अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २९० वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

िेंद्र शासन िर्जमाफी व सवलत योर्ना २००८ रिमेच्या अन्यायिारी वसल
ू ीबाबत
(१)

४६३२ (२३-१२-२०१४).

श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), डॉ.सुजर्त शमणचेिर (हातिणांगले),

श्री.रार्ेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाने २००८ मध्ये कर्जमाफी व सवलत योर्ना र्ाहीर केली व नाबार्जमाफजत
त्याची अमींलबर्ावणी केली या योर्नेचा कोल्हापूर जर्ल्हातील २ लाखाींवर शेतक-याींनी अींदार्े
२९२ को्ीचा लाभ ममळाला हे खरे आहे का,

(२) असल्यास, काही तक्रारीवरुन सन २०१२ मध्ये कोल्हापूर जर्ल््यातील ४५६६६ शेतक-याींचे

रु. ११२ को्ीचे कर्जमाफी मींर्ूरी पेक्षा र्ादा पतपुरवठा हा ननकष काढून नाबार्जचा
सूचनेबदहुकूम जर्ल्हा बँकेने अपात्र ठरवून कर्जदार शेतकरी, सहकारी सींस्था अथवा सचचव

याींना सच
ु ना न दे ता रु. ४४ को्ी परस्पर वसूल करुन (बेकायदे शीरत्या) र्माखचजही केला आहे ,
हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, केंद्र शासनाच्या मळ
योर्नेत कर्ज मयाजदेबाबत कोणत्याही अ्ी नसताना
ू
नाबार्ज ने काढलेला ननषकषज हा चक
ू ीचा आहे . तसेच तक्रार झालेनींतर जर्ल्हा लेखापररक्षक याींनी
सहकारी सींस्थेचे ऑर्ी् केले त्यामध्ये फारसा फरक ददसला नाही, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, कोल्हापरू जर्ल्हा बँकेचे सेवा सींस्थेचे सचचव एक मदहना रर्ेवर असताना

सींस्थेकर्ून कोणतेही कागदपत्रे उपलब्ध नसताना याींनी ददलेली मादहती यामध्ये तफावत आहे ,
हे खरे आहे का,

(५) असल्यास, सदर केंद्र शासन कर्जमाफी व सवलत योर्ना २००८ रकमेचा अन्यायकारी
वसूलीबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली ककीं वा करण्यात येणार आहे ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (१४-०३-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) हे खरे नाही.

वव.स. २९० (2)
(५) नाबार्जने बँकेच्या सन २००८-०९ कररता केलेल्या वैधाननक लेखापररक्षणामध्ये क.म.
मींर्ूरीपेक्षा र्ादा झालेले कर्ज ववतरण योर्नेसाठी अपात्र ठरवून रु.११२.८९ को्ी रोखन
ू ठे वले

व बँकेस योर्नेपो्ी येणे असलेली रक्कम रु.९२.०३ को्ी समायोजर्त करुन उवजररत रु.२०.८६
को्ी रक्कम बँकेकर्ून भरणा करुन घेतली. तसेच सदर रक्कम भारत सरकारकउे परत केली
आहे .

शेतकऱयाींना अपात्र रक्कम एकाच वेळी परतफेर् करणे आचथजकदृष्या अशक्य
असल्याने काही ववकास सेवा सींस्थाींच्या मागणीनुसार अपात्र कर्ाजचे रुपाींतर करण्यात येऊन ३,

५ व ७ वषे मद
ु तीचे हप्ते पार्ण्यात आलेले आहेत. ज्या शेतकऱयाींनी या योर्नेत सहभाग
घेतलेला नाही, अशा शेतकऱयाींना थकबाकीदार समर्ून वसूलीची कायजवाही सुरु आहे.
___________

आहदवासी समार्ाला शैक्षणिणि प्रवाहात आण्यासा श शासनािडून ववववध योर्नाांवावारे शेिडो
िोटी रुपये खचज िेले र्ात असताांनाही योर्ना लाभार्थयाांपयांत पोहचत नसल्याबाबत

(२)

७४४७ (०९-०४-२०१५).

श्री.बसवरार् पाटील (औसा) :

सन्माननीय आहदवासी वविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

आददवासी

समार्ाला

शैक्षणणक

प्रवाहात

आणण्यासाठी

शासनाने

ववववध

योर्नाींद्वारे को्यावधी रुपये खचज केले असताींनाही या योर्ना लाभार्थयाां पयांत पोहचत
नसल्याचे आरोप आददवासी ववद्यार्थयाांनी केले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, महाववद्यालयात मशकणा-या ववद्यार्थयाांना गेल्या ३ वषाजपासून मशषयवत्त ती
ममळाली नसून मामसक भत्ताही वेळेवर ममळाला नाही व त्याींना अनेक गींभीर समस्याींना
सामोरे र्ावे लागत असल्याने ददनाींक ४ डर्सेंबर, २०१४ रोर्ी ठाण्यातील एकाजत्मक आददवासी
ववभाग अप्पर आयुक्तालयावर

मोचाज काढण्यात आला असन
ू सदरहू मोचाजमध्ये राज्यातील
१२३ आददवासी वसतीगह
ू त्याींनी सववस्तर ननवेदन अप्पर
त ातील ववद्याथस सहभागी झाले असन
आयुक्त एकाजत्मक आददवासी ववभाग, ठाणे याींचेकर्े सुपूदज केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू ननवेदनातील मागण्याचे थोर्क्यात स्वरुप काय आहे,
(४) असल्यास, सदरहू ननवेदनातील मागणीनुषींगाने शासनाने कोणता ननणजय घेतला आहे वा
घेण्यात येणार आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२९-०३-२०१७) : (१) व (२) राज्यातील १२३ आददवासी मुला-मुलीींच्या

शासकीय वसनतगह
त ातील ववद्यार्थयाांच्या वतीने दद.०४.१२.२०१४ रोर्ी मोचाजद्वारे अपर आयुक्त,
आददवासी ववकास, ठाणे याींना ननवेदन सादर केलेले होते, हे खरे आहे .

(३) शासकीय वसतीगह
त ातील सोयी सुववधाींबाबत ववभागाच्या दद.११.११.२०११ शासन ननणजयात
नमद
ू तरतद
ू ीींनस
ु ार आहार, शेक्षणणक सादहत्य, ननवाजह भत्ता, सींगणक, द्.व्ही, इीं्रने्, बेर्ीींग
सादहत्य इ. सोयी सुववधा ममळण्याबाबत ननवेदनात मागण्या केल्या होत्या.

वव.स. २९० (3)
(४) शासनाने ननजचचत करुन ददल्यानुसार वसतीगह
त ातील ववद्यार्थयाांना ननयममत आहार दे ण्यात
येतो. ववद्यार्थयाांना ननवाजह भत्ता, इतर शैक्षणणक भत्ते तसेच स््े शनरी, क्रमिक पुस्तके, लोखींर्ी
पलींग, ब्लँ के्, उशी, चादर इ. सोयी सवु वधा परु ववण्यात आलेल्या आहे त.

त्याचप्रमाणे सींगणक, द्.व्ही, इीं्रने्, वॉ्र कुलर इ. सुववधा र्ागेच्या उपलब्धतेनुसार

पुरववण्यात आलेल्या आहे त.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
एिाजत्मि आहदवासी प्रिल्पा अांतगजत पालघर जर्ल््यातील आहदवासी
आश्रमशाळे तील अपुऱ्या सोईसुववधाांबाबत
(३)

९४४५ (१०-०४-२०१५).

श्री.ववलास तरे

(बोईसर), श्री.रार्न साळवी (रार्ापूर) :

सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पालघर, ठाणे, रायगर् जर्ल्हयातील ८७ आददवासी वसतीगह
त ात राहून इतरत्र शाळा
महाववद्यालयात मशक्षण घेणा-या हर्ारो ववद्याथस ववद्याथीनीींना गेल्या अनेक वषाजपासन
ू
दर्ाजहीन र्ेवण, ननकतष् अल्पोपाहार तसेच इतर सोयी-सुववधा च्या मागणीसींदभाजत ददनाींक ४

डर्सेंबर, २०१४ रोर्ी ठाण्यातील कायाजलयावर काढलेल्या मोचाजच्या अप्पर आयुक्त, याींनी
आचवासनापमलकर्े कोणतीच कायजवाही न केल्यामुळे ववद्यार्थयाांनी आचवासन न पाळल्याने
ददनाींक २२ र्ानेवारी, २०१४ पासून आमरण उपोषण सुरु केले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर उपोषणामळ
ु े पालघरमधील २० ववद्याथीनीची प्रकतती खालावलेली असन
ू
त्याींना शासकीय ाामीण रुणणालयात दाखल करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभाजत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले, व तद्नुसार सदर ववद्यार्थयाजच्या मागण्यासींदभाजत शासन स्तरावर काय कायजवाही
करण्यात आली आहे वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२९-०३-२०१७) : (१) अपर आयुक्त, आददवासी ववकास, ठाणे याींच्या
अखत्यारीतील

आददवासी

मल
ु ा-मुलीींच्या

शासकीय

वसतीगह
त ातील

ववद्यार्थयाांच्या

वतीने

दद.०४.१२.२०१४ रोर्ी मोचाजव्दारे अपर आयक्
ु त, ठाणे याांना वसतीगह
ृ ातील अपऱु या सोयी
सुववधाींबाबत ननवेदन सादर केलेले होते, हे खरे आहे.

सदर ववद्यार्थयाांना पाठीींबा म्हणून आददवासी मुलीींचे शासकीय वसतीगह
त , पालघर

येथील ववद्याथसनीनी दद.२०.१२.२०१४ रोर्ी उपोषणास बसल्या होत्या.

