अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २७२ वी यादी

महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

शहापरू (जि.ठाणे) येथील आश्रमशाळाांची अिस्था दयनीय असल्याबाबत
(१)

५७३८ (१०-०४-२०१५).

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोड),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे िी) :
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे जिल्हृयातील शहापूर येथील ९० ्क्के आश्रमशाळाींची अवस्था अत्यींत दयनीय
असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, बकाल झालेल्हया आददवासी ववकास ववभागाच्या आश्रम शाळाींकडे अधिकाऱयाींचे
दल
श होत असल्हयाचेही आढळून आले, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्हयास, उक्त आददवासी ववकासाच्या आश्रमशाळे ची अवस्था सुिारण्यासाठी ननिी
उपलब्ि करण्यात येणार आहे काय,

(४) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा (२५-०१-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) हे खरे नाही.
शहापूर

प्रकल्हपाींचे

कायशक्षेत्रातील

एकूण

२०

आश्रमशाळे च्या

प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे . त्यापैकी १३ आश्रमशाळाींची
वेळोवेळी ननिी ववतरीत केला िातो.

इमारत

बाींिकामाींना

बाींिकामे सरु
ु असन
ू त्याींना

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
आहदिासीांच्या िलमनी बबगर आहदिासीांना खरे दी िरता येत नसल्याबाबत
(२)

६१०१

(१०-०४-२०१५).

(माळलशरस), श्री.अिधूत तटिरे

श्री.हदलीप

िळसे-पाटील

(आांबग
े ाि),

श्री.हनुमत
ां

डोळस

(श्रीिधान), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.सुरेश लाड

वव.स. २७२ (2)
(ििात), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.बाबुराि पाचणे (लशरुर),
श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे जिल्ह्यातील आींबेगाव व िुन्नर उपववभागात आददवासीींची िमीन घेतलेले ८० बबगर
खातेदार असल्हयाचे माहे िानेवारी २०१५ च्या दस
ु ऱया सप्ताहात ननदशशनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्हयास, आददवासीींच्या िममनी बबगर आददवासीींना खरे दी करता येत नसल्हयाने सदर

बबगर आददवासीींनी खरे दी केलेल्हया िममनी मळ
ू आददवासीींना परत करण्याचा ननणशय शासनाने
घेतला आहे हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, आतापयंत ककती आददवासी लोकाींना त्याींच्या िममनी परत करण्यात आल्हया
आहे त, व उवशररत आददवासी लोकाींच्या िममनी केव्हा परत करण्यात येतील,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा (०४-०१-२०१७) : (१) होय.

(२) व (३) महाराषर िमीन महसल
ू अधिननयम, १९६६ च्या कलम ३६ अ च्या पो्कलम (४)
व (५) तसेच महाराषर अनुसूधचत िमातीींना िमीनी प्रत्यावपंत करण्यासाठी अधिननयम, १९७४
मिील जिल्हहाधिकारी याींचे अधिकार जिल्हहाधिकारी, पुणे याींनी सींबींधित उपववभागीय अधिका-

याींना त्याींच्या कायशक्षेत्राकरीता प्रत्योयोजित केले आहे त. त्यानुषींगाने माहे एवप्रल, २०१५ अखेर

िन्
आददवासी
ु नर व आींबेगाव तालक्
ु यातील एकूण ४१ प्रकरणी ३७.२९ हे आर क्षेत्र मळ
ु

खातेदाराींना परत करण्यात आले असून उवशररत प्रकरणी ननयमानुसार उधचत कायशवाही सुरु
आहे .

(४) सदरचे काम अिश-न्यायीक स्वरुपाचे असल्हयाने प्रकरण ननगशत होण्यास काही कालाविी
लागत आहे.
___________
ििात ि मुरबाड तालक्
ु यातील आहदिासी आश्रम शाळे त
मल
ु ाांना सोयीसवु िधा लमळत नसल्याबाबत

(३)

११४०६ (१०-०४-२०१५).

श्री.अजित पिार (बारामती), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधान), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा),
श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.भास्िर िाधि (गुहागर) :
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) किशत (जि.रायगड) व मुरबाड (जि.ठाणे) या तालुक्यातील आददवासी

आश्रमशाळाींच्या मुलाींना सोयीसुवविा ममळत नसल्हयाचे माहे िानेवारी २०१५
सप्ताहात ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनामार्शत आश्रमशाळे ची पाहणी केली आहे काय,

च्या नतसऱया

वव.स. २७२ (3)
(३) असल्हयास, पाहणीचे ननषकषश काय आहे त व तदृनुसार तालक्
ु यातील आददवासी शाळे त
सोयीसुवविा पुरववणेबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विष्ट्णु सिरा (२५-०१-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
नाांदेड येथे बोगस आहदिासी प्रमाणपत्रे दे ण्यात आल्याबाबत
(४)

१७४६२ (३१-०७-२०१५).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे िी),

श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), प्रा.विरें द्र िगताप (धामणगाि
रे ल्िे), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरू ी), श्री.रािु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय आहदिासी

वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेड येथील आददवासी आणण डोंगराळ ककनव् तालक
ु यात आददवासीींची मोठी सींख्या
असली तरी अलीकडे येथे बोगस आददवासीींचा उपद्रव वाढला असल्हयाने हे बोगस आददवासी

भ्रष्ाचारी मागाशने आददवासी िात प्रमाणपत्र ममळवून मूळ आददवासीींचे हक्क दहरावून घेत
असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्यादरयान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सन २००३ ते २०१५ या काळात प्रभारी एस.डी.ओ ककनव्, तहमसलदार
ककनव्, जि.नाींदेड याींनी ७० बोगस आददवासीींचे दाखले गैर आददवासीींना ननगशममत करुन प्रती
बोगस दाखल्हयामागे १.५ लक्ष रुपयाप्रमाणे १ को्ी ५ लक्ष रुपयाींचा गैरव्यवहार केले आहे , हे
खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी गैर आददवासीींना आददवासीींचे प्रमाणपत्र दे णारे एसडीओ व
तहमसलदार ककनव् याींना ननलींबबत करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी, आणी याींनी
मा.महसल
ू मींत्रयाींना दद.२६.३.२०१५ रोिी ननवेदन दे ऊन मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त ननवेदनानस
ु ार सदरहू प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
चौकशीचे ननषकषश काय आहे व दोषी अधिकाऱयाींना ननलींबबत करण्याबाबत शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा (१६-०१-२०१७) : (१) व (२) उप ववभागीय अधिकारी, ककनव् हे पद बदलीने
ररक्त झालेल्हया कालाविीत या पदाचा अनतररक्त पदभार दे ण्यात आलेल्हया तहमसलदार,

ककनव् याींनी पुवी र्े्ाळण्यात आलेल्हया ०८ प्रकरणाींमध्ये प्रमाणपत्र ददल्हयाचे चौकशीत
आढळून आले आहे .

(३) व (४) प्रस्तुत प्रकरणी सींबींिीत तहमसलदार तथा प्रभारी उप ववभागीय अधिकारी, ककनव्

याींच्या ववरुध्द ववभागीय चौकशी प्रस्तावीत करण्यात आली असन
ू अन्य दोन कमशचाऱयाींना
ननलींबबत करण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. २७२ (4)

नालशि आहदिासी आयुक्तालयातील सरिारी अधधिारी ि आहदिासी
बाांधिाांना लशिीगाळ िरत असल्याबाबत

(५)

२२२९४ (३१-०७-२०१५).

(१)

नामशक

श्री.लक्ष्मण िगताप (धचांचिड), श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर) :

सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :आददवासी

आयुक्तालयातील

आददवासी

िात

पडताळणी

करणारा

सरकारी

अधिकारीच आददवासी बाींिवाींना मशवीगाळ करत असल्हयाचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा
त्यादरयान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या ववभागातील कमशचाऱयाववरोिात िाणीवपूवक
श
िात प्रमाणपत्र ददले िात
नसल्हयाने मा.मख्
ु यमींत्रयाकडे, पोमलसाींकडे आणण न्यायालयाकडे तक्रार केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, मा.उच्च न्यायालयाने राज्यातील िात पडताळणी सममतीच्या कारभारावर
आक्षेप करुनही अशा प्रकारे हुकूमशाही करणाऱया कमशचाऱयाींची चौकशी करण्यात आली आहे
काय,
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व दोषी आढ्ळून आलेल्हया सींबींधिताींवर शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा (१६-०१-२०१७) : (१) नाही.
(२) नाही.

(३) मा. उच्च न्यायालयाचे ननणशयात अशा स्वरुपाचे आक्षेप नोंदववण्यात आलेले नाहीत.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
बुलढाणा जिल््यासह रा्यात लशष्ट्यित्त ती गररव्यिहाराची विशष
पथिामाफात चौिशी िरणेबाबत

(६)

२५३६१ (०६-०८-२०१५).

श्री.हषािधान सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय आहदिासी

वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

आददवासी ववकास ववभागाअींतगशत बल
ु ढाणा जिल्ह्यासह राज्यात ननदशशनास आलेल्हया

मशषयवत्ृ ती गैरव्यवहाराची चौकशी ववशेष पथकामार्शत पुणश केलीआहे काय व चौकशीत काय
ननषपन्न झाले,
(२)

असल्हयास,

उपरोक्त

प्रकरणी

बुलढाणा

जिल्ह्यातील

दोषीींववरुध्द शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

मशषयवत्ृ ती

गैरव्यवहाराबाबत
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श्री. विष्ट्णु सिरा (२८-१२-२०१६) : (१) आददवासी ववकास ववभाग तसेच सामाजिक न्याय

ववभाग याींच्यामार्शत दे ण्यात येणा-या भारत सरकार मॅरीकोत्तर मशषयवत्ृ ती वा्पामिील
गैरव्यवहाराच्या पाश्वशभम
ू ीवर राज्यातील सवश मशषयवत्ृ ती गैरव्यवहाराींची चौकशी करण्याकरीता
गह
ृ ववभागाच्या दद.१५.०१.२०१६ रोिीच्या शासन ननणशयान्वये अपर पोमलस महासींचालक
(प्रमशक्षण), मुींबई याींच्या अध्यक्षतेखाली ववशेष चौकशी पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे.
सदर चौकशी सममतीमार्शत चौकशी सुरु असून अींतीम अहवाल अदयाप अप्राप्त आहे .
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
अनुसूधचत िाती ि निबौध्द घटिाांसाठी रमाई घरिुल योिना राबविण्याबाबत
(७)

२८१६८ (३१-१०-२०१५).

श्री.राणािगिीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

सामाजिि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सामाजिक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभागाच्या अनस
ु ूधचत िाती व नवबौध्द घ्काींसाठी
रमाई घरकुल योिना राबववली िाते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शासन ननणशयाप्रमाणे सदर योिनेत घरकुल बाींिण्यासाठी अनुसूधचत िाती व
नवबौध्द घ्काींतील लोकाींकडे िागेच्या मालकीबाबत ७/१२ व पी.आर.काडश नसल्हयामळ
ु े घरे
बाींिून दे ण्यास परवानगी नाकारली िाते, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, पूवीच्या घरकुल योिनेप्रमाणे ददनाींक १ िानेवारी, १९९४ पूवीपासून वास्तव्यास

असलेल्हया लाभार्थयांना शासन ननणशयात सि
ु ारणा करुन घरकुल बाींिण्यास परवानगी दे णार
आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उपरोक्त भाग (२) व (३) बाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(५)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (२७-०१-२०१७) : (१) होय.

(२), (३) व (४) शासन ननणशय क्र. ववसआ-२०१५/प्र.क्र.८५/ बाींिकामे, दद. १५/३/२०१६ अन्वये
ददनाींक १/१/१९९५ या ददनाींकास राज्य शासन महानगरपामलका, नगरपामलका, स्थाननक
स्वराज्य सींस्था, एमएमआरडीए, शासनाचे उपक्रम याींच्या िममनीवर अनतक्रमण करुन त्या
दठकाणी राहत असलेले व ददनाींक १/१/१९९५ रोिी त्याींचे घरकुल/ननवासस्थान सदर िममनीवर
असल्हयास आणण त्याींना सींरक्षक्षत झोपडीदार हणून सींरक्षण प्राप्त झालेले असल्हयास, अशा
लाभार्थयांसाठी अनुसूधचत िाती व नवबौध्द घ्काींसाठी घरकुल योिनेची अमींलबिावणी

करणेबाबतच्या शासन ननणशय क्र. बीसीएच २००९/ प्रक्र. १५९/मावक-२, ददनाींक ९/३/२०१०
अन्वये ववदहत केलेली ७/१२ चा उतारा सादर करण्याची अ् मशथील करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. २७२ (6)
शेतिऱ्याऐििी इतराांना ननम्मम्मया ितषी ििााचे िाटप िरण्यात आल्याबाबत
(८)

२८२८१ (१५-१२-२०१५).

श्री.राधाितष्ट्ण विखे-पाटील (लशडी) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) एकूण कृषी किाशपक
ै ी ४४ ्क्के किे ही बँकाच्या शहरामिील शाखाींनी ददली असून,

ग्रामीण भागातील बँक शाखाींनी ददलेल्हया किाशचे प्रमाण ३० ्क्के होते, असे ररझव्हश बँकेने
बेमसक स््ॅ द्जस््कल रर्नशस ऑर् शेड्यूल कममशशयल बँक या शीषशकाखाली २०१३ सालाचा
एवप्रल, २०१५ च्या सुमारास प्रमसध्द केलेल्हया अहवालात नमूद केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, गेल्हया दशकता कृषी किाशमध्ये झालेली वाढ ही प्रत्यक्षात शेतकऱयाींना ददलेल्हया

किाशमळ
ु े झालेली नसून, शेतकऱयाींऐविी कृषी उदयोग व शेतमालाशी सींबींधित व्यवसाय

करणाऱया मोठया कींपन्याींनी केलेल्हया पतपरु वठ्यामळ
ु े झाली असल्हयाचे अथशतज्ाींनी काढलेल्हया
ननषकषाशत नमूद केले आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, त्यामुळे बँकाकडून ववतररत झालेल्हया कृषी किाशच्या रकमेत लक्षणीव वाढ
झाली असली तरी शेतकऱयाींच्या आत्महत्याींच्या बाबतीत आघाडीवर असलेल्हया महाराषरात कृषी
किाशचा

बराच

मोठा

दहस्सा

प्रत्यक्ष

शेतकऱयापयंत

पोहचतच

नसल्हयाने,

शेतकऱयाींच्या

आत्महत्या वाढतच आहे , हे खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्हयास, चौकशीचे ननषकषश काय आहे त व त्यानुसार शेतकऱयाींच्या नावावर बँकाींची लू्

करुन, शेतमालाशी सींबींिी व्यवसाय करणाऱया कींपन्या, गोदामे, शीत गोदामे याींना किश
दे णाऱया बँकेच्या अधिकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली आहे , वा करण्यात येत आहे
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
(१७-०१-२०१७) : (१) बेमसक स््ॉद्जस््कल रर्नशस ऑर् शेड्यूल
ु ाष दे शमख
ु
कममशशयल बँक या ववषयावरील कोणताही अहवाल अधिकृतररत्या शासनास प्राप्त झालेला
नाही.

