यादरम्यान ननदतडनास आली, ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, सुरुवातीला ऑनलाईन अ ाडसाठी व आताच्या हमीपत्रासाठी ववदयार्थयांकरू्न 
ववनाकारण रक्कम वसूल क ली  ात असल्यान  ववदयार्थयांच  तैक्षणणक व आर् डक नकुसान होत 
आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३)  असल्यास, सदर प्रकरणी तासनान  चौकती क ली आह  काय, 
(४)  असल्यास, चौकतीत काय आढळून आल  व त्यानुषींगान  तासनान  कोणती कायडवाही क ली 
वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले (३१-०७-२०१८) : (१) अींतत: होय, 
(२), (३) व (४) वव. ा.र्. ., इमाव व ववमाप्र प्रवगाडतील ववदयार्थयांच्या बेन्क खात्यावर  मा 
होणारी फी ची रक्कम त्यान  सात ददवसाींत महाववदयालयास अदा करण्याच्या दृष्ीन  ववदया ी 
व पालकाींकरु्न १०० रुपयाच्या ्ेम्प प परवर हमी पत्र घ ण्याच्या सूचना वव. ा.र्. ., इमाव 
व ववमाप्र कल्याण ववर्ागान  ददनाींक ९.१.२०१८ च्या तासन ननणडयान्वय  ददल ल्या होत्या. मात्र, 
त्याऐव ी साध्या कागदावर ववदया ी व पालकाींच  हमीपत्र घ ण्याबाबत त्या ववर्ागान  ददनाींक 
२६.२.२०१८ च्या तासन तुध्दीपत्रकान्वय  सूचना ददल ल्या आह त. 
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     तर आयुक्त, समा कल्याण पुण  याींनी अनसुूर्चत  ाती प्रवगाडतील ववदयार्थयाकंरु्न 
साध्या कागदावर हमी पत्र घ ण्याच्या सूचना ददल ल्या असल्यान  ववदयार्थयांच  कोणत ही 
तैक्षणणक वा आर् डक नकुसान झाल ल  नाही.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील यांत्रमाग क्लस्टर योर्नेच्या प्राथसमि सांिल्पना अहवालास 
मान्यता देण्यात ील्याबाबत 

  

(४८)  ११५५२२ (१९-०४-२०१८).   िुमारी प्रणणती सशांदे (सोलापूर शहर मय) :   सन्माननीय 
वस् त्रोद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील यींत्रमाग क्ल्र यो न च्या प्रा ममक सींकल्पना अहवालास मान्यता द ण्यात 
आली आह , ह  खर  आह  काय, 

(२) असल्यास, या अहवालानूसार आवश्यक मीं ूरी आणण कागदोपत्री कामका  पुणड करण्यात 
य ऊन यींत्रमाग उदयोगाच्या क्रसाठी  ममनीची ननजश्चत करावी, अता सूचना 
मा.ज ल्हार्धकारी याींनी ददनाींक १२ फ ब्रुवारी, २०१८ रो ी वा त्यासमुारास ददल्या आह त, ह  ही 
खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, त्या अनुषींगान  तासनान  कोणती कायडवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (३०-०७-२०१८) : (१) नाही. 
     त ावप, सोलापूर यींत्रमाग क्ल्र यो न च्या प्रा ममक सींकल्पना अहवालास (DCR 
(Detailed Conceptual Report)) दसुऱया क्ल्र कोऑसर् डन तन गु्प (CCG) च्या ददनाींक 
१२ फ ब्रुवारी, २०१८ रो ीच्या सर् मध्य  मतफारस करुन ववर्ागीय वस्रोदयोग आयुक्त कायाडलय, 
मुींबई याींच कर्  कब द्र तासनाची मान्यता ममळण्याकररता पाठववण्यात आल ल  आह . क्ल्र 
कोऑसर् डन तन गु्पन  मतफारस करुन पाठववल ल्या DCR ला कब द्र तासनाकरू्न मान्यता 
ममळाल ली नाही. 
(२) व (३) होय. 
     कब द्र तासनाकरू्न प्रा ममक सींकल्पना अहवालास मान्यता ममळाल्यानींतर व Special 
Purpose Vehicle (SPV) ला मान्यता ममळाल्यानींतर सदर सोलापूर क्ल्रकररता 
 ममनीची ननजश्चती करण्यात य णार आह . 
     त ावप, ददनाींक १२ फ ब्रुवारी, २०१८ च्या क्ल्र कोऑसर् डन तन गु्पच्या सर् मध्य  
क्ल्रची उर्ारणी लवकर व ववदहत कालावधीत करण्याकररता  ममनीची पाहणी करुन 
ननजश्चती करण , पाण्याची उपलब्धता पाहण  व इतर महत्वाच्या आवश्यक सुववधा उपलब्ध 
करुन घ ण बाबत क्ल्रमधील र्ागधारकाींना सुचना द ण्यात आल ल्या आह त. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही 