(२) उपोषणास बसलेल्या मल
ु ीींनी र्ेवण न केल्यामळ
ु े आलेल्या थकव्याने १० ते १२ मल
ु ीना

चक्कर येऊ लागल्याने त्याींना ाामीण रुणणालय, पालघर येथे दाखल केले होते व त्यापैकी ४
मुलीींना खार्गी ट्रस््च्या दवाखान्यात दाखल केले होते.
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(३) प्रस्तुत प्रकरणी आयुक्त, आददवासी ववकास नामशक याींनी सदर ववद्यार्थयाांशी व्यक्तीींश:
चचाज केली व तद्ननींतर ववद्यार्थयाजनी उपोषण मागे घेतले.
तसेच

ववद्यार्थयाांच्या

मागणीनस
ु ार,

शासनाने

ननजचचत

करुन

ददल्याप्रमाणे

वसनतगह
त ातील, ववद्यार्थयाांना ननयममत आहार व इतर सोयी सुववधा पुरववण्यात आलेल्या
आहे त.

(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
अनुसूधचत र्मातीच्या वववायार्थयाांना शहरातील ्ांजी र्ी माययमाांच्या
ननवासी शाळे त शशक्षण दे ्याच्या योर्नेबाबत

(४)

१६३५४

(मुांबादे वी) :

(३१-०७-२०१५).

श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाटील

(शशडी),

श्री.अशमन

पटे ल

सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आददवासी ववकास ववभागातफे दरवषस अनस
ु ूचचत र्मातीच्या २५०० ववद्यार्थयाांना शहरातील

इींार्ी माध्यमाींच्या ननवासी शाळे त मशक्षण दे ण्याची योर्ना राबववण्यात येत आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर योर्नेचे लक्ष येत्या शैक्षणणक वषाजपासन
ू दहाप्ीने वाढववले असन
ू २५
हर्ार ववद्यार्थयाांना नामाींककत इींार्ी माध्यमाींच्या शाळे त प्रवेश दे ऊन, महाबळे चवर, पाचगणी,
चचखलदा, पन्हाळा, लोणावळा येथील शाळे साठी प्रत्येक ववद्यार्थयाांमागे ५० हर्ार रुपये
जर्ल््याच्या दठकाणी ४५ हर्ार व तालुक्याच्या दठकाणी ४० हर्ार रुपये शासन शाळाींना दे ऊन
या माध्यमातून करोर्ो रुपये इींार्ी शाळाींना वा्ण्यात येणार आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या योर्नेचे थोर्क्यात स्वरुप काय आहे ,

(४) असल्यास, शासनाच्या उपरोक्त ननणजयामळ
ु े मराठी शाळा बींद पर्णार आहे, हे खरे आहे
काय,
(५)

असल्यास,

आददवासी

ववद्याथस

मशकत

असलेल्या

मराठी

माध्यमाींच्या

शाळाींच्या

उत्कषाजसाठी शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२९-०३-२०१७) : (१) हे खरे आहे .

(२) सन २०१५-१६ या शैक्षणणक वषाजपासून नामाींककत ननवासी शाळा योर्नेंतगजतची लाभाथस
सींख्या दहा प्ीने वाढवून लक्षाींक २५,००० इतका करण्यात आला. तसेच सदर शासन

ननणजयान्वये सन २०१५-१६ मध्ये महाबळे चवर, पाचगणी, चचखलदारा, पन्हाळा, लोणावळा
येथील शाळे साठी प्रत्येक ववद्यार्थयाांमागे ५० हर्ार रुपये जर्ल््याच्या दठकाणी ४५ हर्ार व
तालुक्याच्या दठकाणी ४० हर्ार रुपये प्रतीवषस दे ण्याबाबत ननजचचत करण्यात आली होते.

तथावप, दद.२७.०६.२०१६ रोर्ीच्या शासन ननणजयान्वये सन २०१६-१७ पासून नामाींककत शाळा

ननवर्ीकरीता तसेच प्रती ववद्याथस शैक्षणणक शुल्क ठरववण्यासाठी ननकष ठरववण्यात आलेले
आहे त. शाळे त उपलब्ध ननकषाच्या अनष
ु ींगाने प्राप्त गण
ु ाींकनानस
ु ार शाळे स शल्
ु क अदा
करण्यात येत आहे.
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(३) ववभागाच्या दद. २८.०८.२००९ रोर्ीच्या शासन ननणजयान्वये आधुननक मशक्षण पध्दतीमध्ये

इींाजी माध्यमाचे वाढते महत्व ववचारात घेता अनुसूचित र्मातीच्या ववद्यार्थयाांना शहरातील
इींार्ी

माध्यमाच्या

नामाींककत

ननवासी

शाळाींमध्ये

मशक्षण

दे ण्याची

योर्ना

शैक्षणणक

वषज २०१०-११ पासून सुरु करण्यात आलेली आहे .

योर्नेंतगजत अनस
ु ूचनत र्मातीच्या ववद्यार्थयाांना इींार्ी माध्यमाच्या ननवासी शाळाींमध्ये

इ. १ ली ते १२ वी पयांत मोफत मशक्षण दे ण्यात येते, सदर ववद्यार्थयाांना आहार, ननवास,
आवचयक शैक्षणणक सादहत्य शाळे माफजत पुरववण्यात येत,े त्याबदल्यात सदर शाळाींना शासनाने
ननजचचत केल्यानस
ु ार प्रती ववद्याथस शल्
ु क दे ण्यात येते.
(४) हे खरे नाही.
(५) आददवासी

ववकास

आश्रमशाळे तील

प्रवेमशत

ववभागामाफजत चालववण्यात
ववद्यार्थयाांना

दर्ेदार

येत

मशक्षण

दृष्ीकोनातन
ू कायजवाही करण्यात येते.

असलेल्या मराठी माध्यमाींच्या
व

सोयी

सुववधा

ममळावे

या

(६) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील साखर िारखानािडे लिलेल्या ४७२ िोटी रुपयाांचा िर्ज वसुलीांसा श
महाराष्ट्र सहिारी बनिेने ८ सहिारी साखर िारखाने व एि सत
ु धगरणी
आणिण १ दाळ शमलची मालमत्ता ववरीसीस िा्ल्याबाबत

(५)

१८००७ (१४-०८-२०१५).

श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर), श्री.किसन िलोरे (मुरबाड),

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ज , श्री.सध
(नागपरू पजश्चम), श्री.प्रशाांत बांब
ु ािर दे शमख
ु
(गांगापरू ) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील साखर कारखानाकर्े थकलेल्या ४७२ को्ी रुपयाींचा कर्ज वसल
ु ीींसाठी महाराषट्र

सहकारी बँकेने ८ सहकारी साखर कारखाने व एक सुतचगरणी आणण १ दाळ ममलची मालमत्ता
ववक्रीस काढली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त कारखाने कोणते आहे त व आतापयांत ४७२ को्ी रुपये पैंकी ककती
रक्कम वसुल झाली आहे व ककती बाकी आहे ,

(३) अद्यापी ही रक्कम वसुल झाली नसल्यास ववलींबनाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (१४-०३-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे . याबाबत राज्य सहकारी बँकेने
दद.१२/७/२०१५ रोर्ी दै ननक फायनाजन्शयल एक्सप्रेसमध्ये ववक्रीची नो्ीस प्रमसध्द केली आहे.
(२) सदरचे कारखाने पुढीलप्रमाणे :

१) ववनायक सहकारी साखर कारखाना मल., ता.वैर्ापरू , जर्.औरीं गाबाद २) जर्र्ामाता सहकारी

साखर कारखाना मल., दस
ु रबीर्, ता.मसींदखेर्रार्ा, जर्.बुलढाणा, ३) दे वचगरी सहकारी साखर

कारखाना मल., चगरर्ानगर, ता.फुलींब्री, जर्.औरीं गाबाद, ४) पारनेर तालक
ु ा सहकारी साखर
कारखाना मल., दे वी भोरे , ता.पारनेर, जर्.अहमदनगर, ५) र्य र्वान र्य ककसान सहकारी

साखर कारखाना मल., नाळे गाव, ता.चाकूर, जर्.लातरू , ६) कर्ा साखर कारखाना मल., कर्ा,
ता.आष्ी, जर्.बीर्, ७) नगर तालक
ु ा सहकारी साखर कारखाना मल., वाळकी, दे ऊळगाींव रार्ा,
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जर्.अहमदनगर, ८) र्ॉ.मशवार्ीराव पा्ील ननलींगेकर सहकारी साखर कारखाना मल., ता.ननलींगा,
जर्.लातूर.

उक्तपैकी पारनेर तालक
ु ा सहकारी साखर कारखाना मल. दे ववभोरे , जर्.अहमदनगर या

कारखान्याच्या मालमत्ता ववक्रीतन
ू रु.३१.७५ को्ी बँकेस प्राप्त झाले असून या रकमेतून बँकेचे

कर्ज मुद्दल वसूल झाले आहे व दद.३०/०९/२०१६ अखेर नोंदववलेल्या व्यार्ापैकी रु.४४.५८ को्ी
येणे बाकी आहे .

त्याचप्रमाणे

नगर

तालक
ु ा

सहकारी

साखर

कारखाना

मल.

वाळकी

दे ऊळगाव,

जर्.अहमदनगर या कारखान्याींच्या इमारत व यींत्र सामा
ु ी ववक्रीतन
ू रु.३८.२५ को्ी वसल
ू झाले

आहे त. तसेच कारखान्याकर्ील र्ममन ववक्रीची कायजवाही बँकेमाफजत सुरु असून कारखान्याकर्े
दद.३०/९/२०१६ अखेर रु.७.३१ को्ी येणे बाकी आहे .

तसेच माऊली सहकारी सुतचगरणी मल. दे वराई जर्.बीर् या सींस्थेची यींत्र सामुाी

ववक्रीतन
ू रु.३६ लाख वसल
ू ी झाली असन
ू या सत
ू चगरणीकर्े दद.३०/९/२०१६ अखेर रु.३५.०६

को्ी येणे बाकी आहे व यासाठी सुतचगरणीकर्ील र्ममन व इमारत ववक्रीची कायजवाही
बॅकेमाफजत सुरु आहे .