(२) व (३) अहवाल शासन स्तरावर प्राप्त झालेला नसल्हयाने भाषय करता येत नाही.
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
चाांदरू बािार तालुक्यातील प्राथलमि सेिा सहिारी सांस्थेने शेती नसलेल्या
नामधारी सदस्याांना सांस्थेचे सभासदत्ि हदल्याबाबत

(९)

२८८८४ (२२-१२-२०१५).

श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शेतीिारक शेतकरी

हा कोणत्याही प्राथममक

असे असन
ू ही चाींदरू बािार
सदस्याींना नामिारी

सदस्य

सेवा सहकारी सींस्थेचा

तालक्
ु यातील प्राथममक सेवा सहकारी
करून

खऱया शेतीिारक सदस्याींना

सदस्य होवू शकतो

सींस्थेने

शेती नसलेल्हया

सींस्थेच्या कारभारापासून

वव.स. २७२ (7)
वींधचत ठे वल्हयाने या सींस्थेचे
प्रकक्रयेपासून

दरू ठे वण्याबाबत

२०१५ रोिी शासनाकडे मागणी

गैर

शेती

सदस्याींना सभासदत्व

नाकारून

स्थाननक लोकप्रनतनीधि, अचलपूर याींनी ददनाींक

ननवडणूक

२३ सप््ें बर,

केली होती हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे
(३) नसल्हयास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (१७-०१-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
रा्यातील मागासिगीय विद्याथाांना लशष्ट्यित्त ती दे ण्यात येत नसल्याबाबत
(१०)

२९१३६ (२३-१२-२०१५).

श्री.ियिुमार रािल (लशांदखेडा) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील एस.सी, एन.्ी. व्ही िे एन ्ी, एसबीसी, ओबीसी, इ, सींवगाशतील ववदयार्थयांनी
अमभयाींबत्रकी, कला, ववज्ान, वाणणज्य, औषिीननमाशण शास्त्र, औदयोधगक प्रमशक्षण केंद्र,
तींत्राननकेतन व नमसंग अशा ववववि दठकाणी प्रवेश घेतल्हयानींतर त्याींचा प्रवेश ननजश्चत
झाल्हयानींतर त्याींना मशषयवत्ृ ती दे ण्यात येत नाही उल् सदरील मशषयवत्ृ ती माचश, एवप्रल मध्ये
ददली िाते हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, त्यामळ
ु े मागासवगीय ववदयाथांना उच्च मशक्षण घेण्यास अडचणी येतात
त्यामुळे मागासवगीय ववदयर्थयांचा उच्च मशक्षण घेण्याकडे कल अधिक नसल्हयाची बाब एका
सवेक्षणातून ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने ववदयार्थयांना प्रवेश ननजश्चत झाल्हयानींतर मशषयवत्ृ ती
दे ण्याबाबात कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववींलबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (२८-१२-२०१६) : (१) व (२) हे खरे नाही.

ज्या महाववदयालयाींनी पात्र ववदयार्थयांचे अिश पडताळणी करुन जिल्हहा कायाशलयाकडे

ऑनलाईनव्दारे

सादर केले आहे त अशा पात्र ववदयार्थयांच्या व महाववदयालयाच्या बँक

खत्यामध्ये अनुदान िमा करण्यात येते.

(३) अनुसूधचत िाती, इतर मागासवगश व ववशेष मागास प्रवगश या प्रवगाशसाठी असलेली

मशषयवत्ृ ती योिना ऑनलाईन केलेली असन
ू ववदयार्थयांनी भरलेले ऑनलाईन अिश छाननी

करुन कागदपत्राींच्या पत
श ेसह जिल्हहा समािकल्हयाण कायाशलयाींना सादर करण्याच्या सूचना
ू त

आयुक्त, समािकल्हयाण आयुक्तालय, पुणे आणण सींचालक, वविाभि, इमाव व ववमाप्र
कल्हयाण सींचालनालय, पुणे याींच्या स्तरावरुन वेळोवेळी दे ण्यात येतात.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. २७२ (8)
महाराष्ट्रातील न्हािी िातीचा अनस
ु ूधचत िातीमध्ये समािेश िरण्याबाबत
(११)

२९४४२ (२३-१२-२०१५).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषरातील न्हावी िातीचा अनुसूधचत िातीमध्ये समावेश करावा यासाठी ददनाींक २६
िुल,ै १९८६ रोिी केंद्र शासनाने ववशेष आदे शान्वये महाराषर शासनाला कळववले होते, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (१९-०१-२०१७) : (१) कायाशसनातील अमभलेखात शोि घेतला असता सदर
पत्र आढळून आले नाही.

(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
बुलडाणा जिल््यातील शेतिऱ्याांना अल्प व्यािदराची सुविधा लमळण्याबाबत
(१२)

२९६२४ (२२-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील

(१) बुलडाणा जिल्ह्यात पिशन्यमानाच्या बदलामळ
ु े व बँकाींनी थकीत किाशच्या व्यािाचा दर १२
्क्केपयंत नेल्हयाने दषु काळग्रस्त शेतकरी त्रस्त झाले असल्हयाचे माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये वा
त्यादरयान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, तालुक्यातील २५ हिाराींवर शेतकरी थकबाकीदार असल्हयाने शासनाने यींदा
िादहर केलेल्हया अल्हप व्यािदराची त्याींना सुवविा ममळू शकली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही वा उपाययोिना केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (१३-०१-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) डॉ. पींिाबराव दे शमुख व्याि सवलत योिनेअत
ीं गशत रु. १ लाखापयंतच्या पीक किाशची

मुदतीत परतर्ेड करणाऱया शेतकऱयाींसाठी ३% व्याि सवलत तसेच रु.१ ते ३ लाखापयंतच्या
किाशसाठी १% व्याि सवलत शासनाकडून दे ण्यात येते.

५० पैशाींपेक्षा कमी पैसेवारी िाहीर केलेल्हया गावातील शेतकऱयाींकडील शेतीशी ननगडीत

किाशचे वसुलीस शासनाने स्थधगती ददली असून खरीप २०१५ च्या हीं गामातील पीक किाशचे
व्यािासह पाच वषश मुदतीच्या मध्यम मुदत किाशमध्ये पुनगशठन करण्याचा ननणशय शासनाने

घेतला आहे. तसेच अशा पन
ु गशठीत किाशवरील प्रथम वषाशचे सींपण
ू श व्याि व पढ
ु ील चार वषाशचे
सहा ्क्के दराने होणारे व्याि शेतकऱयाींच्या वतीने शासनाकडून बँकाींकडे भरणा करण्याचा
ननणशय शासनाने घेतलेला आहे.
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सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या वषाशमध्ये ५० पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्हया गावातील
शेतकऱयाींनी घेतलेल्हया किाशच्या थकबाकीचे पन
ु गशठन करण्यासाठी शासनाने ररझव्हश बँकेकडे
प्रस्ताव पाठववला आहे.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िांु डलिाडी-शेळगाि-चन्नापूर ि पाटोदा-माष्ट्टी (ता.बबलोली,जि.नाांदेड) या उपसा
िललसांचन योिनेच्या शेतिऱ्याांचे ििा िमी िरण्याबाबत

(१३)

३२२४७ (२२-०१-२०१६).

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलरू ) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कींु डलवाडी-शेळगाव-चन्नापरू व पा्ोदा-माष्ी (ता.बबलोली,जि.नाींदेड) या उपसा िलमसींचन
योिनेच्या शेतकऱयाींचे किश कमी करण्याबाबतचा

प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन आहे , हे खरे

आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर प्रस्तावावर अींमलबिावणी करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (०३-०१-२०१७) : (१) होय.
(२)

ववदभश

व

मराठवाड्यातील

उपसा

िलमसींचन

सींस्थाींच्या

किशमार्ीबाबतचा

प्रस्ताव

शासनाच्या ववचारािीन आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
गोदािरी उपसा सहिारी िललसांचन सांस्था मयााहदत बारागाि वपांप्री,
ता. लसन्नर (जि. नालशि) योिनेचे ििा माफ होणे बाबत
(१४)

३५७३७ (२२-१२-२०१५).

श्री.रािाभाऊ (पराग) िािे (लसन्नर) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गोदावरी उपसा सहकारी िलमसींचन सींस्था मयाशददत बारागाव वपींप्री, ता. मसन्नर (जि.
नामशक) योिनेस सन १९८४ साली सुरवात झाली होती. सदर योिनेस नामशक जिल्हहा

मध्यवती सहकारी बँकेने दीघश मद
ु तीच्या स्वरुपात किश दे वू केले होते. योिना तीन वषाशत
पण
ू त्श वास येणे अपेक्षक्षत असताना किाशस होणारा ववलींब, दीघशकाळ योिना उभारणी कालाविी

यामुळे योिना पूणत्श वास येऊ शकली नाही. तरी िळगाव व िळ
ु े जिल्हयातील सींस्थाींप्रमाणेच

गोदावरी उपसा िलमसींचन सींस्थेला किश मार्ी दे ण्यात यावी अशी मागणी स्थाननक
लोकप्रनतननिीनी ददनाींक ५ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास मा. सहकारमींत्री तसेच ववत्त
मींत्री याींच्याकडे लेखी पत्रादवारे केली होती हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, बाधित शेतकऱयाींचे हाल व त्रास ्ाळण्यासाठी शासनाने उक्त मागणीच्या
अनुशींगाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (०३-०१-२०१७) : (१) होय.
(२)

ववदभश

व

मराठवाड्यातील

उपसा

िलमसींचन

सींस्थाींच्या

किशमार्ीबाबतचा

प्रस्ताव

शासनाच्या ववचारािीन आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
युिा िागत
त ी सहिारी पतसांस्था, उमरे ड (जि. नागपूर) येथे ििााची थिबािी प्रलांबबत
असलेल्या सदस्याांची ननिड सांचालि मांडळािर िरण्यात आल्याबाबत

(१५)

३९९४५ (२७-०४-२०१६).

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) युवा िागत
ृ ी सहकारी पतसींस्था, उमरे ड (जि. नागपूर) येथे ज्या सदस्याींकडे किाशची
थकबाकी प्रलींबबत आहे त्याच सदस्याींची

सींचालक मींडळावर ननयक्
ु ती करण्यात आली

असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या सम
ु ारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, सदरहू सींस्थेची आमसभा ही सभासदाींची गणपूती नसताना दे खील सभेमध्ये
अनेक बोगस ठराव मींिरू करून सींचालक मींडळातील सदस्य व त्याींच्या नातेवाईकाींच्या नावे
मोठ्या प्रमाणात किश मींिूर करून घेतले

असल्हयाचे ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे

काय,

(३) असल्हयास, सींस्थेच्या काही सदस्याींनी सींस्थेने आयोजित केलेल्हया सभेची व सींस्थेच्या
कारभाराची मादहती माधगतली असता

मादहती दे ण्यास ्ाळा्ाळ करीत असल्हयाचे ननदशशनास

आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सींस्थेच्या काही सदस्याींनी मा. मुख्यमींत्री,

मा . सहकार मींत्री, सहायक ननबींिक उमरे ड, जिल्हहा उप ननबींिक, नागपूर याींना ननवेदन ददले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, उक्त ननवेदनाच्या अनष
ु ींगाने सींस्थेची चौकशी करून सींचालक मींडळावर
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (०३-०१-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
जिल्हहा उपननबींिक,

सहकारी सींस्था, नागपरू याींचेकडे ददनाींक १९.१०.२०१५

व ददनाींक

३.१२.२०१५ रोिी अपात्र सींचालकाींवर कायशवाही करणेबाबत प्राप्त झालेल्हया तक्रारीच्या अनुषींगाने
चौकशी करण्यात येऊन अधिननयमातील कलम ७३ (क) (अ) (२) व ननयम ५८ मिील
तरतुदीनुसार दोषी सींचानलकाींना अपात्र घोवषत करण्यात आले आहे.
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(२) सींस्थेची आमसभा ददनाींक २०.९.२०१५ रोिी आयोजित करण्यात आली होती. सदर
आमसभा ही गणपूतीनुसार झालेली आहे.

सींस्थेच्या वावषशक सवशसािारण सभेमध्ये महाराषर सहकारी सींस्था अधिननयम, १९६० चे

कलम ७५ (२) नुसार सींचालक व त्याींच्या कु्ुींबबयाींनी घेतलेल्हया किाशची यादी सादर करण्यात
आली असता सींचालक मींडळ व त्याींच्या कु्ुींबीयाींच्या नावे मोठ्या प्रमाणात किश मींिूर केली
असल्हयाचे आढळून आलेले नाही.

(३) सींस्थेच्या काही सदस्याींनी सींस्थेच्या कारभाराबाबत व आयोजित करण्यात आलेल्हया
सभाींबाबत मादहती माधगतली होती. त्यानस
ु ार सभासदाींनी माधगतलेली मादहती उपलब्ि करुन
दे णेबाबत सींबींधित सींस्थेस जिल्हहा उपननबींिकाींनी ददनाींक ३.२.२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये कळववले
आहे .
(४) सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याबाबतचे ननवेदन शासनास अथवा सींबींधित अधिनस्त
कायाशलयाींना प्राप्त झालेले नाही.
(५) व (६) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
डॉ. बाबासाहे ब आांबेडिर मागासिगीय मल
ु ाांचे शासिीय िसतीगह
त शाखा रािनगर, नागपरू
येथील िाडान याांनी विद्यार्थयाांच्या ननिााह भत्त्याांमध्ये गररव्यिहार िेल्याबाबत

(१६)

४०२८६ (२८-०४-२०१६).