___________ 
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रुपी बँिेन ेगत पाच वषाजपासनू ठेवीदाराांच्या रिमचेा परतावा न िेल्याबाबत 
  

(४९)  ११५६१० (१९-०४-२०१८).   श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गत पाच वषाडपासून ददवाळखोरीत ननघाल ल्या रुपी बकँ न   ठ वीदारान   ठ वीच्या वरूपात 
गुींतवणूक क ल ल्या  रक्कम चा आ पयतं कोणताही परतावा ददला नाही, ह  खर  आह  काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी तासनान  चौकती क ली आह  काय, 
(३) असल्यास, चौकतीत काय आढळून आल  व त्यानुषींगान  सदर प्रकरणी तासनान  कोणती 
कायडवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ? 
 
श्री. सुभाष देशमखु (१४-०८-२०१८) : (१) नाही. 
(२) व (३) ररझव्हड बँक न  त्याींच्या ददनाींक ०२.०७.२०१५ रो ीच्या आद तान्वय  हार्डतीप मधील 
ठ वीींच  मीं ूरीच  अर्धकार बँक च्या प्रतासकीय मींर्ळास ददल  आह त. तदनींतर बँक च्या ५,२०,९९३ 
ठ वीदाराींपैकी ७४,१२२ ठ वीदाराींना रु.२९४.४९ को्ी इतक्या रक्कम च  वा्प करण्यात आल  आह . 
तस च रु. ५०००/- पयतं ठ वी असणाऱया ४९५५ ठ वीदाराींना रु.१.२९ को्ी इतक्या रकम च  वा्प 
करण्यात आल  आह . 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अनुसूधचत र्ातीच्या ववद्यार्थयाांना परदेशी सशक्षणासाठी सशष्ट्यवतृ्ती देण्याबाबत 
  

(५०)  ११५९३० (०४-०४-२०१८).   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सामाज क न्याय ववर्ागातफे अनुसूर्चत  ातीच्या ववदयार्थयांना परद ती मतक्षणासाठी 
रा षी ताहू महारा  मतषयवतृ्ती यो ना लागू क ल्याच  माह  फ ब्रुवारी, २०१८ मध्य  वा त्या 
दरम्यान ननदतडनास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, गर ू व पात्र ववदयार्थयांना र्ावलल्याच  व इतर ववदयार्थयांना लार् द ण्यात 
आल्याच ही ननदतडनास आल , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, याबाबत तासनान  चौकती क ली आह  काय, त्यात काय आढळून आल , तस च 
अनुसूर्चत  ातीच्या ववदयार्थयानंा परद ती मतक्षणासाठी मतषयवतृ्ती द ण्याबाबत तासनान  
कोणती कायडवाही क ली वा करण्यात य त आह  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय आह त ?  
  
श्री. रार्िुमार बडोले (०२-०८-२०१८) : (१) नाही, त ावप अनुसूर्चत  ाती प्रवगाडतील 
ववदयार्थयांना परद तात उच्च मतक्षणाची सींधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्ीन  सन २००३ पासून 
परद त मतषयवतृ्ती यो ना राबववली  ात . सन २०१० पासून ५० पात्र ववदयार्थयांना सदरहू 
यो नबतगडत मतषयवतृ्तीचा लार् ददला  ातो. 
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(२) ह  खर  नाही.         
(३) सन २०१७-१८ या वषाडमध्य  एकूण ४५ पात्र ववदयार्थयांची ननवर् क ली असून त्याींना 
परद तात उच्च मतक्षणासाठी मतषयवतृ्ती मीं ूर करण्यात आली आह . त्यामुळ  चौकती करण्याचा 
प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळी से 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूवड सवड प्रकिया महाराषर ववधानमींर्ळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींत्रण वर 

मुद्रण: तासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