राज्य सहकारी बँकेमाफजत मालमत्ता ववक्रीची नो्ीस प्रमसध्द केलेल्या ११ सींस्थाींकर्े

दद.३०/९/२०१६ अखेर रु.५३२.८७ को्ी येणे बाकी आहे .
(३) उक्त नमद
ू केल्याप्रमाणे नगर तालक
ु ा सहकारी साखर कारखाना मल., वाळकी दे ऊळगाव व

माऊली सहकारी सूतचगरणी मल. या सींस्थाींकर्ील उवजरीत मालमत्ता ववक्रीची प्रकक्रया राज्य
सहकारी बँकेमाफजत सुरु आहे . अन्य ८ सींस्थाींच्या मालमत्ता ववक्रीस प्रनतसाद ममळाला

नसल्याचे व मालमत्ता ववक्रीचे प्रयत्न पुन्हा सुरु असल्याचे राज्य सहकारी बँकेने कळववले
आहे .

___________
राज्यातील व ववशेषतः महामुांबई उत्तर-पूवज परीक्षेत्रातील नागररिाांना व त्याांच्या
पाल्यानाां शैक्षणिणि व सेवाववषयि लाभ प्रत्यावपजत िर्यािररता आवश्यि

(६)

असलेली र्ातीची प्रमाणपत्रे शमळ्याबाबत

२८९५७ (२३-१२-२०१५).

श्री.अबू आर्मी (मानखूदज शशवार्ीनगर) :

सामाजर्ि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील व ववशेषत: महामब
ुीं ई उत्तर पूवज पररक्षेत्रातील नागरीकाींना व

सन्माननीय
त्याींच्या पाल्याींना

शैक्षणणक व सेवाववषय लाभ प्रत्यावपजत करण्याकररता आवचयक असलेली र्ातीची प्रमाणपत्रे
ममळण्याबाबतची मागणी समार्वादी युवर्न सभा, स्थाननक र्नप्रनतननधी सेवाभावी सींस्था,
रदहवाशी सींघ आणण ववववध प्रवगसय मागास समार्ातील युवक-युवती याींनी मा.मींत्री (सामाजर्क

न्याय), मा.राज्यमींत्री (सामाजर्क न्याय), प्रधान सचचव (सामाजर्क न्याय), सींबींचधत जर्ल्हयाचे
ववभागीय महसल
आयक्
ू
ु त/जर्ल्हाचधकारी तसेच जर्ल्हा समार्कल्याण अचधकारी (वगज-१)

ववभागीय समार्कल्याण आयुक्त (कोकण ववभाग), समार्कल्याण उपआयुक्त (उत्तर पूवज
मुींबई उपनगर जर्ल्हा) माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान याींच्याकर्े लेखीननवेदनाद्वारे
मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले (०४-०३-२०१७) : (१) अमभलेखात शोध घेतला असता सदरचे ननवेदन
आढळून आले नाही.

(२) प्रचन उद््ावत नाही.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
र्ालना जर्ल््यातील शैक्षणिणि सांसलाांमधून मागासवगीय वववायार्थयाांिडून
शैक्षणिणि शुल्ि वसूल िेले र्ात असल्याबाबत

(७)

३३५९३ (१८-०१-२०१६).

श्री.अर्न
ुज खोतिर (र्ालना) :

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने मागासवगसय ववद्यार्थयाांकर्ून कुठल्याही शैक्षणणक व अन्य शुल्क वसुली करु
नये, असे पररपत्रक समार्कल्याण सींचालक, पुणे याींनी

काढले असतानाही या पररपत्रकाकर्े

दल
ज करून र्ालना जर्ल््यातील शैक्षणणक सींस्थाींमधन
ु क्ष
ू मागासवगसय ववद्यार्थयाांकर्ून शैक्षणणक
शुल्क वसल
ू केले र्ात आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर दोषी समार्कल्याण अचधकाऱयाींवर ननलींबनाची कायजवाही करण्याची
मागणी योगेश गार्गे (रा.मसरसवार्ी, ता.र्ालना) याींनी जर्ल्हाचधकाऱयाींकर्े ननवेदनाव्दारे केली
आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने

चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,व

तद्नुसार दोषी अचधकाऱयाींवर काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रार्िुमार बडोले (२९-०३-२०१७) :(१) नाही.

(२) श्री.योगेश घार्गे याींनी जर्ल्हाचधकारी, र्ालना याींना उद्देशून मलदहलेल्या ननवेदनात कोणत्या
महाववद्यालयाींनी मशक्षण शुल्क व इतर शुल्काची मागणी केली ही बाब स्पष् केलेली नाही.
(३) व (४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
दे ऊळगाांव रार्ा (जर्.बल
ु ढाणा) या आश्रमशाळे तील िमजचा-याांवर आधलजि, मानशसि व
अनुसूधचत र्ातीयवादी दृष्ट्टीिोनातून सतत अन्याय होत असल्याबाबत

(८)

३४२७६

(२४-०२-२०१६).

डॉ.शशशिाांत

खेडि
े र

(शसांदखेड

रार्ा) :

सन्माननीय

सामाजर्ि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कै.लक्ष्मीबाई माध्यममक आश्रम शाळा, मशवणी आरमाळ ता.दे ऊळगाींव रार्ा (जर्.बुलर्ाणा)
या

आश्रमशाळे तील

कमजचा-याींवर

आचथजक

व

मानमसक

तसेच

अनुसूचचत

र्ातीयवादी
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दृष्ीकोनातून सतत अन्याय होत असल्याबाबत दद. ६/१०/२०१० रोर्ी सेके्े री, महाराषट्र राज्य
ॲन््ी

करप्शन

कमे्ी

(मलगल)

बुलर्ाणा

याींच्याकर्े

केल्यानींतर

यासींदभाजत

सहायक

आयक्
ु त,बल
ु र्ाणा याींनी दद ७/२/२०१३ रोर्ी सन
ु ावणी घेतली व त्यावेळेस सेके्े री,महाराषट्र
राज्य ॲन््ी करप्शन कमे्ी (मलगल) बुलर्ाणा याींना दे खील बोलावून सुनावणी घेण्यात आले
होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर सुनावणीनींतर या सींदभाजतील अहवाल तयार करण्यात आला आहे काय व
त्याचे सवजसाधारण स्वरूप काय आहे ,

(३) असल्यास, यासींदभाजत मा.मख्
ु यमींत्री, मा.सामाजर्क न्याय राज्यमींत्री, सहायक आयक्
ु त,
समार्कल्याण, बुलर्ाणा तसेच सींचालक, समार्कल्याण, पुणे आददींना ददनाींक ३१ ऑगस््,

२०१५ रोर्ी पत्रव्यवहार करून सदर बाब ननदशजनास आणूनही अद्याप कोणतीच कारवाई
झालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अद्याप कारवाई न होण्याची कारणे काय आहे त,
(५) उक्त आश्रमशाळाींची सखोल चौकशी करून त्वरीत कारवाई करण्याच्या दृजष्ने शासनाने
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. रार्िुमार बडोले (२९-०३-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२), (३), (४) व (५) सहा.आयक्
ु त, समार्कल्याण बल
ु ढाणा याींनी सन
ु ावणीनींतर अहवाल तयार

केला आहे . या अहवालानुसार आश्रमशाळे तील मशक्षक व मशक्षकेत्तर कमजचा-याींचे सींस्थेचे
अध्यक्ष व मुख्याध्यापक याींचे सोबत मतभेद असल्याचे ददसून आले. त्याचप्रमाणे आश्रमशाळे चे
मुख्याध्यापक व सींस्थेने प्रचमलत ननयमाववरुध्द कायजवाही केल्याचे ददसून आले. सींचालक,

ववर्ाभर्, इमाव व ववमाप्र कल्याण सींचालनालय, पण
ु े याींनी सन
ु ावणी घेवन
ू सींस्थेववरुध्द
दीं र्ात्मक कायजवाही केलेली आहे .

___________
र्ालना जर्ल््यात र्ात प्रमाणप्रत्र व नॉनकरीसशमलेअर प्रमाणपत्र प्रलांबबत असल्याबाबत
(९)

५२६६१ (२८-०४-२०१६).

श्री.अर्न
ुज खोतिर (र्ालना) :

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्ालना जर्ल््यात र्ात प्रमाणप्रत्र व नॉनकक्रममलेअर प्रमाणपत्र ममळण्यासाठी सींचचका
दाखल करुन चार मदहन्याींचा कालावधी लो्ला तरी अद्याप प्रमाणपत्र ममळाले नसल्याचे माहे
फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्या

दरम्यान ननदशजनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बदनापूर तालुक्यातील एक हर्ार ७७ सींचचका प्रलींबबत आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, शासनाच्या ववववध पदाींच्या भरतीच्या र्ादहराती येऊनही ववववध प्रमाणपत्र
ममळत नसल्याने उमेदवाराींना अनेक अर्चणी येत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
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(५) चौकशीनस
ु ार पुढे कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची
कारणे काय आहे त ?

श्री. रार्िुमार बडोले (१४-०३-२०१७) : (१) हे खरे नाही.

ददनाींक १ र्ानेवारी, २०१६ ते आर्पयांत एकूण ६१५४ र्ातप्रमाणपत्र व १५४८

नॉनकक्रमीलेअर प्रमाणपत्र दे ण्यात आलेली आहे त.
(२) हे खरे नाही.

बदनापरू तालक्
ु यात माहे फेब्रव
ु ारी, २०१६ अखेर पयांत एकूण ६६७ र्ात प्रमाणपत्र प्रस्ताव

प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ३९६ र्ात प्रमाणपत्रे ववतररत करण्यात आली असून २७१ र्ात
प्रमाणपत्र त्रु्ीच्या पूतत
ज क
े रीता प्रलींबबत आहे त. तसेच २६ नॉनकक्रममलेअर प्रमाणपत्राच्या
प्रस्तावाींपैकी २२ नॉनकक्रममलेअर प्रमाणपत्रे दे ण्यात आली असून ४ प्रस्तावात त्रु्ी आहे त.
(३) हे खरे नाही.