डॉ.लमललांद माने (नागपरू उत्तर) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर मागासवगीय मुलाींचे शासकीय वस्तीगहृ शाखा रािनगर, नागपूर

येथील वाडशन याींनी ववदयार्थयांना ८०० रू. ननवाशह भत्ता न दे ता २०० ते २५० रू. दे ऊन आधथशक
गैरव्यवहार केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, वाडशनच्या गैरव्यवहाराववरोिात ववदयार्थयांनी चोखामेळा वसतीगह
ु ी,
ृ , ददक्षाभम
नागपूर येथे आींदोलन केले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

समािकल्हयाण ववभागाने

आधथशक

गैरव्यवहार

करणाऱया

वाडशनवर

सेवा

समाप्तीची कारवाई केली आहे काय,
(४) असल्हयास, आधथशक गैरव्यवहार व बाहे रील ववदयार्थयांना वसतीगह
ृ ामध्ये राहण्यास सहकायश
करणाऱया अधिकाऱयाींवर काय कारवाई केली,

(५) या सवश गैरव्यवहाराची समािकल्हयाण ववभागाकडून चौकशी केली आहे काय. नसल्हयास
ववलींबनाची कारणे काय.

श्री. राििुमार बडोले (०२-०१-२०१७) :(१) होय. हे खरे आहे.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) सदर गैरव्यवहारास िबाबदार असलेले गह
ृ पाल श्री.एस.एच.राऊत याींचेवर मशस्तभींगाची
कारवाई करण्याबाबत कायशवाही सरु
ू आहे .
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(४) सदर गैरव्यवहार प्रकरणात करण्यात आलेल्हया चौकशीतून कोणत्याही अधिका-याचे नाव
समोर आलेले नाही. सबब, कोणत्याही अधिका-याींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्ावत

नाही.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
तापी खोऱ्यातील िललसांचन योिनाप्रमाणे रा्यातील इतर
िललसांचन योिनाांना ििामाफी दे ण्याबाबत
(१७)

४३१०० (२१-०४-२०१६).

श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाि), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळिा), श्री.शामराि ऊफा बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरां द
िाधि-पाटील (िाई) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात तापी खोऱयातील शेतकऱयाींनी स्थापन केलेल्हया िलमसींचन योिनाींना शासनामार्शत
किश मार्ी दे ण्यात येते तथावप राज्यातील इतर उपसा िलमसींचन योिनाींना किशमार्ी न
ददल्हयाने भ-ू ववकास बँकाकडून किश वसूली करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती काय आढळून
आले,

(३) असल्हयास, तदनस
ु ार तापी खोऱयातील िलमसींचन योिनाप्रमाणे राज्यातील इतर िलमसींचन
योिनाींना किशमार्ी दे ण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (०३-०१-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.

(३) सदयजस्थतीत ववदभश व मराठवाडा उपसा िलमसींचन सींस्थाींच्या किाशस मार्ी दे ण्याबाबतचा
प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
विदभाातील शेतिऱ्याांना अल्प मुदतीत पीि ििा उपलबध िरुन दे ण्यासाठी,
रा्य शासनाने रा्य सहिारी बँिेच्या ४६७ िोटी रुपये
ििााची हमी घेिन
ू , त्यासांबांधीचे पररपत्रि िाढलेबाबत

(१८)

४४२०१ (२७-०४-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील

(१) ववदभाशतील शेतकऱयाींना अल्हप मुदतीत पीक किश उपलबि करुन दे ण्यासाठी, राज्य
शासनाने राज्य सहकारी बँकेच्या ४६७ को्ी रुपये किाशची हमी घेवून, त्यासींबींिीचे पररपत्रक
ददनाींक १२ ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्या सम
ु ारास िारी केले हे खरे आहे काय,

वव.स. २७२ (13)

(२) असल्हयास, मागील वषाशतील किश वसूलीनींतरच किश दे ण्याचे िोरण जिल्हहा सहकारी बँकाींनी
कायम ठे वले हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, शासनाने शेतकऱयाींना ववनाववलींब किश मींिूर व्हावे यासाठी उपायोिना
करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायशवाही केली आहे ,
(४)

नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. सभ
(१७-०१-२०१७) :(१) होय. अींशत: खरे आहे . जिल्हहा मध्यवती सहकारी
ु ाष दे शमख
ु

बँकाींना पीक किश रुपाींतरणासाठी नाबाडशच्या ६०% र्ेर किाशस (रक्कम रु. ४६७.६२ को्ी) दद.
०४/०८/२०१५ च्या शासन ननणशयान्वये शासन हमी दे ण्यात आली आहे .
(२) होय, अींशत: खरे आहे .
(३) पीक किाशचे त्यावरील येणे व्यािासह पुनगशठन करण्याच्या सच
ू ना शासनाने ददल्हया आहे त.
सन २०१६-१७ मध्ये बँकाींनी पन
ु गशठन केलेल्हया शेतकऱयाींना खालीप्रमाणे पीक किश वा्प कले
आहे .

अ.क्र.

जिल्हहा मध्यवती सहकारी बँक

शेतकरी सभासद

पीक किशवा्प
रक्कम

१

अकोला +वामशम

२४८६२

७११३.२९

२

अमरावती

१२९८५

२९८३.२७

३

भींडारा

५०६५

२१२७.४९

४

गोंददया

८४७

३५८.३३

५

चींद्रपूर

१०६४६

२६८९.१४

एकूण

५४४०५

१५२७१.५२

सन २०१६

च्या खरीप हीं गामामध्ये िुन्या किाशची परतर्ेड करण्याचा तसेच नवीन

शेतकऱयाींना किशवा्प करण्यासाठी बँकामार्शत प्रत्येक तहसील कायाशलय स्तरावर मेळावे
आयोजित करुन किशवा्पाचे काम करण्यात आले आहे .

तसेच खरीप २०१५ मिील

पीककिाशचे पुनगशठन योिनेबाबत िादहरातीदवारे शेतकऱयाींना मादहती करुन दे ण्यात आली
आहे .

दद. ३०/०९/२०१६ अखेर ववदभाशतील बँकाींनी खालीलप्रमाणे जिल्हहाननहाय पीक किशवा्प

केले आहे.

वव.स. २७२ (14)
अ.क्र.

जिल्हहा मध्यवती सहकारी बँक

शेतकरी

रक्कम रु.लाख

१

अकोला +वामशम

१४४८२९

८५३०५

२

अमरावती

५४९२५

३७७३९

३

यवतमाळ

५७३९१

३४३८९

४

बुलडाणा

१६०८३

५०७०

५

गडधचरोली

८०१९७

४३०२१

६

चींद्रपूर

६३५३५

२७४९०

७

भींडारा

३२६३६

११२३२

८

गोंददया

१६२१७

८१६९

एकूण

४६५८१३

२५२४१५

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
विदभा मराठिाड्यातील साििारी ििामाफीिरीता हदनाांि १० एवप्रल, २०१५ च्या
शासन ननणायातील क्षेत्राची अट रदृ िरुन सरसिट सिा पात्र लाभार्थयाांना
ििा माफीचा लाभ दे ण्याबाबत
(१९)

४५०१४ (२८-०४-२०१६).

श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ववदभश मराठवाड्यातील सावकारी किशमार्ीकरीता ददनाींक १० एवप्रल, २०१५ च्या शासन
ननणशयातील क्षेत्राची अ् रद्द करुन सरसक् सवश पात्र लाभार्थयांना किश मार्ीचा लाभ
दे ण्याबाबत ववसस अचलपूर याींनी ददनाींक २ सप््ें बर, २०१५ रोिी मा. मींत्री महसूल याींना लेखी
पत्र दे ऊन मागणी केली होती , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सवश पात्र लाभार्थयांना किश मार्ीचा लाभ दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायशवाही केली आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (०३-०१-२०१७) :(१) होय, अींशत: खरे आहे .

शासनास वव.स.स. अचलपरू याींचे दद.३१.०८.२०१५ रोिी मा.मींत्री (महसूल) याींना ददलेले

पत्र प्राप्त झालेले आहे .

(२) शासन ननणशय क्रमाींक एमएलए-१०१५/प्र.क्र.२५/७- स, ददनाींक १० एवप्रल, २०१५ मध्ये नमूद
केल्हयानुसार पात्र किशबािारी शेतक-याींना सावकारी किशमुक्ती योिनेचा लाभ दे ण्यात आला
आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. २७२ (15)
रा्यातील शेति-याांना ितषी उत्पन्न बािार सलमत्याांच्या अटी ि
दलालाांच्या त्रासातून सोडविण्याबाबत

(२०)

५०२९४ (२७-०४-२०१६).

श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.ियिुमार गोरे (माण),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर),
डॉ.पतांगराि िदम (पलस
िडेगाि) :
ू
करतील काय :-

सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्यातील शेतक-याींना आिनु नक सवु विासह त्याींचा शेतमाल थे् ग्राहकाींना ववकता यावा

याकरीता बािार सममत्याींच्या िाचक अ्ी व दलालाींच्या त्रासातून शेतकऱयाींना सोडववण्यासाठी
शासनाने पणन कायदयात व व्यवस्थेमध्ये महत्वाचे बदल करणे आवश्यक आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्हयास, शेतकरी केंद्रभत
ू ठे वन
ू शेतकऱयाींच्या मालाला चाींगला भाव तसेच त्याींना ववक्री
आणण ननयाशतीचे स्वातींत्रय ममळणे गरिेचे आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, यासोबत कृषीपणन केंद्रीत सींशोिनाला चालना दे ण,े स्पिाशत्मकता बािर

सममती सक्षमीकरण, कोल्हड स््ोरे ि व पायाभूत सुवविा ननमाशण करणे आवश्यक आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, शेतकरी केंद्रबबींद ू ठे वन
ू वरील शेतकरी दहताचे बदल लवकर करण्यासाठी शासन
काय िोरणात्मक ननणशय वा उपाय योिना करणार आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (१७-०१-२०१७) : (१) होय.
(२) होय.

(३) होय. राज्यातील बािार सममत्याींमध्ये मल
ु भूत पायाभूत सुवविा व शेतमालाच्या मुल्हयविशन
सुवविा ननमाशण करण्याच्या अनष
ु ींगाने पणन मींडळाने बािार सममत्याींच्या सहभागाने बािार
सममत्याींचा सन २०१३-१४ ते २०१७-१८ या कालाविीकरीता रु. ९३२८.५० को्ीींचा व्यवसाय
ववकास आराखडा तयार केला आहे.
(४) महाराषर कृवष उत्पन्न पणन (ववकास व ववननयमन) अधिननयम, १९६३ मध्ये आवश्यक
त्या दरु
ु स्त्या करण्यात आल्हया आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
समाििल्याण विभागाच्या सहायि आयुक्त िायाालय (जि.िोल्हापरू ) येथून अनुसूधचत िाती
उपयोिनेतून सािि मांिूरीमध्ये लाखो रुपयाांचा गररव्यिहार होत असल्याबाबत

(२१)

५१५७२ (२८-०४-२०१६).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) समािकल्हयाण ववभागाच्या सहायक आयुक्त कायाशलय (जि.कोल्हहापूर) येथून अनुसूधचत

वव.स. २७२ (16)
िाती उपयोिनेतन
ू साकव मींिूरीमध्ये लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार होत असल्हयाचे ददनाींक १६
र्ेब्रुवारी, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, दमलत वस्ती साकव योिनेमध्ये मींिरू साकव हे योग्य कागदपत्राींची पत
श ा न
ू त
करता मींिूर करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, समािकल्हयाण उपायुक्त वविय गायकवाड व सहकारी श्री.धचकणे हे साकव
मींिूरी प्रकक्रयेमध्ये आधथशक व्यवहार करतात, हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (२८-१२-२०१६) :(१) नाही.
(२) नाही.
(३) नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पीि ििादार शेतिऱ्याांच्या ७/१२ उताऱ्यािरील ििााचा बोिा िमी िरणेबाबत
(२२)

५२६८८ (२७-०४-२०१६).

श्री.ियदत्त क्षीरसागर (बीड) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) भारतीय ररिव्हश बँकेने ददनाींक ११ मे, २०१२ रोिी वपक किाशबाबत सि
ु ाररत योिना िाहीर
करुन वपक किाशसाठी केवळ वपकाचे तारण ठे वणे बाबत बँकाींना सच
ू ना ददल्हया आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, रु. १ लाख मयाशदेतील किाशच्या तारणासाठी बँकेने नोंदववलेल्हया किाशचा बोिा
कमी करण्याची मोदहम जिल्हहाधिकारी, लातूर याींनी माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरयान
राबववली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, ररिव्हश बँकेच्या उक्त ननदे शानुसार बीड जिल्ह्यासह राज्यातील किशदार
शेतकऱयाींच्या ७/१२ उतराऱयावरील किाशची नोंद कमी करण्यासाठी शासन कोणती कायशवाही
करणार आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (०३-०१-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) महाराषर सहकारी सींस्था अधिननयम १९६०चे कलम ४८ (अ) मिील तरतद
ू ीनस
ु ार
किशदाराच्या िममनीवर किश रकमेचा भार/बोिा ७/१२ पत्रकामध्ये इतर हक्क सदरामध्ये

नोंदववला िातो. त्यामुळे सींबींधित शेतक-याींच्या सींबींधित िममनीवरील पीक उत्पादनासाठी

वव.स. २७२ (17)
बँकेने किश ददल्हयाचे ननदशशनास येते. असा बोिा ननमाशण करण्यासाठी व त्याची नोंद
करण्यासाठी शेतक-यास मुद्राींक शल्ह
ु क अथवा नोंदणी र्ी भरावी लागत नाही. उक्त कायदे शीर
तरतद
ू ीमळ
ु े किशदार शेतक-याींच्या ७/१२ उता-यावरील पीक किाशची नोंद कमी करण्याची
आवश्यकता नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ननयाात िराियाच्या साखरे ची रा्यात साठिणूि सुरु असल्याबाबत
(२३)

५३५४२ (२२-०८-२०१६).

श्री.राधाितष्ट्ण विखे-पाटील (लशडी) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

केंद्र शासनाने ननयाशतीसाठी ठरवन
ू ददलेला साखरे चा को्ा अदयापही गोदामात पडून

असून, राज्यातील साठे बािाींनी ननयाशतीच्या कोठ्यातील सुमारे एक लाख मेरीक ्न साखर
गोदामात िमा करुन ठे वल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास उघडकीस
आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, त्याआिारे वायदे बािारातील साखरे चे भाव कृबत्रमररत्या वाढववण्यात आल्हयामुळे
साखरे च्या िागनतक पातळीवरील ककीं मतीच्या तुलनेत महाराषरातील साखर महागडी ठरु

लागल्हयाने राज्यातील साखर कारखान्याकडील साखरे ला उठाव नसल्हयाने ती पडूनच आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, व्यापाऱयाींनी साठे बािी करुन ठे वलेल्हया साखरे वर नर्ा ममळववल्हयानींतर सदर
साखर बािारात आणली िाईल पररणामी साखरे चे दर कोसळण्याची मभती साखर कारखन्याींना
वा्त आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, या प्रकरणी माहे िानेवारी, २०१६ वा त्या दरयान पदहल्हया आठवड्यात
मा.ववरोिी पक्षनेता, वविानसभा याींनी मा.मुख्यमींत्री याींची प्रत्यक्ष भे् घेऊन साठे बािाींवर
कारवाई करण्याची मागणी केल्हयानींतर ती मान्य केली, तथावप अदयापही साठे बािाींवर कारवाई
करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, साठे बािाींवर कारवाई करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायशवाही केली
आहे वा करण्यात येत आहे , नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
(१९-०१-२०१७) :(१), (२) व (३) राज्यातील साठे बािाींनी ननयाशतीच्या
ु ाष दे शमख
ु
को्यातील

सम
ु ारे

एक

लाख

मेदरक

्न

साखर

गोदामात

िमा

करुन

ठे वल्हयाबाबत

दद.६.१.२०१५ च्या ननवेदनाव्दारे मा.ववरोिी पक्षनेता, वविानसभा याींनी साठे बािाींवर कारवाई
करण्याची मागणी केली आहे .
(४) व (५) केंद्र शासनाच्या दद.२९.४.२०१६ च्या अध्यादे शाव्दारे साखरे च्या घाऊक व ककरकोळ
व्यापा-याींवर साठा मयाशदा लागू करण्यात आली आहे . सदर अध्यादे शाला दद.२७.१०.२०१६ च्या

अध्यादे शाव्दारे दद.२८.५.२०१७ पयंत मुदतवाढ ददली आहे . त्यानुषग
ीं ाने सदर दोन्ही अध्यादे श
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सींरक्षण ववभागाने मादहतीस्तव पन
ु :प्रकामशत केले आहे. साठा

वव.स. २७२ (18)
मयाशदेच्या अध्यादे शानुसार ननयींत्रक मशिावा्प अींतगशत मुींबई-ठाणे क्षेत्र, कोकण, नामशक, पुणे
या ववभागात साठा मयाशदेचे उल्हलींघन झालेले नसल्हयाने कारवाईचा प्रश्न उद्भवला नाही.

तथावप, अमरावती ववभागातील अमरावती जिल्ह्यात आढळलेला साखरे ला अनतररक्त
साठा िप्त करण्यात आला असून, त्याींच्या ववल्हहे वा् सींदभाशत कायशवाही सुरु आहे.

तसेच, नागपूर ववभागातील नागपूर (शहर) मध्ये एकूण ७ अनुज्ाप्ती िारकाींववरुध्द

ककरकोळ

दोष

आढळून

आल्हयाने

त्याींचे

ववरुध्द

महाराषर

अनुसूधचत

वस्तू

घाऊक

परवाना/अनुज्प्ती आदे श १९९८ व सुिारणा आदे श २००७ अन्वये प्रकरणे पींिीबध्द करुन
रु.१७५००/- इतका दीं ड वसल
ू करण्यात आला आहे .

___________
रा्यात िोणताही उद्योग सुरु िरण्यासाठी लागणाऱ्या विविध विभागाच्या परिानग्याबाबत
(२४)

५४५२० (२२-०८-२०१६).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.िरभि नाईि

(िुडाळ), श्री.रािाभाऊ (पराग) िािे (लसन्नर), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.अननल िदम
(ननफाड) : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात कोणताही उदयोग सुरु करण्यासाठी लागणाऱया ववववि ववभागाच्या परवानग्या
घेण्याची आवश्यकता नाही, असा ननणशय राज्य शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, ववना परवाना उदयोग यामध्ये कोणकोणत्या उदयोगाींचा समावेश आहे ,
(३) असल्हयास, सदर ननणशयाच्या अींमलबिावणीची सदयःजस्थती काय आहे ?
श्री. सुभाष दे साई (०९-०१-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
“मेक

इन

महाराषर”

या

उपक्रमाींतगशत

राज्यातील

उदयोगाींना

लागणारे

ववववि

परवाने/सींमती उपलब्ि करुन दे ण्यासाठी मैत्री कक्षाींतगशत “एक णखडकी योिना” शासन ननणशय
ददनाींक ११/२/२०१६ अन्वये सरु
ु करण्यात आली आहे .

मेक इन महाराषर आणण Ease of Doing Business च्या अींतगशत मा.मुख्यमींत्री तसेच

मा.मुख्य सधचव याींचे अध्यक्षतेखाली आढावा घेण्यात येतो व त्या अींतगशत बाींिकाम, कामगार
ववभाग, उदयोग ववभाग, MPCB, ववदयुत िोडणी तसेच महाराषर औदयोधगक ववकास
महामींडळाकडून लागणाऱया मींिुऱयाींची सींख्या व कालाविी त्याचप्रमाणे इतर ववभागाींच्या
परवान्याींची सींख्या व कालाविी कमी करण्यात आला आहे . तसेच नदी ननयमन क्षेत्र, मींब
ु ई
प्राधिकरण स्थान ननजश्चती िोरणाींतगशत लागणारे ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले
असून,

ठराववक

मयाशदेपयंत

औदयोधगक

बाींिकामासाठी

पयाशवरण

आवश्यकता नाही. अशा अनेक सि
ु ारणा करण्यात आल्हया आहे त.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

ववभागाच्या

सींमतीची

वव.स. २७२ (19)
महाराष्ट्र रा्य िखार महामांडळाच्या, अन्न-धान्य िाहतूि दरासांबांधी
ननविदा प्रकययेत गररव्यिहार ााल्याबाबत

(२५)

५५०४३ (२२-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय पणन मांत्री पुढील

(१) महाराषर राज्य वखार महामींडळाच्या, अन्न-िान्य वाहतक
दरासींबींिी ननववदा प्रकक्रयेत
ू

गैरव्यवहार झाल्हयाच्या प्राप्त तक्रारीवर शासनातर्े सुरु असलेली तपासणीची कायशवाही अदयाप
पूणश करण्यात आली आहे काय,

(२) असल्हयास, प्राप्त तक्रारीनस
ु ार शासनाने याबाबत चौकशी करुन, दोषी अधिकारी व
कींत्रा्दार याींचेववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येतआहे ,

(३) तसेच ननजश्चत ककती कालाविीपयंत शासनातर्े कायशवाही पण
ू श करण्यात येणार आहे,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (११-०१-२०१७) : (१) होय.

(२), (३) व (४) िळगाींव वखार केंद्रासाठीच्या ई-ननववदे सींदभाशत एका कींत्रा्दाराने अनुभवाचे

चक
ु ीचे प्रमाणपत्र सादर केल्हयामळ
ु े व सींनगमताने ननववदा भरल्हयाबद्दल तीन कींत्रा्दाराींना,
कारणे दाखवा नो्ीस दे ऊन अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय सींचालक, महाराषर राज्य वखार
महामींडळ याींनी अपात्र ठरवले आहे . मात्र सींबींधित कींत्रा्दाराींनी मा.मुींबई उच्च न्यायालय,
औरीं गाबाद खींडपीठ येथे याधचका क्र.३३८७/२०१६, क्र.३५७८/२०१६, क्र.३७८७/२०१६, क्र.४३४९/२०१६
अन्वये याधचका दाखल केलेल्हया होत्या.
मा.मुींबई

उच्च

न्यायालय,

औरीं गाबाद

खींडपीठ,

याींनी

याधचकाकत्यांना

अपात्र

ठरववल्हयाबद्दलचा ननणशय रद्द ठरवन
ू नव्याने प्रकक्रया राबववणे ककीं वा सवश सींबींधित कींत्रा्दाराींना
पुन्हा सन
ु ावणीची सींिी दे ऊन, याबाबत एक मदहन्यात अींनतम ननणशय घेण्याचे दद.११.७.२०१६
आदे श ददले होते.

मा.मुींबई उच्च न्यायालय औरीं गाबाद खींडपीठ याींच्या या आदे शानुसार वखार महामींडळाने

सवश सींबींधित कींत्रा्दाराींना सुनावणीची सींिी दे ऊन राि रान्सपो्श , लातूर याींना िळगाींव वखार

केंद्रावरील दद.१५.११.२०१६ ते दद.१४.११.२०१८ या कालाविी करीता कामाचा ठे का मींिूर केला
आहे .

___________
सोलापरू जिल््यातील दष्ट्ु िाळी पररजस्थतीमळ
ु े थकित ििाािरील व्यािमाफी दे णेबाबत
(२६)

५५२४४ (२२-०८-२०१६).

श्री.गणपतराि दे शमख
(साांगोले) :
ु

सन्माननीय सहिार

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जिल्ह्यामिील दषु काळी पररजस्थतीमुळे शेतकऱयाींकडे असलेल्हया थककत किाशचे
पुनगशठन करून व्यािमार्ी दे ण्याचा ननणशय शासनाने घेतला आहे काय,

(२) असल्हयास, सोलापूर जिल्ह्यामध्ये अश्या प्रकारचे थककत किश ककती आहे ,
(३) असल्हयास, यापैकी ककती शेतकऱयाींना व्याि मार्ी ददलेली आहे ?

वव.स. २७२ (20)

श्री. सुभाष दे शमख
ु (०३-०१-२०१७) : (१) होय.

(२) सोलापरू जिल्ह्यामध्ये सन २०१५-१६ मिील पीक किश पन
ु गशठणासाठी पात्र खातेदार
शेतकरी २२७४७ असून त्याींची थकीत किश रक्कम रु.२८०३३.७५ लाख इतकी आहे . त्यापैकी
बँकाींनी १८०२८ शेतक-याींचे रु.२०१.४० को्ीचे पीक किाशचे पुनगशठन केले आहे.

(३) सोलापूर जिल्ह्यात पीक किाशचे पुनगशठन झालेल्हया १८०२८ शेतक-याींनी पुनगशठीत किाशचा
हप्ता ववहीत मद
ु तीत भरल्हयास ते पन
ु गशठीत किाशवरील प्रथम वषाशच्या सींपण
ू श व्याि मार्ीस
पात्र ठरतील.

___________
रा्यातील िागदोपत्री नोंदविल्या गेलेल्या सहिारी सांस्थाांिर अिसायि नेमण्याबाबत
(२७)

५५५३६ (२२-०८-२०१६).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.वििय िडेट्टीिार (ब्रम्महपूरी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे िी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),
श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण) :
करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्यातील कागदोपत्री नोंदववल्हया गेलेल्हया सम
ु ारे ४९ हिार ५८४ सहकारी सींस्थाींपैकी आठ

हिार ५१६ सहकारी सींस्थाींवर सहकार खात्याने कारवाई करुन त्याींची नोंदणी रद्द केली व ३४
हिार ७८४ सहकारी सींस्थाींवर अवसायक नेमण्यात आले असून माचश मदहन्याअखेरीस अन्य
सींस्थाींच्या नोंदणी रद्द आणण अवसायक नेमले िाणार असल्हयाचे राज्याचे सहकार आयुक्त
याींनी माहे माचश, २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास साींधगतले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त अवसायकाची राज्यस्तरीय कायशशाळा घेण्यात आली असन
ू त्याींना मास््र
रे नसश तयार करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, प्रश्न भाग १ बाबत अदयापपयंत सहकारी सींस्थाींवर ककती अवसायक नेमण्यात
आले आहे ,
(४) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (१६-०१-२०१७) :(१) माचश, २०१६ अखेरीस सवेक्षणामध्ये बींद, कायशस्थधगत

व ठावदठकाणा नसलेल्हया ५४१२४ सींस्थापैकी ४८,३३२ अवसायक नेमण्यात आलेले असून
१९,७८२ सींस्थाींची नोंदणी रद्द केलेली आहे.

(२) होय. ददनाींक १६.१.२०१६ रोिी “अवसायक कामकाि” बाबतची एक कायशशाळा पुणे येथे
आयोजित करण्यात आली होती. उपजस्थत अधिकारी व कमशचा-याींना अवसायनाचे कामकाि
ववषयाबाबत मागशदशशन करण्यात आलेले आहे .
(३) अदयापपयशत ४८,३३२ सहकारी सींस्थाींवर अवसायक नेमण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. २७२ (21)
रा्यात विनापरिाना साििारी व्यिसाय सुरू असल्याबाबत
(२८)

५५५७० (२२-०८-२०१६).

श्री.लसध्दराम म्महे त्रे (अक्िलिोट), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर),

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पजश्चम), प्रा.विरें द्र िगताप (धामणगाि रे ल्िे), डॉ.सांतोष टारफे
(अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :
काय :-

(िळमनरु ी), डॉ.सतीश

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) वरखेड (जि.िळगाींव), माळीनगर (जि.सोलापूर) व मुींबईसह राज्यात खािगी सावकरी
व्यवसाय तेिीत असल्हयाचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरयान ननदशशनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्हयास, मींब
ु ईत १४२३ नोंदणीकृत सावकाराींची सींख्या असन
ू २०१५-१६ या आधथशक वषाशत
तब्बल २४,५३४ किशदाराींना सुमारे ९० को्ी रुपयाींचे किश ददल्हयाचे ननदशशनास आले, हे खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, खािगी सावकराींच्या किाशमळ
खासगी
ु े आत्महत्याींमध्ये वाढ होत असन
ू
सावकाराींच्या कारभाराची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार वाढत्या खािगी सावकराींच्या
िींदयावर रोख लावण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (०३-०१-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे.

(२) मुींबईमध्ये नोंदणीकृत सावकाराींची सींख्या १८९३ असून सन २०१५-१६ मध्ये २८,९०७
किशदाराींना रु.९८.३८ को्ी इतक्या रक्कमेचे किश वा्प करण्यात आले आहे.

(३) व (४) बेकायदे शीर सावकारीबाबत क्षेत्रीय कायाशलयाींकडे प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने
महाराषर सावकारी (ननयमन) अधिननम, २०१४ मिील तरतूदीच्या अनुषींगाने कायशवाही
करण्यात येते.

राज्यात ऑगस््, २०१६ अखेर अधिननयमाच्या कलम १८ (१) अन्वये एकूण ७५७

प्रकरणे दाखल झाली आहे त. त्यापैकी ३९५ प्रकरणी सन
ु ावणी सुरु असून २९५ प्रकरणी
अिशदाराींचे अिश र्े्ाळण्यात आले आहे त. उवशररत प्रकरणी अदयाप सुनावणी घेण्यात आलेली
नाही.