भरतीसाठीच्या उमेदवाराींना प्राधान्याने प्रमाणपत्र दे ण्यात येत आहे .
(४) व (५) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
िेंद्र शासनाच्या मागासवववायार्थयाांसा श असलेल्या मॅरीिपूवज शशष्ट्यवत्ृ तीपासून
मागासवगीय वववायार्थयी वांधचत असल्याबाबत

(१०)

५३५४९ (२०-०८-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी) :

सन्माननीय सामाजर्ि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाने गेल्या वषाजपासून २०१५-१६ मागास वगसय ववद्यार्थयाांसाठी मॅट्रीक पूवज
मशषयवत्त ती सुरु केली असून नववी दहावीच्या ववद्यार्थयाांना शैक्षणणक वषाजसाठी २२५० रु
मशषयवत्त ती ददली र्ाते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याकररता ववद्यार्थयाांचे ओळखत्र, र्ातीचा दाखला, पालकाींचा उत्पन्नाचा दाखला
या कागदपत्रासह ववद्यार्थयाांचे प्रस्ताव शाळाींच्या माफजत ऑनलाईन समार्कल्याण मींत्रालयाकर्े
पाठववणे आवचयक आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, असे असतानाही शाळे ची पादहली सहामाही पूणज होवून मदहना उल्लातरी
शाळाींनी ववद्यार्थयाांचे ऑनलाईन अर्ज भरलेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास शाळाींच्या हलगर्सपणामुळे, हर्ारो मागासवगसय ववद्यार्थयाांना मशषय वत्त तीपासून
वींचचत रहावे लागल्याची बाब माहे र्ानेवारी २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान उघर्कीस आली, हे
ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, याप्रकरणी केलेल्या चौकशीचे ननकषज काय आहे त व मागासवगस ववद्याथस
मशषयवत्त ती पासन
ू वींचचत राहू नयेत म्हणून कोणती कायजवाही केली आहे वा करण्यात येत
आहे , नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. रार्िुमार बडोले (२९-०३-२०१७) : (१) होय.

अनुसूचनत र्ातीच्या इयत्ता ९ वी व १० वी च्या मुलाींना भारत सरकार मॅट्रीकपूवज

मशषयवत्त ती लागू करण्यात आली

असन
ू अननवासी ववद्यार्थयाांना मशषयवत्त ती व ववद्यावेतन

रु.२२५०/- व ननवासी ववद्यार्थयाांना रु.४५००/- दे ण्यात येत.े

(२) सदर योर्ना ऑनलाईन पध्दतीने राबववण्यात येत असून त्यासाठी पालकाींचा उत्पन्नाचा
दाखला व ववद्यार्थयाांच्या र्ातीचा दाखला आवचयक आहे.

ऑनलाईन भरलेले अर्ज शाळामाफजत जर्ल्हा समार्कल्याण अचधकारी, जर्ल्हा पररषद
याींचेकर्े पाठववण्यात येतात.
(३) ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रकक्रया ददनाींक २०.८.२०१६ पासून सरु
ु करण्यात आली आहे .
(४) व (५) हे खरे नाही.

ववद्यार्थयाांचे र्ातीचे दाखले नसल्यामळ
ु े ही पररजस्थती उद्भवली असन
ू त्यासाठी र्ातीचे

दाखले दे ण्याबाबत सवज जर्ल्हाचधकारी याींना सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे.
___________

उल्हासनगर तालुक्यातील अपांगाांना सांर्य गाांधी ननराधार योर्ना व
्तर लाभापासन
ू वांधचत

(११)

५४६९९ (२०-०८-२०१६).

े वल्याबाबत

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर), डॉ.बालार्ी किणीिर

(अांबरनाल), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ज , डॉ.सांर्य रायमुलिर (मेहिर), श्री.प्रिाश
आबबटिर (राधानगरी), श्री.सुभाष साबणे (दे गलूर), श्री.अशमत घोडा (पालघर), श्री.शाांताराम मोरे
(शभवांडी जी ामीण) :
(१) उल्हासनगर,

सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

जर्.

ठाणे

येथील

तहसील

कायाजलयात

तहसीलदार

याींच्या

मनमानी

कारभारामुळे हर्ारो गरीब व बहुर्न समार्ातील नागररक सींर्य गाींधी योर्नेच्या लाभापासून
वींचचत असल्याबाबत अपींग सेवा सींघाच्या अध्यक्षाींनी मा.सामाजर्क न्यायमींत्री महोदयाींकर्े
ददनाींक २४ मे, २०१६ रोर्ी लेखी तक्रार ददली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त तक्रारीनुसार सींर्य गाींधी ननराधार योर्ना, श्रावणबाळ योर्ना,

राषट्रीय कु्ुींब अथज सहाय्य योर्ना इत्यादी योर्नामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे नामींर्ूर
असून मींर्ूर प्रकरणाची सींख्या अत्यल्प आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

उपरोक्त

नामींर्रू

प्रकरणाचे

कारण

म्हणन
ू

तहमसलदाराींनी

तहसील

कायाजलायानेच ददलेले उत्पनाचे दाखले फार मोठ्या प्रमाणावर रद्द ठरववले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, उपरोक्त तक्रारीच्या अनुषींगाने तहसील कायाजलयाच्या सींबींचधत अचधकारी/ याींचे
ववरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली तसेच योर्नाचा लाभ र्ास्तीत र्ास्त लाभाथींना
ममळण्याबाबत काय उपाययोर्ना केल्या वा करण्यात येत आहे त,
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
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श्री. रार्िुमार बडोले (२४-०३-२०१७) : (१) सदर पत्र प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.
तथावप,

अपींग

सेवा

सींघाच्या

अध्यक्षाींनी

तहमसलदार

कयाजलय

उल्हासनगर

याींचेकर्े

दद. २०.०४.२०१६ रोर्ी उल्हासनगर तालुक्यातील सींर्य गाींधी ननराधार योर्नेसींदभाजत पत्र
ददलेले आहे .

(२), (३) व (४) उल्हासनगर तालुक्याींमध्ये दद. ०१.०४.२०१५ ते दद. ३१.०३.२०१६ या
कालावधीत सींर्य गाींधी ननराधार अनुदान व श्रावणबाळ सेवा राज्य ननवत्त तीवेतन या

योर्नाींमध्ये लाभ ममळण्यासाठी ४७३ प्रकरणे प्राप्त झाली होती. सदर प्राप्त प्रकरणाींपैकी १७५
प्रकरणे मींर्ूर झाली असून उवजरीत २८६ प्रकरणे ववहीत उत्पन्न मयाजदेपेक्षा र्ास्त उत्पन्न
असणे,

वास्तव्य

इ.कारणामळ
ु े

दस
ु ऱया

नामींर्ूर

तालक्
ु यात

झाली.

असणे,

ववशेष

अर्जदार

सहाय्य

ददलेल्या

पत्यावर

कायजक्रमाअींतगजतच्या

राहत

नसणे

योर्नाींचा

लाभ

ममळण्यानष
ज ा होत असलेली
ु ींगाने ववववध ननकष ववहीत केले असन
ू सदरच्या ननकषाींची पत
ू त
प्रकरणे मींर्ूर करण्यात येतात.
(५) प्रचन उद््ावत

नाही.

___________
पेण अबजन बनि गैरव्यवहाराबाबत
(१२)

५६०७७ (२२-०८-२०१६).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर), श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांडी
पूव)ज :

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पेण अबजन बँक गैरव्यवहार प्रकरणी करावयाची कारवाई व कर्जवसल
ू ी याींचा आढावा
घेण्यासाठी रायगर् अचधकाऱयाींच्या नेतत्त वाखाली ववशेष कतती सममती स्थापन करण्यात आली, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पेण अबजन बँकेच्या पन
ु रुज्र्ीवनासाठी करण्यात आलेल्या सममतीने उक्त
प्रचनाबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (१६-०३-२०१७) : (१) हे खरे आहे .

(२) बँकेच्या वसल
ु ीचे सननयींत्रण व अनष
ु ींगीक कामकार् करण्यासाठी दद.१६.१२.२०१५ च्या

आदे शान्वये जर्ल्हाचधकारी, रायगर् याींच्या अध्यक्षतेखाली ववशेष कतती सममती स्थापन
करण्यात आली आहे , त्यानुसार सममतीचे कामकार् सुरु आहे .

मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्याकर्ील याचचका क्र.३६४४/२०११ मधील दद.१७.१०.२०१५

च्या आदे शानुसार बँकेच्या चौकशी कामकार्ावर दे खरे ख ठे वण्यासाठी दद.०९.०२.२०१६ च्या

शासन ननणजयान्वये श्री.र्े.ए.पा्ील, सेवाननवत्त त न्यायाचधश याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती
गठीत करण्यात आली असून सदर सममतीने दद.०८.०८.२०१६ रोर्ी मा.उच्च न्यायालयास
अहवाल सादर केला आहे .

वव.स. २९० (12)
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींचेकर्ील क्रीमीनल रर् वप्ीशन क्रमाींक ३१४४/२०१२ मधील

ददनाींक

२०.१२.२०१३ च्या

आदे शानुसार

महाराषट्र

ठे वीदार दहतसींरक्षण

अचधननयम

१९९९

(एम.पी.आय.र्ी) चे तरतद
ु ीनस
ु ार पेण अबजन बँक मल. पेण या बँकेच्या मालमत्ता र्प्त करुन
ववक्री प्रक्रीया पार पार्ण्यात येत आहे .
(३) कायजवाही सुरु आहे .

___________

राज्यातील मरा ा समार्ाला आरक्षण शमळावे यािररता हहांगोली ते मुांबई
(१३)

आझाद मैदान दरम्यान रॅली िा्ून आांदोलन िेलेबाबत

५६१६२ (२०-०८-२०१६).

श्री.जर्तेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल),

श्री.राणार्गर्ीतशसांह पाटील (उसमानाबाद), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.मिरां द र्ाधवपाटील (वाई), श्री.र्यांत पाटील (्सलामपरू ) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील

(१) राज्यातील मराठा समार्ाला आरक्षण ममळावे याकररता ददनाींक २ मे, ते ३० मे, २०१६ या
कालावधीत दहींगोली, परभणी, औरीं गाबाद, नामशक, अकोले, बीर्, उस्मानाबाद, सोलापुर,

साींगली, सातारा, पुणे व ठाणे या जर्ल््याींसह अनेक जर्ल्हयाींनी दहींगोली ते मुींबई आझाद
मैदान दरम्यान रॅली काढून आींदोलन केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रचनी सामाजर्क सींघ्नाींनी केलेल्या मागण्याींचे थोर्क्यात स्वरुप काय
आहे , त्यावर कोणता ननणजय घेतला व त्यानस
ु ार कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३)

तसेच मराठा समार्ाच्या मागण्या सोर्ववण्यासाठी लवकरात लवकर ननणजय घेऊन

आवचयक उपाययोर्ना करण्यासींदभाजत आतापयांत कोणता पाठपुरावा केला वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले (३१-०३-२०१७) : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) महाराषट्रातील सवज मराठा र्ातीला कुणबी म्हणन
ू र्ाहीर करावे, लोकसींख्येच्या
प्रमाणात ओ.बी.सी. प्रवगाजतून आराक्षण ममळावे अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या.

मराठा समार्ास शैक्षणणक व सामाजर्कदृष्या मागास प्रवगज तयार करुन त्या

प्रवगाांतगजत १६ ्क्के आरक्षण दे ण्याकररता दद. ९/७/२०१४ रोर्ी सन २०१४ चा महाराषट्र शासन
अध्यादे श क्र.१३ काढण्यात आला व दद.१५/७/२०१४ च्या शासन ननणजयान्वये मराठा समार्ास
शैक्षणणक व सामाजर्कदृष्या मागास प्रवगज तयार करुन १६ ्क्के आरक्षण दे ण्यात आले.
दद.१४/११/२०१४ रोर्ी सदर अध्यादे शास व शासन ननणजयास मा.उच्च न्यायालयाने अींतररि
स्थाचगती ददली. मा.सवोच्च न्यायालयाने मा.उच्च न्यायालयाच्या सदर आदे शात हस्तक्षेप
करण्यास नकार ददल्यामुळे याबाबातचे प्रकरण मा.उच्च न्यायालयात प्रलींबबत आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २९० (13)
औरां गाबाद ववभागीय र्ात प्रमाणपत्र पडताळणी सशमती रीस.१ िडून प्रलांबित
प्रकरणावर ननणणयात्मक कायणवाही करणेिाित

(१४)

५७०८५ (२०-०८-२०१६).

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद पूव)ज :

सन्माननीय सामाजर्ि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद ववभागीय र्ात प्रमाणपत्र पर्ताळणी सममती क्र.१ अींतगजत औरीं गाबाद, र्ालना,
परभणी व बीर् या चार जर्ल््याींमध्ये शैक्षणणक, सेवा, ननवर्णूक व अन्य कारणासाठी र्ात
प्रमाणपत्र पर्ताळणी करणे आणण त्यानींतर वैद्यता प्रमाणपत्र दे ण्याबाबतची ककती प्रकरणे
ददनाींक ३१ मे, २०१६ रोर्ी अखेरपयांत आली आहे त,
(२) असल्यास, त्यापैकी ककती प्रकरणाींवर ननणजयात्मक कायजवाही झाली आहे व ककती प्रकरणे
प्रलींबबत आहे त,
(३) अद्याप प्रलींबबत असलेल्या प्रकरणी १२ वी पररक्षा ववद्यार्थयाांची ककती प्रकरणे मींर्ूरीववना
प्रलींबबत आहे त, त्याची कारणे काय आहे त व ववद्यार्थयाांना प्रवेशासाठी र्ात वैद्यता प्रमाणपत्र
तत्काळ ममळावे यासाठी कोणती ववशेष उपाययोर्ना जर्ल्हा स्थळावर शासनाने केली आहे वा
करण्यात येत आहे कायजवाहीची सद्य:जस्थती काय आहे ?
श्री. रार्िुमार बडोले (३१-०३-२०१७) : (१) दद. ३१ मे, २०१६ अखेर एकूण ११३९९ प्रकरणे
प्राप्त झाली आहे त.

(२) माहे सप््ें बर २०१६ अखेर र्ातपर्ताळणीची एकूण ५७३५ प्रकरणे ननकाली ननघाली असून
५६६४ प्रकरणे त्र्
ज ेअभावी प्रलींबबत आहे त.
ु ी पत
ू त

(३) इयत्ता १२ वी पररक्षा ववद्यार्थयाांची ९८७ प्रकरणे त्रु्ी पूतत
ज ेअभावी प्रलींबबत आहे त. त्रु्ीींची
पूतत
ज ा करण्याकररता सींबींचधत अर्जदारास पत्रान्वये तसेच एसएमएसद्वारे कळववण्यात आले
आहे . त्रू्ीींची पूतत
ज ा होताच प्रकरणे ननकाली काढण्याची कायजवाही चालू आहे .
___________
र्ळगाव जर्ल्हा मययवती बनिेने शासनाचे ननदे श असतानाही शेतिऱ्याांच्या
िर्ाजचे पुनग
ज न िेले नसल्याबाबत

(१५)

६१०८७ (२२-०८-२०१६).

डॉ.सतीश (अ्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय

सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) र्ळगाव जर्ल्हा मध्यवतस बँकेने शासनाचे ननदे श असतानाही शेतकऱयाींच्या कर्ाजिे
पन
ु गज्न केलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शेतकऱयाींनी कर्ाजची रक्कम भरुनही त्याींना पुनगजठनातून वींचचत ठे वले र्ात
आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त व शासनाने सींबींचधत बँकेवर कारवाई करुन
दषु काळास्त शेतकऱयाींना पन
ु गजठन कर्ाजची व्यवस्था केली वा करण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्यास, शासनाची भूममका काय आहे ?

वव.स. २९० (14)
श्री. सुभाष दे शमख
ु (१४-०३-२०१७) : (१) होय, अींशत: खरे आहे.

(२) नाही. कर्ाजची रक्कम भरल्यानींतर पुनगजठनाचा प्रचन उद््ावत नाही.
(३) व (४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
मातांग समार्ाच्या ववववध समसयाांचे ननरािरण िर्याबाबत
(१६)

६१३४५ (२०-०८-२०१६).

िुमारी प्रणिणती शशांदे (सोलापूर शहर मयय) :

सन्माननीय

सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सामाजर्क न्याय ववभागाच्या ददनाींक ३१ डर्सेंबर, २०११ च्या शासन ननणजयान्वये क्राींतीवीर
लहुर्ी साळवे मातींग समार् अ्यास आयोगाने शासनास सादर केलेल्या एकूण ८२
मशफारशीींपक
ै ी आरक्षणववषयक मशफारशीसह उवजररत १४ मशफारशी अमान्य करण्यात आल्या, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, अमान्य करण्यात आलेल्या आरक्षणासह मशफारशी मान्य करण्याबाबत
कायजवाही करण्यात येणार आहे काय,
(३) नसल्यास, त्यािी कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले (३१-०३-२०१७) : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) घ्नेच्या ३४१ व्या कलमानस
ु ार अनुसूचचत र्ातीच्या यादीत फेरबदल करण्याचे
अचधकार केवळ केंद्र शासनास आहे त, राज्य शासनास त्यात कोणताही हस्तक्षेप करता येत
नसल्यामळ
ु े आरक्षणाबाबत असलेल्या मशफारशी मान्य करता येत नाहीत.
मशफारशीींच्या

अींमलबर्ावणीबाबत

आढावा

घेण्यासाठी

मा.राज्यमींत्री

याींचे

तसेच अन्य
अध्यक्षतेखाली

वेळोवेळी बैठका आयोजर्त करण्याचे शासन आदे श ननगजममत करण्यात आले आहे त.
___________
सातारा जर्ल्हा मययवती बनिेच्या माययमातून वविास सेवा सोसायटीच्या
माफजत पीि पहाणी न िरता शेतिऱ्याांना िर्ज दे णेबाबत

(१७)

६१३५० (२२-०८-२०१६).

श्री.सांजी ाम लोपटे (भोर) :

श्री.र्यिुमार गोरे (माण), श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम),

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातारा जर्ल्हा मध्यवतस बँकेच्या माध्यमातन
ू ववकास सेवा सोसाय्ीच्या माफजत करण्यात
येणारे कर्ज वा्प पीक पाहणी करुनच होणार असल्याने त्याचा फ्का दषु काळास्त माण-

ख्ाव तालुक्यातील शेतकऱयाींना बसणार असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींदभाजत सहकार मींत्री महोदयाींच्या दालनात ददनाींक ११ एवप्रल, २०१६ रोर्ी
बैठक होऊन मा.सहकार मींत्री महोदय याींनी एक सदस्यीय चौकशी सममती नेमली, परीं तु त्याचा
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अहवाल अद्यापपयांत प्राप्त झालेला नाही, त्यामुळे शेतकऱयाींवर शेती कर्ाजसाठी खासगी
सावकाराींच्या दारात र्ाण्याची पररजस्थती ननमाजण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच यामळ
ु े माण-ख्ाव तालक्
ु यातील पीककर्ज वा्प कमी होणार आहे व पीक कर्ज
वगळता उवजररत रक्कम शेतकऱयाींना मध्यम मुदत कर्ज म्हणन
घ्यावी लागणार त्याचा
ू
व्यार्दर ११ ्क्के लावला र्ाणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास, माण व ख्ाव या दषु काळास्त भागातील शेतकऱयाींचा ववचार करता येथे

सदर बँकेने पीक पहाणी न करता शेतकऱयाींना कर्ज द्यावे, यासाठी शासनाने कोणती कायजवाही
केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (१४-०३-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रचन उद््ावत

नाही.