सुनावणी सुरु असलेल्हया ३९५ प्रकरणाींपैकी ७८ प्रकरणाींमध्ये एकूण ११४.७६ हे.आर

एवढी िमीन सींबींिीत अिशदाराींना परत करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. २७२ (22)
खािगी साििारी ििामाफी योिनेंतगात मराठिाड्यातील शेतिऱ्याांना
पुरेसा न्याय लमळाला नसल्याबाबत
(२९)

५५९५८ (२२-०८-२०१६).

श्री.त्र्यांबिराि लभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.वििय िडेट्टीिार

(ब्रम्महपरू ी), श्री.अलमन पटे ल (मांब
ु ादे िी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील
(धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) खािगी सावकारी किशमार्ी योिनेंतगशत ववदभश आणण मराठवाड्यातील अवघ्या ४६ हिार
४९१ शेतकऱयाींना किशमार्ी ममळाली असून यातही मराठवाड्यातील शेतकऱयाींना पुरेसा न्याय
ममळाला नसल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्या दरयान ननदशशनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्हयास, ववदभाशतील शेतकऱयाींना ६१ को्ी ३४ लाख रुपयाींची किशमक्
ु ती ममळाली. परीं तु

गेल्हया तीन मदहन्याींत २६० आत्महत्या झालेल्हया मराठवाड्यातील शेतकऱयाींना अवघे ४ को्ी
७१ लाख रुपये मार् केले. त्यात मुदत सींपल्हयाने योिना ठप्प झाली असल्हयाने मुदत

वाढववण्याचा प्रस्ताव शेतकऱयाींनी शासनाकडे पाठववला असून तो शासनाकडे प्रलींबबत असल्हयाचे
ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, प्रश्न २ बाबत शासनाने काय कायशवाही केली आहे वा करणार आहे ,
(४) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (०३-०१-२०१७) :(१) हे खरे नाही.

(२) व (३) ववदभश व मराठवाड्यातील शेतक-याींनी परवानािारक सावकाराींकडून किाशस मार्ी

दे ण्याबाबत शासन ननणशय क्र.एमएलए १०१५/ प्र.क्र २५/७-स, ददनाींक १० एवप्रल, २०१५ रोिी

ननगशममत करयात आला. सदर शासन ननणशयात नमूद करण्यात आलेल्हया लाभाथीच्या
पात्रतेच्या ननकषाची पत
श ा करणा-या किशबािारी शेतक-याींना सावकारी किशमार्ी योिनेचा
ू त
लाभ दे ण्यात आला आहे.

सदर शासन ननणशयात योिनेची अींमलबिावणी करण्यासाठी दद.३०.६.२०१५ पयंत मुदत

दे ण्यात आली होती. तथावप नींतर सदर मुदत दद.३१.३.२०१६ पयंत वाढववण्यात आली.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
रा्य शासनाने मुांबईसह ठाणे, रायगड, रत्नाधगरी ि लसांधुदग
ू जिल््यातील शासनमान्य
अनुदाननत िसनतगह
त ाांना मांिूर िेलाला ननधी िाटपाअभािी शासनास परत गेल्याबाबत

(३०)

५५९७२ (२०-०८-२०१६).

प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे िी),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.वििय िडेट्टीिार (ब्रम्महपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सुननल राऊत (वियोळी), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली

पूि)ा , श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), डॉ.लमललांद माने (नागपूर उत्तर), अॅड.आलशष शेलार (िाांद्रे

वव.स. २७२ (23)
पजश्चम), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सुननल लशांदे (िरळी) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाने मुींबईसह ठाणे, रायगड, रत्नाधगरी व मसींिुदग
ू जिल्ह्यातील शासनमान्य

अनुदाननत वसनतगह
ु ारे चार को्ी ४० लाख रुपयाींचा ननिी मींिूर केला होता मात्र मुींबई
ृ ाींना सम
ववभागीय प्रादे मशक अधिकाऱयाींच्या हलगिीपणामळ
ु े हा ननिी ३१ माचश रोिी ववतररत न
केल्हयामुळे शासनास परत गेला त्यामुळे सुमारे १२५ वसनतगह
ृ ाींना र््का बसल्हयाची बाब माहे
एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्या सुमारास ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राज्य शासनाकडून मींिुर ननिी सींबींधित वसतीगह
ृ ाींना तातडीने वा्प करण्याचे
शासनाचे आदे श आहे त, मात्र या आदे शाला सामाजिक न्याय ववभागातील अधिकारी िुमानत
नसल्हयाने ननिी वा्पाच्या कामात ददरीं गाई करीत असल्हयाने मागासवगीय ववदयार्थयांचे मशक्षण
िोक्यात आले असल्हयाने प्रश्न भाग-१ बाबत चौकशी करण्यात आली काय,
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार या प्रकरणात सींबींिीताींवर कारवाई
करु सदरील वसनतगह
ृ ाींना त्वरीत अनुदान ववतरीत करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (२७-०१-२०१७) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे.

(२) व (३), (४) आयक्
ु त, समािकल्हयाण, पुणे याींचे कायाशलयाकडून प्रादे मशक उपायुक्त,
समािकल्हयाण, मुींबई ववभाग याींना दद.३१ माचश, २०१६ रोिी रात्री १९.५६ वा रु.४,४०,७७,०००

तरतूद सींगणक प्रणालीव्दारे ववतरीत करण्यात आली होती. तथावप, यानींतर सदरहू सींगणकीय
ववतरण प्रणाली बींद पडल्हयाने सदरहू रक्कम ववतरीत करता न आल्हयाचे प्रादे मशक उपायक्
ु त,
समािकल्हयाण, मुींबई ववभाग याींनी आयक्
ु त, समािकल्हयाण, पुणे याींचे

कायाशलयास कळववले

आहे .

रक्कम ववतरीत न केल्हयाबाबत आयुक्त,समािकल्हयाण, पुणे याींनी दद.३०/७/२०१६

रोिीच्या पत्राव्दारे प्रादे मशक उपायक्
ु त, समािकल्हयाण, मींब
ु ई याींचा खल
ु ासा मागववलेला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

पुणे जिल््यातील औद्योधगि क्षेत्रातील अनेि िांपन्या िॉपोरे ट सोशल
ररस्पॉसीबीलीटी ननधी (सी.एस.आर.) खचा िरत नसल्याबाबत

(३१)

५६१९४ (२२-०८-२०१६).

श्री.बाबुराि पाचणे (लशरुर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग मांत्री

ीं
(१) पुणे जिल्ह्यातील औदयोधगक क्षेत्रातील अनेक कींपन कॉपोरे ् सोशल ररस्पॉसीबीली्ी
ननिी
(सी.एस.आर.) ननिी खचश करत नाही हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, पुणे येथे ददनाींक २२ एवप्रल, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ववभागीय िलयुक्त
मशवार योिनेच्या आढावा बैठककत ग्रामववकास मींत्री याींच्या सहमत पुणे जिल्ह्यातील काही

मोिक्याच कींपन्याींनी िलयक्
ु त मशवार योिनेसाठी मस.एस.आर. ननिी ददल्हयाचे ननदशशनास
आले हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, मस.एस.आर. ननिीतून िलयुक्त मशवार योिनेचे काम करताना अनेक कींपन्या

अींदाि पत्रक बनवत नसल्हयाचे व बनाव् कामे दाखवन
ू मोठ्या प्रमाणातील मस.एस.आर. ननिी
वाया िात असल्हयाचे ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, पण
ु े जिल्ह्यातील सवश औदयोगीक कींपन्याींना मस.एस.आर. ननिी िलयक्
ु त
मशवार योिनेसाठी खचश करण्याबाबत शासनाने केलेली कायशवाही व शासनाची प्रनतकक्रया ?
श्री. सुभाष दे साई (०५-१२-२०१६) :(१) व (२) अींशत: खरे आहे .

िलयक्
ु त मशवार अमभयानामिील कामाींसाठी सी.एस.आर. ननिी उपलब्ि करुन दे णेबाबत

४५० कींपन्याींना आवाहन केले होते. त्यापैकी सन २०१५-२०१६ मध्ये ननवडलेल्हया गावाींमध्ये ६२
कींपन्याींनी सहभाग नोंदवन
ू १९९ कामे हाती घेतली होती व रु.१२.८८ को्ी ननिीची कामे केली

आहे त. सन २०१६-२०१७ मध्ये ननवड केलेल्हया गावाींमध्ये २२ कींपन्याींनी सहभाग नोंदवून
रु.९.७९ को्ी ननिीची कामे केलेली आहे त.
(३) हे खरे नाही.
सी.एस.आर.ननिीतून कामे करताना, कामाींची अींदािपत्रके सींबींधित ववभागामार्शत करण्यात

आलेली आहे त व अींदािपत्रकाप्रमाणे कींपन्याींनी कामे करुन ननिी खचश केलेला आहे.

(४) सन २०१६-२०१७ मध्ये सवश औदयोधगक कींपन्याींकडून सी.एस.आर.ननिी ममळववण्यासाठी
उपववभागीय अधिकारी (प्राींत) व जिल्हहाधिकारी याींचेमार्शत आढावा बैठकीमध्ये व प्रत्यक्ष
भे्ीव्दारे कींपन्याींचा सी.एस.आर. उपलब्ि करून दे णेबाबत आवाहन केले आहे .
___________
हहांगोली (जि.हहांगोली) येथील महात्मा फुले वििास महामांडळाचा िारभार
पहाण्यासाठी िामयस्िरुपी अधधिारी दे ण्याबाबत

(३२)

५६४८२ (२०-०८-२०१६).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे िी) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दहींगोली (जि.दहींगोली) येथील महात्मा र्ुले ववकास महामींडळाचा कारभार कायम प्रभारीवरच
सुरु असल्हयाने अनेक लाभार्थयांची किश प्रस्तावासाठी गैरसोय होत असल्हयाचे माहे मे, २०१६
मध्ये वा त्यादरयान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या महामींडळाचा कारभार पहाण्यासाठी कामयस्वरुपी अधिकारी दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. राििुमार बडोले (०३-०१-२०१७) :(१) होय.

(२) माहे ऑगस््, २०१६ पासून महात्मा र्ुले मागासवगश ववकास महामींडळाच्या दहींगोली जिल्हहा
कायाशलयात ननयममत अधिकाऱयाची ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
नालशि जिल््यातील उद्योगाांना सामूहहि योिनेअांतगात
िोणताच फायदा लमळत नसल्याबाबत

(३३)

५७०५५ (२२-०८-२०१६).

श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (दे िळाली) :

सन्माननीय उद्योग

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नामशक

जिल्ह्यातील उदयोगाींना सामूदहक

योिनेअत
ीं गशत

कोणताच र्ायदा ममळत

नसल्हयाने उदयोिकाींना मदहन्याकाठी शासनाला ६२ ्क्के कर भरावा लागत असल्हयाने गेल्हया
१० वषाशत जिल्ह्यात एकाही मोठ्या उदयोगाींची स्थापना झाली नाही, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच शासनाने एक णखडकी योिनाींच्या माध्यमातून सवश प्रमाणपत्रे दे ण्याची घोषणा
करुनही या घोषणेची नामशक जिल्ह्यात अींमलबिावणी झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाची भूममका काय आहे ?
श्री. सुभाष दे साई (०९-०१-२०१७) : (१) हे खरे नाही.

गेल्हया १० वषाशत (सन २००७ ते २०१६) शासनातर्े सामुदहक प्रोत्साहन योिना २००७

व २०१३ राबववण्यात येत आहे त. या कालाविीमध्ये दोन्ही योिनाींतगशत नामशक जिल्ह्यातील
मोठया/ववशाल उदयोगाींचे एकींदर ९९ अिश प्राप्त झाले आहे त. त्यापैकी ४४ उदयोगाींना पात्रता
प्रमाणपत्र ननगशममत करण्यात आली असून, प्रोत्साहनास पात्र ठरववण्यात आले आहे . नामशक
जिल्हहा क, ड व ड+ असा वगीकृत असून उदयोगाींना ववववि प्रोत्साहने दे य केली आहे त.

(२) राज्यात उदयोग स्थापन करण्याकरीता सवश ना हरकती/परवाने/मींिूऱया एकाच दठकाणी
उदयोिकाींना तातडीने व सुलभररत्या प्राप्त होण्याकरीता एक णखडकी योिना राबववण्याचा
ननणशय दद.११/२/२०१६ च्या शासनाननणशयान्वये घेण्यात आला. एक णखडकी योिना प्रभावीपणे
राबववण्यासाठी ववववि ववभागाींच्या मींत्री कक्ष सक्षम करण्याकरीता ववववि ववभागाच्या ग् अ
ते क सींवगाशतील ४१ पदाींच्या ननममशतीस दद.१८/६/२०१६ च्या शासन ननणशयान्वये मान्यता
दे ण्यात आली आहे. प्रस्तुत मींत्री कक्ष राज्यस्तरीय असून एक णखडकी योिनेचा लाभ नामशक
जिल्ह्यासह राज्यातील अन्य जिल्ह्याींना दे खील दे ण्यात येतो.

(३) उदयोिकाींच्या समस्या सोडवण्याकरीता दे णखल राज्यस्तरावरील मैत्री कक्षा मार्शत प्रयत्न
करण्यात येत आहे.
तसेच ववभागीय स्तरावर दे खील मैत्री कक्ष स्थापन करण्यात आले असून शासन ननणशय

ददनाींक २८/०७/२०१५ उदयोग सह सींचालक, नामशक कायाशलय याींच्या कायाशलयात मैत्री कक्षाचे
गठन

करण्यात

आले

आहे.

सदर

कक्ष

नामशक

सोडववण्यास मदत करत आहे.
___________

पररक्षेत्रातील

उदयोिकाींच्या

समस्या
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रा्यात फळे ि भािीपाला वियीची ‘सफल’ िेंद्रे सुरू िरण्याबाबत
(३४)

५७५९५ (२२-०८-२०१६).

श्री.सुननल राऊत (वियोळी) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राषरीय डेअरी ववकास मींडळाची शेतक-याींना कायदे शीर ठरलेली र्ळे व भािीपाला ववक्रीची
‘सर्ल’ केंद्रे ददल्हलीच्या ितीवर महाराषरातही सुरु करण्यात येतील व तासा साींमिस्य करार
करण्यात येईल असे राज्याचे सहकारमींत्री याींनी िाहीर केले असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१६
दरयान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, शेतक-याींना थे् लाभ दे णारी ही योिना राज्यात कायाशजन्वत करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) अदयाप, काहीच कायशवाही केली नसल्हयास, त्यामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (०३-०१-२०१७) :(१) होय.