(३) सातारा जर्ल्हा मध्यवतस सहकारी बँक मयाज, सातारामाफजत नाबार्ज व महाराषट्र राज्य
सहकारी बँकेच्या सूचनेनस
ु ार सातारा जर्ल््यात प्रत्यक्ष पीक पहाणी व मोर्णी करुन प्राथममक

ववकास सेवा सींस्थामाफजत पीक कर्जवा्प केले र्ात आहे. मात्र शेतक-याींना त्याींच्या वैयजक्तक
शेती क्षेत्राच्या प्रमाणात पात्र असलेल्या पीक कर्ाजच्या रक्कमेपेक्षा र्ादा ननधीिी आवचयकता
असल्यास शेतक-याींची आचथजक अर्चण होऊ नये म्हणन
ू बँकेने १ वषज कालावधीची शेतकरी
कॅश क्रेर्ी् योर्ना सुरु केली असून या योर्नेअत
ीं गजत शेतकरी सभासदाने मागणी केल्यास

प्रत्यक्ष पीक क्षेत्र वगळता उवजररत क्षेत्राकरीता कर्ज मींर्ूरी प्रस्तावातील मींर्ूर असलेल्या कर्ज
रकमेइतपत सोसाय्ीस ९ ्क्के व सभासदास ११ ्क्के व्यार्दराने कर्ज वाप् केले र्ात
आहे .
(४) बँकेिा शेतकरी कॅश क्रेर्ी् योर्नेअींतगजत होणारा कर्जपुरवठा हा लागवर् नसलेल्या

क्षेत्राकरीता असून तो ऐजच्िक स्वरुपाचा आहे त्या सभासदाींची मागणी असेल तरच कर्ज
ववतरण केले र्ाते. यामध्ये बँकेचे कोणतेही बींधन नाही. तसेच यावर बँकेने कमीत कमी
व्यार्दर ठे वलेला आहे .
(५) प्रचन उद््ावत

नाही.
___________

पालघर जर्ल््यातील वसनतगह
ृ ाांच्या िमजचाऱ्याांचे पगार लकित असल्याबाबत
(१८)

६२२५१ (२०-०८-२०१६).

श्री.पासिल धनारे (डहाणू), श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

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

(१) पालघर जर्ल््यातील ४३ वसनतगह
त ाींचे कमजचारी याींना मागील १३ मदहन्यापासून पगार
थककत असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा पदहल्या आठवड्यात ननदशजनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
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(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने वसनतगह
त ाींमधील १५४ कमजचाऱयाींचे थककत असलेले १३
मदहन्याचे पगार ककती ददवसात अदा करण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले (२७-०१-२०१७) :(१) हे अींशत: खरे आहे .

पालघर जर्ल््यातील ४३ अनुदाननत वसनतगह
त ाींतील कमजचाऱयोच माहे नोव्हें बर २०१४

ते डर्सेंबर २०१५ पयांतचे थकीत मानधन अदा करण्यात आले आहे . तथावप, माहे र्ानेवारी
२०१६ पासन
ू चे कमजचारी मानधन थकीत आहे .

(२) व (३) वसनतगह
त कमजचाऱयाींचे माहे र्ानेवारी २०१६ पासूनचे मानधन तसेच ववद्याथस

पररपोषण अनुदान व थकीत इमारत भार्े सन २०१६ मध्ये प्राप्त तरतुदीतून अदा करण्याची
कायजवाही सुरु आहे .

(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
मरा वाड्यातील र्ांगम या मूळ र्ातीत तत्सम मालार्ांगम,बेडार्ांगम व बुडार्ांगम
या र्ातीांचा समावेश िरणेबाबत

(१९)

६४९७७ (२०-०८-२०१६).

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्य

शासनाच्या

समार्कल्याण

ववभागाच्या

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय
पररपत्रकानस
ु ार

मराठवाड्यातील

औरीं गाबाद,बीर्,नाींदेर्,उस्मानाबाद,परभणी या जर्ल््यामध्ये बेर्ा (बुर्गा) र्ींगम व माला र्ींगम
या र्ातीचा अनुसूचचत र्ातीमध्ये समावेश केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववदभाजत र्ींगम र्ातीचा इतर मागासवगज प्रवगाजत समावेश केलेला आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, र्ींगम या मूळ र्ातीत तत्सम मालार्ींगम,बेर्ार्ींगम,व बुर्ागार्ींगम या र्ातीींचा
समावेश करून सवाांना एकाच प्रवगाजमध्ये समावेश करावा अशी मागणी सींत मशरोमणी

मान्मथस्वामी सेवाभावी सींस्था, परभणी याींनी अनेक वेळा मा.मख्
ु यमींत्री,मा.सामाजर्क न्याय
मींत्री,सचचव,सींचालक,सामाजर्क न्याय याींच्याकर्े केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर मागणी बाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त व याबाबतची सद्य पररजस्थती काय आहे ?
श्री. रार्िुमार बडोले (३१-०३-२०१७) : (१) व (२) महाराषट्र राज्याच्या अनुसूचचत र्ातीच्या

यादीत क्र.९ वर बेर्ार्ींगम, बुर्गा र्ींगम व क्र. ४२ वर माला र्ींगम अशी नोंद असून इतर
मागासवगज यादीत क्र. ५८ वर र्ींगम या र्ाती समह
ू ाची नोंद आहे .

(३) व (४) सदरच्या मागणीचे ननवेदन राज्य मागासवगज आयोगास प्राप्त झाले आहे .

तथावप,

घ्नेच्या ३४१ व्या कलमानुसार अनुसूचचत र्ातीच्या यादीत फेरबदल करण्याचे अचधकार
केवळ केंद्र शासनास आहे त, राज्य शासनास त्यात कोणताही हस्तक्षेप करता येत नाही.
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त्यामुळे सदर ननवेदनातील मागणीच्या अनुषींगाने र्ॉ. बाबासाहे ब आींबेर्कर सींशोधन व प्रमशक्षण
सींस्था, पुणे याींच्याकर्ून अहवाल मागववण्यात येत आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील ओबीसी र्ाती िेंद्राच्या लाभापासून वांधचत असल्याबाबत
(२०)

६५१४६ (२७-०१-२०१७).

श्री.अशमत दे शमुख (लातूर शहर), डॉ.शमशलांद माने (नागपूर

उत्तर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.ववर्य वडेट्टीवार (रा म्हपरू ी), श्री.अब्दल
ु सत्तार
(शसल्लोड), श्री.सुरेश हाळवणिर (्चलिरां र्ी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पुढील

(१) एखाद्या र्ातीचा ओबीसी मध्ये समावेश करावयाचा झाल्यास त्या साठीचा प्रस्ताव राज्य
मागासवगसय आयोगामाफजत राषट्रीय मागासवगसय आयोगाकर्े पाठववण्यात येतो, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

नसल्याचीबाब

महाराषट्रात

राषट्रीय

गेल्या

मागासवगसय

ददनाींक २८ सप््ें बर, २०१६ रोर्ी वा

वषजभरापासन
ू

आयोगाचे

मागासवगसय

सदस्याींनी

प्रसार

आयोगच

अजस्तत्वात

माध्यमाींशी

बोलताना

त्यासम
ु ारास मुींबईत साींचगतले, हे खरे आहे काय,

(३) तसेच ववरशैव मलींगायताींमधील १८ र्ातीींचा समावेश केंद्र सरकारच्या इतर मागासवगज
यादीमध्ये (सेंट्रल ओबीसी मलस््) करण्याची मशफारस राज्य सरकारने राषट्रीय इतर मागासवगज
आयोगाकर्े (एन.सी. बी.सी.) माहे ऑक््ोंबर २०१६ च्या अखेरीस केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, राज्यातील १०६ ओबीसी र्ाती केंद्राच्या लाभापासन
ू गेल्या अनेक वषाांपासून
वींचचत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, राषट्रीय इतर मागासवगज आयोगाचे अध्यक्ष शकील अन्सारी याींनी याबाबत
सुनावणीसाठी सहकायज ममळत नसल्याबद्दल राज्य सरकारवर ठपका ठे वला आहे ,हे ही खरे आहे
काय,

(६) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने अचधक चौकशी केली आहे काय,
(७) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार मागासवगसय आयोग स्थापन
करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास त्याची
कारणे काय आहे त ?

श्री. रार्िुमार बडोले (१४-०३-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे आहे .
(४) हे खरे नाही.
या र्ातीींचा राज्याच्या इतर मागासवगज यादीत समावेश असून त्याींना राज्य

शासकीय सेवा, शैक्षणणक तसेच स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींमध्ये ननवर्णूक यासाठी असलेले
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आरक्षणाचे लाभ ममळण्यासाठी कोणत्याही अर्चणी येत नाहीत.

या ववभागाच्या दद.५/२/२०१५

च्या पत्रान्वये सदर १०६ र्ातीींचा केंद्राच्या इतर मागासवगज यादीमध्ये समावेश करण्याकररता
त्याबाबतचा तपशीलवार अहवाल राषट्रीय मागासवगज आयोगास पाठववण्यात आला आहे .

तसेच

दद.२४/८/२०१६ च्या पत्रान्वये त्याबाबत पुन्हा ववनींती करण्यात आली आहे .
(५) हे खरे नाही.

(६) व (७) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
मुांबई व
(२१)

ाणे ववभागातील ७० हर्ार गह
ृ ननमाजण सांसलाबाबत

६५३१५ (१६-०१-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील

(१) मुींबई व ठाणे ववभागात सुमारे ७० हर्ार गह
त ननमाजण सींस्था असून, शासनाने या सींस्थाना
ऑनलाईन

नोंदणी

आणण

जर्ल्हा

उप

ननबींधक

कायाजलयाने

ननयुक्त

केलेल्या

लेखा

पररक्षकाकर्ूनच लेखापररक्षण करुन घेण्याचा ननबांध घालण्याबाबतचा शासन ननणजय र्ारी केला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू शासन ननणजयाचे उल्लींघन करुन ककती सहकारी सींस्थाींनी स्वतःच्या
लेखापररक्षकाकर्ून लेखापररक्षण करुन घेतले आहे तसेच अशा सींस्थेववरुध्द शासनाने कोणती
कारवाई केली आहे वा कायजवाहीची सद्यःजस्थती काय आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२१-०३-२०१७) : (१) हे खरे नाही.

तसेच सहकारी गह
त ननमाजण सींस्थेचे लेखापररक्षण जर्ल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था

याींचे कायाजलयाने ननयक्
ु त केलेल्या लेखापररक्षकाकर्ूरच करुन घेण्याबाबतचा शासन ननणजय
ननगजममत केलेला नाही.

(२) व (३) प्रचन उद््ावत

नाही.
___________

बीड जर्ल््यातील आष्ट्टी तालुक्यातील गावाांना उर्नी धरणातून व शशरूर तालुक्यातील गावाांना
र्ायिवाडी धरणातून प्रादे शशि नळपाणी पुरव ा योर्ना राबवव्याबाबत

(२२)

६६०६३ (१६-१२-२०१६).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

आणिण सवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

बीर्

जर्ल््यातील

तालुक्यातील

गावाींना

आष्ी

तालुक्यातील

र्ायकवार्ी

धरणातून

६५

गावाींना
प्रादे मशक

सन्माननीय पाणीपुरव ा
उर्नी

धरणातून

नळपाणी

राबववण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

पुरवठा

व

मशरूर
योर्ना

वव.स. २९० (19)
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाचे थोर्क्यात स्वरूप काय आहे ,
(३) असल्यास, सदरहू प्रस्तावाची अींमलबर्ावणी ककती कालावधीत होणे अपेक्षक्षत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१७-०२-२०१७) : (१) होय.
(२) व (३) महाराषट्र र्ीवन प्राचधकरणामाफजत तात्पुरत्या स्वरुपात प्रारुप अींदार्पत्रक करण्यात
आलेले

आहे .

तथावप

राषट्रीय

पेयर्ल

कायजक्रमाींतगजत

नव्याने

योर्ना

घेण्यास

केंद्र

शासनामाफजत ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात येत नसल्यामुळे सदर मागणीच्या अनुषींगाने
कायजवाही करणे शक्य नाही.
(४) प्रचन उद््ावत

नाही.
___________

िडा (ता.आष्ट्टी,जर्.बीड) येधलल बांद असलेला सहिारी साखर
िारखाना पूवव
ज त सुरु िर्याबाबत
(२३)

६६२०० (१७-१२-२०१६).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कर्ा (ता.आष्ी, जर्.बीर्) येथील सहकारी साखर कारखाना दषु काळामळ
ु े मागील ५
वषाांपासून बींदावस्थेत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सद्य:जस्थतीत बीर् जर्ल््यात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पर्ला असल्याने सदरहू
सहकारी साखर कारखाना पव
ज त सरु
ू व
ु करण्याबाबत शासनाकर्ून आतापयांत कोणती कायजवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमुख (१०-०३-२०१७) :(१) होय, महे श (कर्ा) सहकारी साखर कारखाना मल.कर्ा.
ता.आष्ी जर्.बीर् हा कारखाना सन २०१२-२०१३ पासून बींद आहे .

(२) व (३) सदर कारखान्याकर्े, महाराषट्र राज्य सहकारी बँकेिे कर्ज थककत होते. महाराषट्र
राज्य सहकारी बँकेने सरफेशी कायद्याींतगजत कारखान्याची मालमत्ता र्प्त केले आहे .
कारखाना अवसायनात घेतला असल्याने आता कारखाना पूवव
ज त सुरु करण्याबाबतची कायजवाही
करता येणार नाही.

___________
लोिशाहहर अ्णाभाऊ सा े वविास महामांडळ मयाजहदत िांपनीने दराची योग्यता
ननधाजररत न िरता सदननिा खरे दी िेल्याबाबत
(२४)

६७००० (१०-०१-२०१७).

श्री.र्यिुमार गोरे (माण) :

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

लोकशादहर अण्णाभाऊ साठे ववकास महामींर्ळ मयाजददत कींपनीने दराची योणयता ननधाजररत

न करता सदननका खरे दी केल्याने १.०२ को्ी रूपयाींचा र्ादा खचज झाल्याचा ठपका भारताच्या

वव.स. २९० (20)
ननयींत्रक व महालेखापररक्षक (कॅग) याींनी राज्य शासनावर ठे वला असल्याचे ददनाींक १०
ऑगस््, २०१६ रोर्ी वा त्या सुमारास ननदशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने त्वरीत चौकशी करून आवचयक कोणती कायजवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले (३१-०३-२०१७) :(१) हे अींशत: खरे आहे , सन २०१३-१४ या कालावधीमध्ये
महामींर्ळाने खरे दी केलेल्या सदननकेच्या दराची योणयता ननधाजररत न करता खरे दी केल्याचे

आढळून आल्याने महालेखाकार याींच्या लेखापररक्षण अहवालामध्ये रु.७२.२८ लाख ववहीत

कायजपध्दतीचा अवलींब न करता सदननका खरे दीसाठी र्ादा खचज केल्याचा आक्षेप नोंदववण्यात
आला आहे .
(२) सन २०१२-१३ ते २०१४-१५ या कालावधीमध्ये झालेल्या आचथजक गैरव्यवहाराबाबत
सी.आय.र्ी. माफजत सुरु असलेल्या चौकशीमध्ये ववववध प्रकरणात झालेल्या गैरव्यवहाराच्या
अनुषींगाने तत्कालीन व्यवस्थापकीय सींचालक, श्री.इींगळे

अ्केत आहे त. उक्त प्रकरणी

सदननकेचे मूळ दस्ताऐवर् तत्कालीन उपमहाव्यवस्थापक (आस्थापना) याींनी गहाळ केले असे
ननदशजनास आल्यानींतर र्बाबदार असलेल्या तत्कालीन महाव्यवस्थापक (प्रशा) श्री. बावणे
याींना दद. १८.०८.२०१५ च्या शासन आदे शान्वये ननलींबबत करण्यात आले आहे .
सध्या सदननका महामींर्ळाच्या ताब्यात असून सदननकेचे मूळ दस्ताऐवर् गहाळ

झाल्याने मुींबई उपनगर जर्ल्हा अींतगजत सवज सहाय्यक दय्ु यम ननबींधक याींना महामींर्ळाच्या

पुवप
ज रवानगी मशवाय बोरीवली येथील सदननका अन्य पक्षकाराच्या ककीं वा सींस्थेच्या नावाने दस्त
नोंदणी करु नये असे कळववले आहे .
(३) प्रचन उद््ावत

नाही.
___________

राज्यातील वसत्रोवायोगाच्या ववववध समसयाांचे ननरासन िरणेबाबत
(२५) ६७८१९ (१६-१२-२०१६).

श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मयय), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

श्री.सांजी ाम लोपटे (भोर), श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे जी ामीण),
श्री.बाळासाहे ब लोरात (सांगमनेर) :
करतील काय :-

सन्माननीय वसत्रोवायोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्यात शेतीनींतर दस
ु ऱया क्रमाींकावर असलेला वस्त्रोद्योग व्यवसाय केंद्र सरकारच्या

ववसींगत आयात-ननयाजत धोरणामळ
ु े ५० ्क्के यींत्रमाग उद्योग बींद झाले असल्याने वस्त्रोद्योग
कारखानदार, व्यावसानयक व कामगार याींच्या ननमाजण झालेल्या ववववध समस्याींचे ननरासन
करणेबाबत मा.मख्
ु यमींत्री याींना ददनाींक ३१ ऑगस््, २०१६ रोर्ी लेखी पत्र ददले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने काय कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २९० (21)
श्री. सुभाष दे शमख
ु (०१-०३-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे . सदर पत्र ददनाींक ३१/८/२०१६ चे
नसून ददनाींक ३०/८/२०१६ चे आहे .

(२) सदर पत्रातील एकूण ९ मद्
ु याींपैकी वस्त्रोद्योग ववभागाशी सींबींचधत मद्
ु याींवर कायजवाही

करण्यात येत आहे. तसेच इतर ववभागाशी सींबींचधत असलेले मुद्दे सींबींचधत ववभागाकर्े
कायजवाहीस्तव पाठववण्यात आलेले आहे त.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
ताशमळनाडूतून िनाजटिमागे ्चलिरां र्ीत (जर्. िोल्हापूर) येणाऱ्या सूताच्या
रिची वाहतूि बांद झाल्याबाबत

(२६)

६७८६२

(१६-१२-२०१६).

डॉ.सुजर्त

शमणचेिर

(हातिणांगले) :

सन्माननीय

वसत्रोवायोग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कावेरी प्रचनावरून कनाज्कामध्ये ताममळनार्ू पामसींगच्या काही वाहनाींची र्ाळपोळ करण्यात
आल्याचा फायदा घेत ताममळनार्ूतन
कनाज्कमागे इचलकरीं र्ीत (जर्. कोल्हापरू ) येणाऱया
ू

सूताच्या ट्रकची वाहतक
ू माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा च्या शेव्च्या आठवर्यात बींद झाली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामुळे सूत व्यापारी कारखानदाराींना र्ास्त दराने सत
ू ववक्री करून आचथजक लू्
करीत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, या प्रचनासींदभाजत शासनाने कोणत्या उपाययोर्ना केल्या वा करत आहे ,
नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (०१-०३-२०१७) : (१) होय.

(२) नाही. कारखानदार सूत व्यापा-याींकर्ून आगावू नोंदणी करुन सूत खरे दी करतात.
(३) व (४) प्रचन उद््ावत

नाही.

___________
अमरावती जर्ल््यात सांर्य गाांधी ननराधार व श्रावणबाळ योर्नेचे सानजी 
ु ह
अनुदान लाभार्थयाांना शमळाले नसल्याबाबत

(२७)

६८०३१ (१०-०१-२०१७).