(२) मींत्री (पणन) याींनी दद.१६ एवप्रल, २०१६ रोिी ददल्हली येथे नॅशनल डेअरी डेव्हलपमें् बोडाशने
(एन.डी.डी.बी.) सरु
ु केलेल्हया ‘सर्ल’ च्या ववतरण केंद्राला भे् दे वन
ू ददल्हली शहरात तािी र्ळे

व भािीपाला ववतरण व्यवस्थेची पाहणी केली आहे. सदर प्रकल्हपाचा सववस्तर अहवाल
बनववण्याबाबत राषरीय डेअरी ववकास मींडळास दद.१८.०६.२०१६ च्या पत्राव्दारे ववनींती करण्यात
आलेली आहे .
(३) लागू नाही.
___________
नाांदेड जिल््यात लोिशाहीर अण्णाभाऊ साठे आधथाि वििास महामांडळाची
लाभार्थयाांिडे ८ िोटी रुपयाची थिबािी असल्याबाबत
(३५)

५८२३९ (२०-०८-२०१६).

श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) नाींदेड जिल्ह्यात लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आधथशक ववकास महामींडळाची जिल्ह्यातील
िवळपास अडीच हिार लाभार्थयांकडे ८ को्ी रुपयाची थकबाकी असल्हयाचे माहे मे, २०१६
मध्ये वा त्या दरयान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, महामींडळाकडून किश ममळाल्हयानींतर लाभार्थयांची किाशची रक्कम भरली
नसल्हयाचे ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने काय कायशवाही केली आहे वा करणार आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २७२ (27)

श्री. राििुमार बडोले (०३-०१-२०१७) : (१) हे खरे नाही.

महामींडळामार्शत माहे मे, २०१६ अखरे पयंत ववववि योिनेअींतगशत २७५९ लाभाथींना

किश ननिीचे ववतरण केले आहे . त्याींची एकूण वसुलपात्र रक्कम रु.५.९७ को्ी असून त्यापैकी
रु.५७.४७ लाख इतका ननिी वसल
ु ीपो्ी प्राप्त झाला आहे . तसेच, एकूण थककत रक्कम रु.५.३९
को्ी एवढी आहे .

(२) व (३) महामींडळाच्या कायाशलयामार्शत वसल
ु ीची कायशवाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
बँिाचा पीि ििा िाटपाचा लक्षाांि िाढविणेबाबत
(३६)

५८५३७

(उस्मानाबाद) :
(१)

(२२-०८-२०१६).

श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राणािगिीतलसांह
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पाटील

राज्य शासनाच्या ननदे शानस
ु ार शेतकऱयाींना पीक किश ममळण्याबाबत राज्यातील प्रत्येक

बँकाना ननिाशररत लक्षाींक घालून ददलेला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राज्यातील शेतकऱयाींची सींख्या व दषु काळग्रस्त पररजस्थती पाहता हा लक्षाींक
खूपच कमी असल्हयाने मोठया प्रमाणात शेतकरी वगश हा पीक किाशपासन
ू वींधचत राहतो, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीनी मा.मुख्यमींत्री याींना ददनाींक ६ िन
ू , २०१६
रोिी वा त्यासम
ु ारास ननवेदनादवारे ननदशशनास आणून ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात आली आहे ,
(५) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (०३-०१-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.

दद.३०/०९/२०१६ अखेर ४८,००,८७३ शेतक-याींना रु.३२९६३ को्ीींचे किश वा्प करण्यात
आले आहे. दद.३०/०९/२०१४ च्या तुलनेमध्ये दद.३१/१०/२०१६ रोिी ७,१८,५३१ वाढीव शेतक-याींना
वाढीव रु.८८५९ को्ीींचे किश वा्प करण्यात आलेले आहे . तसेच दद.३०/०९/२०१५ च्या

तुलनेमध्ये दद.३१/१०/२०१६ रोिी ८१,८२१ शेतक-याींना वाढीव रु.३४८७ को्ीींचे किश वा्प
करण्यात आले आहे .
(३) नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. २७२ (28)
मातांग समािाच्या आधथाि उन्नतीसाठी स्थापन ाालेल्या लोिशाहीर
अण्णाभाऊ साठे महामांडळाला ननधी लमळाला नसल्याबाबत
(३७)

५८६४० (२०-०८-२०१६).

श्री.सुधािर भालेराि (उदगीर) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मातींग समािाच्या आधथशक उन्नतीसाठी स्थापन झालेल्हया लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे
महामींडळाला मे, २०१६ हा मदहना सींपत आला तरी यावषीचा ननिी ममळाला नाही, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्हयास, कोल्हहापुर जिल्ह्यातील मातींग समािाची अनेक किश प्रकरणे प्रलींबीत आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदरचा ननिी अदयापयंत न ममळण्याची कारणे काय आहे तसेच ननिी
केव्हापयंत प्राप्त होणार आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. राििुमार बडोले (०३-०१-२०१७) :(१) अींशत: होय, सादहत्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ
साठे ववकास महामींडळास सन २०१६-१७ या ववत्तीय वषाशमध्ये ववशेष केंद्रीय अथशसहाय्य

योिनेकरीता रु.३८ को्ी इतकी तरतद
ू करण्यात आली असन
ू त्यापैकी रु.८ को्ी इतकी तरतद
ू
ववतरीत करण्यात आली आहे. तसेच, बीि भाींडवल योिनेकरीता रु.७५ को्ी तरतूद

अथशसींकजल्हपत करण्यात आली असून सदरील तरतूद ववत्त ववभागाच्या पुढील ननदे शानस
ु ार
महामींडळास ववतरीत करण्यात येईल.

(२) सादहत्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे ववकास महामींडळाच्या जिल्हहा कायाशलयामार्शत
अनुदान

योिनेअींतगशत

८९ लाभाथींना

रु.८.९० लाख

इतका

ननिी

तसेच,

बीिभाींडवल

योिनेअत
ीं गशत ३१ लाभाथींना रु.३७.४७ लाख इतका ननिी महामींडळाकडील मशल्हलक ननिीतून

ववतरीत करण्यात आला आहे . अिशदाराींनी पूतत
श ा न केलेले २५ किश प्रकरणे महामींडळाच्या

कोल्हहापूर जिल्हहा कायाशलयाकडे प्रलींबबत आहे त. या प्रकरणाींचा ननिी प्रादे मशक कायाशलयाकडे
उपलब्ि आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
रा्यात गेल्या ४-५ िषाात हिामानातील बदलामुळे रा्यात िारां िार दष्ट्ु िाळसदृश्य
पररजस्थती ननमााण होऊन दष्ट्ु िाळी जस्थतीच्या पाश्िाभुमीिर शेतिऱ्याांचा
वपिििा घेण्यािडे िल िाढत असल्याबाबत

(३८)

५९३७७ (२२-०८-२०१६).

श्री.राणािगिीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.अजित पिार

(बारामती), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :
करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) गेल्हया ४-५ वषाशत हवामानातील बदलामळ
ु े राज्यात वारीं वार दषु काळसदृश्य पररजस्थती

ननमाशण झालेली असताना व सन २०१५-१६ मध्ये पिशन्यमान असमािानकारक झाल्हयाने

वव.स. २७२ (29)
दषु काळी जस्थतीच्या पाश्वशभम
ु ीवर शेतकऱयाींचा वपककिश घेण्याकडे कल वाढला असल्हयाची बाब
माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरयान ननदशशनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सततची दषु काळी पररजस्थती व आधथशक चणचण यामळ
ु े शेतकऱयाींचा वपककिश
घेण्याकडे कल वाढलेला असतानासुद्धा नागरी बँकाींकडून अदयापही शेतकऱयाींना किश उपलब्ि
होत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, किश ववतरण प्रकक्रयेवेळी अनतररक्त यींत्रणा उपलब्ि नसल्हयामळ
ु े बरे चसे शेतकरी
किाशपासून वींधचत राहतात, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, वपककिश वा्पासाठी शासन कोणते प्रयत्न करत आहे वा करण्यात येत
आहे त?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (०३-०१-२०१७) :(१) नाही. हे खरे आहे .

(२) व (३) नाही. हे खरे नाही. राज्यातील ववववि बँकाींनी माहे ३०/९/२०१४ अखेर ४०.८२ लाख
शेतक-याींना रु.२४१०४ को्ी पीक किश वा्प केले व माहे ३०/९/२०१६ अखेर ४७.१९ लाख
शेतक-याींना रु.२९४७६ को्ी पीक किश वा्प केले तर या वषी दद.३०/९/२०१६ अखेर ४७.८३
लाख शेतक-याींना रु.३२७३२ को्ीींचे पीक किश वा्प केल्हयाचे स्पष् होत आहे . एकींदरीत
दद.३०/९/२०१४ च्या तुलनेमध्ये ददनाींक ३०/९/२०१६ रोिी ७,००,९३५ वाढीव शेतक-याींना वाढीव
रु. ८६२८ को्ीींचे किश वा्प करण्यात आलेले आहे .

तसेच दद. ३०/९/२०१५ च्या तल
ु नेमध्ये

दद. ३०/९/२०१६ रोिी ६४,२२५ शेतकऱयाींना वाढीव रु.३२५६ को्ीचे किश वा्प करण्यात आलेले
आहे . त्यामुळे गतवषीच्या तुलनेमध्ये बँकाचे कमी किश वा्प झाल्हयाचे अथवा बँकाींनी कमी
किश वा्प केल्हयाची बाब वस्तुजस्थतीस िरुन नाही.

(४) मा.मख्
ु यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली दद.२८/४/२०१६ रोिी राज्य स्तरीय खरीप आढावा

बैठकीमध्ये सवश ववभागीय आयुक्त, सवश जिल्हहाधिकारी आणण कृषी व सहकार ववभागातील
क्षेबत्रय अधिकारी याींना खरीप आढाव्याच्या अनुषींगाने सूचना ददल्हया आहे त. तसेच मा.मुख्यमींत्री

याींच्या अध्यक्षतेखाली रु.११/५/२०१६ रोिी राज्य स्तरीय बँकसश सममतीच्या बैठकीमध्ये सवश
सावशिननक क्षेत्रातील बँका, खािगी बँका, ग्रामीण बँका व जिल्हहा मध्यवती सहकारी बँकाींना
पीक किश ववतरणाबाबत सकारात्मक कायशवाही करण्याच्या सच
ू ना ददल्हया आहे त. याच

अनुषींगाने मा.पालक मींत्री याींनी िूनच्या पदहल्हया आठवड्यात त्याींच्या जिल्ह्यातील पीक किश
वा्पाच्या अनुषींगाने आढावा बैठका घेतल्हया. मा.मींख्यमींत्री महोदय याींनी दद.३/६/२०१६ व

२७/६/२०१६ रोिी जव्हडीओ कॉन्र्रन्सव्दारा सवश ववभागीय आयुक्त, जिल्हहाधिकारी व सहकार
क्षेत्रातील अधिकारी याींच्यासमवेत पीक किश वा्पाचा आढावा घेतला आहे . तसेच मा.मख्
ु यमींत्री

याींच्या आदे शानस
ु ार महसूल व वन ववभागामार्शत रु.१ लाख ते रु.२.५ लाख पीक किाशवर एक
वषाशसाठी मुद्राींक शुल्हक मार् करण्याचे आदे श दद.४/६/२०१६ रोिी ननगशममत करण्यात आले.

पररणामस्वरुप या वषी माहे ३० सप््ें बर अखेर ६४,२२५ शेतक-याींना वाढीव रु.३२५६ को्ीचे
किश वा्प करण्यात आले आहे .
___________

वव.स. २७२ (30)
बुलडाणा जिल््यात एि लाख रूपयािरील पीि ििाासाठी राष्ट्रीयितत
बँिाांिडून होत असलेल्या सचा ररपोटा च्या सक्तीबाबत

(३९)

६०११४ (२२-०८-२०१६).

श्री.हषािधान सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बल
ु डाणा जिल्ह्यात एक लाख रूपयावरील पीक किाशसाठी राषरीयकृत बँकाींकडून

सचश

ररपो्श साठी सक्ती केली िात असल्हयाची बाब माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरयान
ननदशशनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर सचश ररपो्शसाठी शेतक-याींना आधथशक भुदंड सोसावा लागत आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, शासन शेतक-याींना सचश ररपो्श साठी येणा-या खचाशची प्रनतपत
ू ी करणार आहे
काय,

(४) नसल्हयास, शेतक-याींसाठी या बाबत शासनाकडून कोणत्या उपाय योिना करण्यात येणार
आहे त ?

श्री. सभ
(१७-०१-२०१७) :(१) होय. भारतीय ररझाव्हश बँक पररपत्रक ११ मे,
ु ाष दे शमख
ु
२०१२/५५३ मिील पॅरा क्र.१२(iii) मध्ये नमद
ू केलेल्हया ननदे शानुसार सचश ररपो्श घेतला िातो.
(२) होय.

(३) असा कोणताही प्रस्ताव शासनाच्या ववचारिीन नाही.
(४) सचश ररपो्श हा भारतीय ररझाव्हश बँकेच्या ननदे शानस
ु ार घेण्यात येत असल्हयाने याबाबत
शासन स्तरावरुन वेग्या उपाययोिनेची आवश्यकता ददसून येत नाही.
___________
गडधचरोली जिल्हा सहिारी ितषी ि ग्रामीण बहुउद्येलशय वििास
बँिेतील िमाचा-याांचे िेतन थिीत असल्याबाबत
(४०)

६०२३३ (२२-०८-२०१६).

श्री.ितष्ट्णा गिबे (आरमोरी), श्री.रािेश िाशीिार (सािोली) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गडधचरोली जिल्हहा सहकारी कृषी व ग्रामीण बहुउदयेमशय ववकास बँकेतील कमशचा-याींचे
मागील ३१ मदहण्याींपासून वेतन झाले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ददनाींक २४ िुल,ै २०१५ रोिीचे पररपत्रानस
ु ार उक्त बँकेतील ५० वयवषाशच्या

आतील कमशचा-याींना शासन सेवेत सामवन
ू घेण्याचे व ५० वय वषाशवरील कमशचा-याींना बँकेची
स्थावर मालमत्ता ननकाली काढून मुदतपूवश सेवाननवत्ृ ती दे ण्यात येणार असल्हयाचे खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २७२ (31)
श्री. सुभाष दे शमख
ु (०३-०१-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२) व (३) शासन ननणशय क्र. एलडीबी १०१३/प्र.क्र.६९९/७-स, दद.२४.०७.२०१५ अन्वये भूववकास
बँकेबाबत िोरणात्मक ननणशय घेण्यात आला आहे . त्यानस
ु ार भवू वकास बँकेच्या ज्या कमशचायाचे वय ५० वषाशपेक्षा कमी आहे अशा कमशचा-याींच्या वयाची कमाल मयाशदा मशधथल करुन

असे कमशचारी नोकर भरतीच्या प्रचलीत पध्दतीनुसार व त्याींच्या शैक्षणणक अहशतेप्रमाणे उपरोक्त
शासन ननणशयाच्या ददनाींकापासून पुढील ३ वषाशपयंत राज्य शासनाच्या सेवेत भरतीसाठी पात्र

ठरववण्यात आले आहे त्यानुषींगाने दद.३१.०८.२०१६ रोिी शासन ननणशय ननगशममत करण्यात
आला आहे .

बँकेची मालमत्ता ववक्री करण्यास मान्यता दे ण्यात आली असून सदर मान्यतेस

अनुसरुन ई.्ें ्रीग ननववदे ची प्रकक्रया सुरु करण्याबाबत दद.२६.०९.२०१६ च्या पत्रान्वये सहकार
आयुक्त व ननबींिक, सहकारी सींस्था, पुणे याींना कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मुांबईतील िरश्य सहिारी बॅंिेच्या सांचालि मांडळाने सव्िा िोटी रुपये
ििा बेिायदा मांिूर िेल्याबाबत

(४१)

६०५३७ (२२-०८-२०१६).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि पजश्चम) :

सन्माननीय

सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबईतील वैश्य सहकारी बॅंकेच्या सींचालक मींडळाने सन २००१-०२ या कालाविीत सव्वा

को्ी रुपये किश बेकायदा मींिूर केल्हयाप्रकरणी, सवश सींचालकाींना ननदोष मुक्त करुन, मत
ृ

महाव्यवस्थापकाच्या वविवा मदहलेवर ठपका ठे वून वसूलीचे आदे श काढले असून सदर
प्रकरणात ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्या सम
ु ारास सन
ु ावणी घेण्यात आली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास,

सदर प्रकरणी शासनाने उच्चस्तरावरुन चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार

ननदोष वविवा मदहलेवर ठे वलेला चुकीचा ठपका व वसुलीचे आदे श रदद करुन, दोषी
सींचालकाींववरुध्द कारवाई करण्याच्या दृष्ीने अदयाप शासनातर्े कोणती कायशवाही करण्यात
आली आहे वा येत आहे ,

(३) असल्हयास, या सींदभाशत ववशेष लेखा परीक्षक वगश-१ सहकारी सींस्था, मुींबई याींनी तत्कामलन
सींचालक मींडळाववरुध्द मुींबई पोलीस आधथशक गुन्हे ववभाग, याींच्याकडे गुन्हा दाखल केला

असताींनाही सदर आधथशक गुन्हे ववभागाच्या अधिका-याींनी तत्कामलन सींचालक मींडळाला दोष
मक्
ु त केले याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे ,
(४)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २७२ (32)
श्री. सुभाष दे शमख
ु (०३-०१-२०१७) :(१) व (२) अींशत: खरे आहे.

वैश्य सहकारी बँक, मल.मुींबई या बँकेच्या सन २००० ते २००२ या कालाविीमध्ये केलेल्हया

बेकायदा किश वा्पाबाबत बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक श्री.ववश्वनाथ िनादश न नरवणे

(सध्या मयत) याींना वैयजक्तकररत्या िबाबदार िरण्यात आले आहे . त्यानस
ु ार त्याींच्या

मालमत्तेमिून रक्कम रु.१,३०,३६,६००/- व सदर रक्कम पूणप
श णे वसूल होईपयशत १४% दराने
व्याि तसेच चौकशीचा खचश रु.२१,०००/- इतकी रक्कम त्याींचे वारस श्रीमती सुषमा ववश्वानाथ
नरवणे याींचेकडून वसल
ू करण्याचे आदे श महाराषर सहकारी सींस्था अधिननयम, १९६० चे कलम
८८ अन्वये प्राधिकृत करण्यात आलेल्हया चौकशी अधिका-याींनी ददले . सदर आदे शाववरुध्द

श्रीमती नरवणे याींनी अधिननयमाच्या कलम १५४ अन्वये मा.मींत्री (सहकार) याींचकडे पुनररक्षण
अिश दाखल केला.

सदर पुनररक्षण अिश मा.मींत्री (सहकार) याींच्या ददनाींक ३१.५.२०१६ रोिीच्या आदे शान्वये

नामींिरू करण्यात आला आहे .

(३) बँकेच्या सन २००१-०२ या कालाविीच्या ववशेष लेखा पररक्षण अहवालानुसार तत्कालीन
बँक कमशचारी व सींचालक मींडळ याींनी रु.१.३६ को्ी इतक्या रक्कमेचा अपहार केल्हयाचे

ननदशशनास आले असल्हयाने श्री.अननल पा्ील, ववशेष लेखा पररक्षक वगश-१ याींनी ददनाींक
२२.९.२००७ रोिी आधथशक गुन्हे शाखा कक्ष-१, मुींबई याींचेकडे गुन्हा दाखल केला.

आधथशक गन्
ु हे शाखेच्या ददनाींक २२.९.२०११ रोिीच्या चौकशी अहवालानस
ु ार बँकेचे

सींचालक व अधिकारी याींचे ववरुध्द कोणताही पुरावा न ममळाल्हयाने त्याींचेववरुध्द दोषारोपपत्र
सादर करण्यात आलेले नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
उद्योगाांसाठी असलेल्या औद्योधगि लॉटपरिी २० टक्िे अनुसूधचत िमातीती
ल उद्योगाांसाठी आरक्षिक्षत ठे िण्याबाबत

(४२)

६१३१६ (२२-०८-२०१६).

िुमारी प्रणणती लशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात एमआयडीसीमध्ये उपलब्ि असलेल्हया एकूण सुष्म, लघु व मध्यम उदयोगाींसाठी
असलेल्हया औदयोधगक प्लॉ्पैकी २० ्क्के अनस
ु धू चत िमातीतील उदयोगाींसाठी आरक्षक्षत

ठे वण्याच्या व या उदयोगाना सवश प्रकारच्या मींि-ू या एकाच दठकाणी उपलब्ि करुन दे ण्यासाठी
एक णखडकी योिना राबववण्याचा ननणशय घेण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, त्यानुषींगाने राज्यातील ककती जिल्ह्यात या योिनेचा लाभ मागासवगीय
समािाला ममळाला आहे व ककती जिल्हृयात एक णखडकी योिना सरु
ु करण्यात आली आहे ,

(३) असल्हयास, राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात या योिनेचा लाभ मागासवगीय समािाला ममळावा
यासाठी ववशेष मोदहम राबववण्यात येणार आहे काय,
(४) नसल्हयास, त्याची सवशसािारण कारणे काय आहे त ?

वव.स. २७२ (33)

श्री. सुभाष दे साई (०९-०१-२०१७) :(१) औदयोधगक िोरण २०१३ व डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर

ववशेष सामदु हक प्रोत्साहन योिना २०१६ नस
ु ार सष्
ु म, लघु व मध्यम उदयोिगाींसाठी

असलेल्हया औदयोधगक प्लॉ्पैकी २० ्क्के भख
ू ींड अनुसूधचत िाती व अनस
ु ूधचत िमातीसाठी

राखीव ठे वणे बाबत तसेच या उदयोगाींना सवश प्रकारच्या मींि-ु या एकाच दठकाणी उपलब्ि
करून दे ण्याबाबत मैत्री कक्ष सक्षम करून एक णखडकी योिना राबववण्याबाबत स्वतींत्र शासन
ननणशय दद.११/०२/२०१६ रोिी ननगशममत करण्यात आलेले आहे त. या अनुषींगाने महाराषर

औदयोधगक ववकास महामींडळाने दे खील या उदयोगाींना महामींडळ स्तरावरील सवश प्रकारच्या
मींि-ु या एकाच दठकाणी उपलब्ि करून दे ण्यासाठी एक णखडकी योिना कायाशन्वीत केली आहे .

(२) व (३) राज्यात एकूण ७८ अनुसूधचत िाती व अनुसूधचत िमाती प्रवगाशतील लाभाथीनी
प्रस्तूत योिनेंतगशत अिश केले आहेत.

प्रस्तत
ु एक णखडकी योिना राज्यस्तरीय मशखर स्तरावरची व्यवस्था आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

सुिणािार-सराफ ि विििमाा, पाांचाळ समािाच्या िारगीर
िामगाराांसाठी िल्याण मांडळ स्थापन िरण्याबाबत

(४३)

६१५०५

(इचलिरां िी) :

(२०-०८-२०१६).

श्री.उल्हास

पाटील

(लशरोळ),

श्री.सुरेश

हाळिणिर

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सुवणशकार व वववकमाश आणण पाींचाळ समाि महाराषर राज्यात सींख्येने अल्हप प्रमाणात
असन
इतर मागासवगीय कोट्यातन
ममळणाऱया शैक्षणणक व नोकरी ववषयक सवलती
ू
ू

समािाला प्रािान्याने दे ण्यात याव्यात, सुवणशकार-सरार् व वववकमाश, पाींचाळ समािाच्या
कारगीर कामगाराींसाठी कल्हयाण मींडळ स्थापना करून कल्हयाणकारी योिनाींचा लाभ दयावा. श्री

वववकमाश महाराि ककीं वा सींत शीरोमणी, श्री नहरी महाराि व समाि रत्न नाना शींकर शेठ
याींचा उधचत सन्मान करावा, यासह ववववि १३ मागण्याींचे ननवेदन व प्रस्तत
ु लोकप्रनतननिी
वविानसभा सदस्य, इचलकरीं िी याींचे पत्र मा. सामाजिक न्यायमींत्री याींना माहे मे, २०१६ मध्ये
वा त्यासुमारास सादर करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरील ननवेदनात कोणकोणत्या मागण्या करण्यात आल्हया आहे त व त्या
अनुषींगाने कोणती कायशवाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (०५-१२-२०१६) : (१) होय.

(२) सदरील ननवेदनात असलेल्हया मागण्याींची यादी सोबत िोडली आहे .
सदरहू ननवेदनातील मागण्या ्या ननरननर्या ववभागाशी/कायाशसनाशी
असल्हयामळ
ु े त्या ववभागाींना परस्पर कायशवाही कररता पाठववण्यात आल्हया आहे त.

सींबींधित

वव.स. २७२ (34)
तसेच ननवेदनातील मुदया क्र. ३ बाबत नमुद करण्यात येते की, सुवणशकर समािाचा

समावेश हा इतर मागास प्रवगाशत होतो त्या प्रवगाशतील लाभाथींना स्वयींरोिगारासाठी व त्याींच्या
आणण

ववकास

महामींडळाकडून

अथशसहाय्य

करण्यता

येते.

त्यामळ
ु े

प्रत्येक

िाती

व

उपिातीसाठी शासनाकडून स्वतींत्र महामींडळ स्थापन करता येणार नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
(४४)

पष्ट्ु पिांु ि गह
त ननमााण सहिारी सांस्थामध्ये सधचिाने िेलेल्या गररव्यिहाराबाबत

६१५३६ (२२-०८-२०१६).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) यवतमाळ पुषपकींु ि गह
ृ ननमाशण सहकारी सींस्था, यवतमाळ. या सींस्थेच्या सभासदाींनी

सींस्थेच्या सधचवाींनी केलेल्हया गैरव्यवहाराबाबत जिल्हहा उपननबींिक सहकारी सींस्था, यवतमाळ
याींचेकडे चौकशीसाठी अिश केला होता, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उपननबींिक कायाशलय, यवतमाळ याींचेमार्शत चौकशी अधिकारी नेमन
ू चौकशी
करण्यात आली असन
ू या अहवालामध्ये सींस्थेच्या सधचवाने गैरव्यवहार करुन बबल काढले, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, जिल्हहा उपननबींिक यवतमाळ याींनी सवश पुरावे असताना कुठल्हयाही प्रकारची
कायशवाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सींबधित प्रकरणामध्ये अधिकारी गन्
ु हे नोंदववण्यास ्ाळा्ाळ करीत असल्हयाचे
ननदशशनास आले त्याींच्यावर काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (११-०१-२०१७) :(१) होय. हे खरे आहे.
(२)

हे खरे नाही.

चौकशी अहवालामध्ये अवास्तव खचाशबाबत आक्षेप नोंदववण्यात आला आहे.
(३)

हे खरे नाही. मात्र सींस्थेचे लेखापररक्षण होणे अदयाप बाकी आहे .

(४) व (५) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________

िसांतराि नाईि भटक्या विमुक्त महामांडळास ननधी दे ण्यासह विविध मागण्याांचे ननिेदन

(४५) ६१५८६ (२०-०८-२०१६).

श्री.सरु े श हाळिणिर (इचलिरां िी) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वसींतराव नाईक भ्क्या ववमक्
ु त महामींडळास ननिी दे ण्यासह ववववि मागण्याींचे ननवेदन व
स्थाननक लोकप्रनतननिी, इचलकरीं िी याींचे पत्र मा. सामाजिक न्यायमींत्री याींना माहे मे, २०१६
मध्ये वा त्यासम
ु ारास सादर करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरील ननवेदनात कोणकोणत्या मागण्या करण्यात आल्हया आहे त व त्या
अनुषींगाने कोणती कायशवाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे कोणती ?

वव.स. २७२ (35)
श्री. राििुमार बडोले (०३-०१-२०१७) :(१) होय.

(२) सदरील ननवेदनात, गेल्हया ४ वषाशत कोल्हहापूर जिल्ह्याकरीता महामींडळाच्या थे् योिनेचा
ननिी प्राप्त झालेला नाही. या जिल्ह्यामध्ये या योिनेंतगशत लाभ घेऊ इजच्छणारे बरे च लोक
आहे त.

तेव्हा

राषरीय

मागासवगश ववत्तीय

ववकास

महामींडळ,

नवी

ददल्हली

याींचेमार्शत

ममळणाऱया योिनेचा ननिी कमीत कमी रुपये दोन को्ी कोल्हहापूर जिल्हहा कायाशलयास
उपलब्ि करुन दे ण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे .

राषरीय मागासवगश ववत्तीय ववकास महामींडळ, नवी ददल्हली याींचेकडून गेल्हया ४ वषाशत

र्क्त २ वषे प्राप्त झालेला ननिी मागणीच्या प्रमाणात अत्यल्हप असल्हयाने कोल्हहापरू
जिल्ह्यातील लाभाथींना किश मींिरू ीकरीता ननिी नतवरीत करणे महामींडळास शक्य झाले नाही.
चालू वषश २०१६-२०१७ मध्ये केंद्रीय महामींडळाने वसींतराव नाईक ववमुक्त िाती व भ्क्या
िमाती ववकास महमींडळाकरीता रु.१०.०० को्ी इतका ननिी उपलब्ि करुन दे याचे कळववले

असन
ू सदर ननिी प्राप्त झाल्हयानींतर उपलब्िते नस
ु ार आवश्यक ननिी कोल्हहापरू जिल्ह्यातील
महामींडळामार्शत ववतरीत करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
अिोला जिल््यात साििारी ििामाफी योिनेतील तरतुदीांिर अांमलबिािणी
िरण्यात हदरां गाई होत असल्याबाबत

(४६)

६१६७९ (२२-०८-२०१६).

श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूि)ा :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला जिल्ह्यात सावकारी किशमार्ी योिनेतील तरतुदीींवर अींमलबिावणी करण्यात
ददरीं गाई होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सावकारी कायदयाचे उल्हलींघन होत असल्हयामळ
ु े सदर प्रकरणाशी चौकशी
करण्यासाठी ववभागीय सह ननबींिक अमरावती याींनी दवी सदस्यीय सममती ननयुक्त केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकशी मध्ये काय आढळून आले,

(४) असल्हयास, दोषीींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येणार आहे , नसल्हयास, त्याची कारणे
काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (०३-०१-२०१७) :(१) हे खरे

नाही.

(२) व (३) सावकारी ववषयाशी ननगडीत मुद्दयाींबाबत प्राप्त ननवेदने व तक्रारीच्या अनुषींगाने
चौकशी करण्यासठी ववभागीय सहननबींिक, अमरावती याींनी सहाय्यक ननबींिक, जिल्हहा

उपननबींिक (सहकारी सींस्था) कायाशलय, अमरावती व सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, ववभागीय
सहननबींिक कायाशलय, अमरावती याींची ननयक्
ु ती केली आहे . सदर चौकशी अहवालामध्ये
खालील मुदयाींच्या अनुषींगाने कायशवाही करणे आवश्यक असल्हयाचे नमूद करण्यात आले आहे .

वव.स. २७२ (36)
अ) मुींबई सावकारी अधिननयम, १९४६ अन्वये दाखल करण्यात येणा-या तक्रारीवर महाराषर
सावकारी ननयमन (अधिननयम), २०१४ मिील कलम १८ नुसार कारवाई करणे आवश्यक आहे .
ब)

अवैि

सावकारीबाबतच्या

तक्रारीींची

तालक
ु ास्तरावरुन

सरु
ु

असलेल्हया

चौकशीमध्ये

कायदयाच्या कलम १६ नस
ु ार अमभलेखाींची तपासणी करुन पुढील कायशवाही करणे आवश्यक
आहे .

क) कायशक्षेत्राबाहे र किश वा्प केलेल्हया सावकाराींववरुध्द कायशवाही करणे आवश्यक आहे .
(४) उपरोक्त मुद्दा क्र. अ मध्ये नमूद केल्हयानुसार जिल्हहा उपननबींिक, अकोला याींचक
े डे प्राप्त

झालेल्हया ७ तक्रारअिाशपैकी ६ तक्रारअिाशवर अधिननयमाच्या कलम १८ नस
ु ार सन
ु ावणी सरु
ु
आहे . एक प्रकरण ननकाली ननघाले असून एका प्रकरणी अवैि सावकारी मसध्द झाली असल्हयाने
सींबींिीत सावकाराने ताब्यात घेतलेली तक्रारदाराची मालमत्ता त्यास परत करण्याचे आदे श
दे ण्यात आले आहे त.
मद्द
ु ा क्र.

ब मध्ये नमद
ू केल्हयानस
ु ार जिल्हहा उपननबींिक, अकोला याींचेकडे प्राप्त

झालेल्हया १८ तक्रार अिांवर अधिननयमाच्या कलम १६ नुसार सुनावणी सुरु आहे .

मुद्दा क्र. क नस
ु ार परवानािारक सावकाराने त्याच्या कायशक्षेत्राबाहे र व्यवसाय केला

असल्हयाची बाब ननदशशनास आलेली नाही.

___________
िसांतराि नाईि विमुक्त िाती भटक्या िमाती वििास महामांडळाने आता लाभार्थयाांना
ििािाटप िरणेही िमी िेले असल्याबाबत

(४७)

६२१७२ (२०-०८-२०१६).

िडेगाि) :

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), डॉ.पतांगराि िदम (पलूस

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ववमुक्त िाती, भ्क्या िमाती आणण ववशेष मागास प्रवगाशच्या आधथशक

उन्नतीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्हया वसींतराव नाईक ववमक्
ु त िाती भ्क्या िमाती
ववकास महामींडळाने आता लाभार्थयांना किशवा्प करणेही कमी करत मागील आधथशक वषाशत

केवळ ३३६ लाभार्थयांनाच किशवा्प केले असल्हयाचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरयान
उघडकीस आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, यासींदभाशत शासनाने चौकशी करुन या महामींडळाला आवश्यक ननिी उपलब्ि
करुन दे ऊन अधिकाअधिक लाभार्थयांना स्वयींरोिगारासाठी किशवा्प करण्याबाबत कोणती
कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (०३-०१-२०१७) :(१) नाही. सन २०१५-१६ मध्ये उपलब्ि झालेल्हया
रु.८८२.०० लाख तरतद
ु ीतन
ू एकूण १४१२ इतक्या लाभार्थयांना किाशचे वा्प करण्यात आले
आहे .

(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.
__________

वव.स. २७२ (37)
आिोला जिल््यात परिाना धारि साििाराांनी लेखी हीशेब न ठे िलेबाबत
(४८)

६२८८९ (२२-०८-२०१६).

श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूि)ा :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला जिल्ह्यात परवाना िारक सावकाराींकडून शेतकऱयाींना ददलेल्हया किाशच्या नोंदीसाठी
खाते पुजस्तका ठे वणे, रोकड व खाते वही ठे वणे, किशदारास वववरणपत्र दे णे ई. बाबी कायदयाने

बींिनकारक असताना त्याची पायमल्हली झाल्हयाची अनेक प्रकरणे मागील २ वषाशत समोर आली
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास,

परवानािारक

सावकाराींनी

हीशेब

व

लेखािोखा

ठे वण्याचा

ननयम

न

पाळल्हयाची ककती प्रकरणे उघड झाली,
(३) असल्हयास, सावकार कायदा कलम २५ नुसार दरवषी ३१ माचशला

दहशेबाचे वववरण सादर

करण्याचा दीं डक असताना अशी ववदहत वववरण पत्रे सादर न केलेल्हया सावकाराींना परवाना
नुतनीकरण करून दे ण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) तसेच महाराषर सावकारी अधिननयम २०१४ अनुषींगाने गतवषी २०१५-२०१६ १७१७ को्ी
रुपयाची शासनाने सावकारी किश मार्ी केली, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, सावकारी किश मार्ी दे ताींना शेतकऱयाींनी घेतलेले किश सावकारी कायशक्षेत्रा
बाहे रील असल्हयाच्यासबबी खाली शेतकऱयाींना किश मक्
ु ती नाकारण्यात आली, हे ही खरे आहे
काय,

(६) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने काही चौकशी केली आहे काय, तसेच चौकशीत काय
आढळून आले,

(७) असल्हयास, दोषी अधिकाऱयाींवर काय कारवाई केली वा करणार आहे , नसल्हयास, त्याची
कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (०३-०१-२०१७) :(१) हे खरे नाही.

(२) याबाबतची बाब अकोला जिल्ह्यात ननदशशनास आलेली नाही.
(३) याबाबतची बाब अकोला जिल्ह्यात ननदशशनास आलेली नाही.
(४) ववदभश व मराठवाड्यातील शेतक-याींनी परवानािारक सावकाराींकडून घेतलेल्हया किाशस मार्ी

दे ण्याबाबत शासन ननणशय क्र.एमएलए-१०१५/प्र.क्र.२५/७-स, ददनाींक १० एवप्रल, २०१५ रोिी
ननगशममत करण्यात आला. सदर शासन ननणशयान्वये रु.१७१.३० को्ीींची तरतूद किशमार्ीसाठी

करण्यात आली. त्यापैकी किशमार्ीसाठी रु.६१२०.८३ पयंत जिल्हहास्तरीय सममतीमार्शत खचश
करण्यात आली.
(५) शासन ननणशय क्र.एमएलए-१०१५/प्र.क्र.२५/७ स, ददनाींक १० एवप्रल, २०१५ मध्ये नमूद
करण्यात आलेल्हया लाभाथींच्या पात्रतेच्या ननकषाची पूतत
श ा करणा-या किशबािारी शेतक-याींना
सावकारी किशमार्ी योिनेचा लाभ दे ण्यात आला आहे . अकोला जिल्ह्यात ४९ पात्र शेतक-याींना
रु.३.९६ लाख रकमेचा लाभ दे ण्यात आला आहे.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.
(७) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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(४९)

भांडारा जिल््यात भेल उद्योग प्रिल्पाचे ननलमातीबाबत

६३५१७ (२२-०८-२०१६).

श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) भींडारा जिल्ह्यातील मुींडीपार येथे भेल प्रकल्हपाकररता भूसींपादन करून ददनाींक १३ मे, २०१३
रोिी वा त्या दरयान तत्कालीन केंद्रीय मींत्री

व मख्
ु यमींत्री

याींच्या हस्ते सौर उिाश व

र्ेबब्रकेषण प्रकल्हपाचे भूममपूिन करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ्या प्रकल्हपातून भींडारा जिल्ह्यातील बेरोिगाराींना रोिगार उपलब्ि होणार
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, वन व पयाशवरण ववभागाने हा प्रकल्हप इको सेजन्स्ीव्ह झोन येत असल्हयाने
काम बींद केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास,वन व पयाशवरण मींत्रालयाने भेल प्रकल्हप इको सेजन्स्ीव झोन मिून ह्ववण्याचा
ननणशय घेतला,हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, प्रकल्हप केव्हा पूणश होणार,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय ?

श्री. सुभाष दे साई (०९-०१-२०१७) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे .
(३) व (४) हे खरे नाही,

सींबींधित उदयोग हा केंद्रीय पयाशवरण, वने व वातावरणीय बदल मींत्रालयामार्शत घोवषत
पजश्चम घा् इको सेजन्स्ीव्ह झोन या क्षेत्रात मोडत नाही.

तथावप, भेल प्रकल्हपाच्या

ववनींतीनुसार नवेगाव - नागणझरा व्याघ्र प्रकल्हपाच्या इको सेजन्स्ीव्ह झोनमिून बामणी, खैरी
व मुडीपार ही गावे वगळण्याबाबत केंद्र शासनास ववनींती करण्यात आली होती.

केंद्र शासनाने

दद. २५.०२.२०१६ च्या अधिसूचनेदवारे नवेगाव-नागणझरा व्याघ्र प्रकल्हपाचा इको सेजन्स्ीव्ह झोन

हणन
ू अींनतमररत्या अधिसच
ू नेनस
ु ार भींडारा जिल्ह्यातील लाखनी तालक्
ु यातील बामणी, खैरी

ही गावे वगळण्यात आली असल्हयाचे ददसून येते. तथावप, मुींडडपार (मसींदीपार) हे गाव समाववष्
असल्हयाचे ददसून येत.े

(५) सदर प्रकल्हपाकरीता १९२ हे क््र िागेची आवश्यकात आहे .

त्यापैकी १८७ हे क््र िमीन

अधिग्रहीत करण्यात आलेली असन
ू , सदर िागेवर कायाशलयीन इमारतीचे बाींिकाम सरु
ु
करण्यात आलेले आहे .

तसेच उवशररत शासन िमीन अधिग्रहणाची कायशवाही शासनस्तरावर

सुरु आहे .

उपरोक्त उदयोग घ्काकडून प्राप्त मादहतीनुसार र्ॅब्रीकेशन प्लॅ न्् प्रकल्हपाच्या अनुषींगाने

काम सुरु करण्यात आलेले नसून, बािाराची जस्थती व मागणीमध्ये सि
ु ारणा झाल्हयास
प्रकल्हपाचे काम हाती घेण्यात येईल असे कळववण्यात आलेले आहे .

तसेच सोलर प्लॅ न््

प्रकल्हपाकरीता केंद्र शासनाकडून ४० ्क्के कॅपी्ल सबसीडी मींिरू झाल्हयानींतर तसेच इतर
आवश्यक

परवाने

प्राप्त झाल्हयानींतर बािाराची जस्थती ववचारात

उत्पादनात िाणार आहे.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

घेऊन

उदयोग घ्क
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अिरध साििाराांिर िारिाई िरुन पीडीत शेतिऱ्याांना शेतिलमन परत िरण्याबाबत
(५०)

६३६५९ (२२-०८-२०१६).

श्री.िीिा गावित (िळिण) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सावकारी पैशासाठी शेतक-याींच्या शेताची खरे दी करुन घेतलेल्हया अवैि सावकाराींवर
कारवाई करुन पीडीताना शेतिममन

परत करण्यासाठी शासन ननणशय करावा अशा आशयाची

तक्रार विाश व नागपूर जिल्ह्यातील शेतक-याींच्या वतीने

श्री.यशवींत झाडे याींनी ददनाींक २२

माचश, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व दोषी अवैि सावकाराींवर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करणार आहे ,
(४)

नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (०३-०१-२०१७) :(१) हे खरे आहे .

(२) व (३) श्री.यशवींत झाडे याींच्या तक्रारीमिील एकूण १५ प्रकरणाींपैकी ८ प्रकरणे समुद्रपूर
तालुक्यातील असून या सवश प्रकरणात ववनापरवाना सावकारी व्यवहारासींदभाशत केलेल्हया
चौकशीमध्ये कोणीही दोषी आढळले नसल्हयाने सींबि
ीं ीताींवर कोणतीही कायशवाही करण्यात

आलेली नाही. उवशररत ७ प्रकरणे दहींगणघा् तालक्
ु यातील असन
ू या सवश प्रकरणात कोणीही
दोषी नसल्हयाचा अहवाल सहाय्यक ननबींिक, सहकारी सींस्था, दहींगणघा् याींनी सादर केला

आहे . मात्र या ७ प्रकरणाींपैकी ६ प्रकरणाींत सावकारी व्यवहारात किश दे णारी एकच व्यक्ती
असल्हयाचे ननदशशनास आल्हयाने तसेच या प्रकरणाींची चौकशी योग्यररत्या न झाल्हयाचे ननदशशनास
आल्हयाने ही ६ प्रकरणे र्ेरचौकशीकरीता ददलेली आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

विधान भिन

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई

प्रधान सधचि
महाराष्ट्र विधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