अॅड.यशोमती

ािूर (नतवसा), श्री.सांजी ाम लोपटे (भोर),

श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय ववशेष सहाय्य

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरावती जर्ल््यात सींर्य गाींधी ननराधार व श्रावणबाळ योर्नेचे सात मदहन्यापासून
साना
ु ह अनद
ु ान लाभार्थयाांना ममळाले नसल्याचे माहे र्ल
ु ,ै २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. २९० (22)
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने ननराधाराींचे थकीत अनुदान दे ण्याबाबत कोणती कायजवाही
केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रार्िुमार बडोले (१०-०३-२०१७) : (१) नाही.

अमरावती जर्ल््यातील सवज तालुक्याींमधील सदर योर्नाींच्या लाभार्थयाांचे माहे र्ुल,ै २०१६

पूवसच्या सात मदहन्याींचे अनुदान दर मदहन्याींच्या १० तारखेच्या आत ववतरीत केले आहे .
(२) व (३) प्रचन उद््ावत

नाही.

___________
उमरी (जर्.नाांदेड) तालुक्यातील सांर्य गाांधी ननराधार योर्ना, ्ांहदरा गाांधी आवास
योर्नेच्या लाभार्थयाांचे मानधन प्रलांबबत असल्याबाबत

(२८)

६८१९४ (१०-०१-२०१७).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.असलम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.बाळासाहे ब लोरात
(सांगमनेर) :

सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उमरी (जर्.नाींदेर्) तालुक्यातील सींर्य गाींधी ननराधार योर्ना, इींददरा गाींधी आवास

योर्नेच्या लाभार्थयाांचे मानधन गेल्या तीन मदहन्यापासून ऑनलाईन फॉमज प्रकक्रयेमळ
ु े प्रलींबबत
असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने सदर ऑनलाईन प्रकक्रया त्वररत पण
ु ज करुन सदरहू योर्नेच्या
लाभार्थयाांचे प्रलींबबत अनुदान त्याींना दे ण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रार्िुमार बडोले (२४-०३-२०१७) : (१) नाही.
(२) व (३) प्रचन उद््ावत

नाही.

___________
राज्यातील वसत्रोवायोगाांच्या समसया सोडवव्यािररता
वसत्रोवायोग धोरण राबवव्याबाबत

(२९)

६८५२४ (१६-१२-२०१६).

श्री.अननल बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय वसत्रोवायोग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील वस्त्रोद्योगाींच्या समस्या सोर्ववण्याकररता शासन वस्त्रोद्योग धोरण राबववणार
आहे ,हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या धोरणानुसार कोणकोणत्या उपाययोर्ना आखण्यात आल्या आहे त वा
आखण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, त्याींची अींमलबर्ावणी कशा प्रकारे करण्यात येणार आहे ?

वव.स. २९० (23)
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२०-०१-२०१७) : (१) होय,

(२) व (३) शासन ननणजय दद. २र्ानेवरी,२०१२ अन्वये राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण र्ाहीर
करण्यात आले आहे . या धोरणाची अींमलबर्ावणी खालील योर्नाद्वारे करण्यात येत.े
१) केंद्र पुरस्कतत ्फ योर्नेशी सींबींचधत ददघज मुदती कर्ाजवरील व्यार् सवलत
योर्ना.

२) ववदभज, मराठवार्ा व उत्तर महाराषट्रातील नववन व ववस्तारीकरणाच्या वस्त्रोद्योग
प्रकल्पाींना भाींर्वली अनुदान.

३) अन.ु र्ाती/र्माती/अल्पसींखयाांक समार्ाच्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पाींचे प्रकल्प प्रस्ताव
तयार करणे.
४)

अन.ु र्ाती/र्माती/अल्पसींख्यींक

समार्ाच्या

वस्त्रोद्योग

प्रकल्पाींच्या

आधुननकीकरणाच्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पाींना १० ्क्के भाींर्वली अनुदान.
५) स्व-अथजसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पाींना भाींर्वली अनद
ु ान.

६) वस्त्रोद्योग प्रकल्पाींना व्यार् अनुदानाऐवर्ी भाींर्वली अनुदान.

त्याचप्रमाणे या धोरणामुळे डर्सेंबर २०१६, अखेर राज्यात २४८६ वस्त्रोद्योग

प्रकल्पाींची स्थापना झाली असन
ींु वणूक व २,४५,९७० इतकी
ू त्यामधून रु. १६,२९९ को्ीची गत
रोर्गार ननममजती झाली आहे .

___________
िेंद्र सरिारच्या अनुदान योर्नेंतगजत सुरु झालेले उवायोगधांदे बांद होत असल्याबाबत
(३०)

६९०२९

(१६-१२-२०१६).

श्री.हदलीप

(शहापरू ), श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :
करतील काय :-

वळसे-पाटील

(आांबेगाव),

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

सन्माननीय उवायोग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मा. पींतप्रधान नरें द्र मोदी याींनी नक
ु त्याच नवउद्यमीसाठी ववववध योर्ना र्ाहीर केलेल्या

असतानाही गेल्या आठ मदहन्याच्या कालावधीत दे शातील २० नवउद्योग बींद करण्यात
आल्याचे नुकतेच माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये ननदशजनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषट्रातील उद्योगाींना पुनर्
ज ीवन दे ण्याच्यादृष्ीने राज्य शासनाकर्ून कोणते
प्रयत्न करण्यात आले आहे वा येत आहे ,

(३) असल्यास, त्याचे सवजसाधारण स्वरुप काय आहे व आतापयांत ककती उद्योगाींना पन
ज ीवन
ु र्
दे ण्यात आले आहे ,

(४) तसेच बींद केलेल्या २० नव उद्योगाींची नावे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई (१६-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही
(२), (३) व (४)

प्रचन उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २९० (24)
बुल्ाणा जर्ल््यातील शेतिऱ्याांच्या िृषीमालाला योग्य भाव शमळत नसल्याबाबत
(३१)

६९३२५ (१६-१२-२०१६).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),
श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.ववर्य वडेट्टीवार (रा म्हपूरी) :
सन्माननीय पणन मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बल
ु ढाणा जर्ल््यातील शेतकऱयाींच्या कतषीमालाचे भाव घटल्याने शेतकरी चचींताास्त झाले
असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींदभाजत शासनाने शेतकऱयाींना आचथजक मदत दे ण्याबाबत कोणती कायजवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमुख (१७-०१-२०१७) :(१) व (२) शेतकऱयाींना त्याींच्या मालाला योणय भाव

ममळावा यासाठी आधारभूत ककीं मत योर्नेंतगजत जर्ल््यात सोयाबीन, मका, मूग, ज्वारी, उर्ीद
व तूर खरे दीसाठी खरे दी केंद्रे सुरु केलेली आहे त. तसेच शेतकऱयाींना कमी भावात माल ववकावा

लागू नये यासाठी शेतमाल तारण योर्ना सुरु केली आहे . याअींतगजत डर्सेंबर, २०१६ अखेरपयांत
३४ शेतकऱयाींना १३३८.८० जक्वीं. शेतीमालासाठी रु.२७.१४ लाख रुपये वा्प करण्यात आले आहे .
(३) प्रचन उद््ावत

नाही.
___________

नतरोडा (जर्. गोंहदया) तालक्
ु यातील गौण खननर् रे तीघाटमळ
ु े
रसत्याांच्या होत असलेल्या दरु ावसलेबाबत

(३२)

६९५६६ (१६-१२-२०१६).

श्री.ववर्य रहाांगडाले (नतरोडा) :

सन्माननीय खननिमज मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नतरोर्ा तालुक्यातून वैनगींगा नदी वाहत असून येथील रे ती घा्ाचे मललाव करून मोठ्या

प्रमाणात शासनाकर्े ननधी र्मा

होतो परीं तु बाचधत क्षेत्रातील रस्त्याींची रे ती वाहतुकीमुळे

दरु वस्था झालेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच खननकमज ववभागाकर्ून केलेल्या मललावाचा महसल
ु ातील काही ननधी बाचधत

क्षेत्रातील रस्ते दरु
ु स्ती कररता वापरण्याबाबत शासनाने काही तरतूद केली आहे काय,
असल्यास तो बाचधत क्षेत्रात वापरला र्ातो काय,

(३) असल्यास, नतरोर्ा येथील नददघा्ाला र्ाणारे रस्ते अनतशय दयनीय अवस्थेत असन
ू

सन-२०१२ पासन
ू नतरोर्ा तालक्
ु याला खननकमज ववभागाकर्ून ननधीच दे ण्यात आला नाही, हे ही
खरे आहे काय,
(४)

असल्यास, सदर क्षेत्रात रस्ते बाींधकामाकररता स्थाननक लोकप्रतीननचधनी ददनाींक २१

सप््ें बर,२०१५ व ददनाींक २४ मे,२०१६ रोर्ीच्या पत्रान्वेय मा.खननकमज मींत्री याींचक
े र्े मागणी
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. २९० (25)
(५) असल्यास, रस्त्याच्या दरु ावस्थेमुळे नतरोर्ा तालुक्यात अपघाताचे प्रमाण र्ास्त आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(६) असल्यास, शासन खननकमज ववभागाकर्ून रस्ते बाींधकाम व दरु
ु स्तीकररता ननधी दे णार
आहे काय, नसल्यास त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे साई (०१-०३-२०१७) : (१) व (२) खाण व खननर्े (ववकसन व ववननयमन)

सुधारणा अचधननयम २०१५ च्या कलम ९ (ब) च्या तरतुदीींप्रमाणे प्रत्येक जर्ल््यात जर्ल्हा
खननर् प्रनतषठान स्थापन करण्यात आले आहे . प्रस्तत
ु जर्ल्हा खननर् प्रनतषठान माफजत
सींबींचधत जर्ल््यातील खाण बाचधत क्षेत्र व समुदायाचा ववकास करण्यात येणार आहे. जर्ल्हा

खननर् प्रनतषठान ला सींबींचधत जर्ल््यातील खाणपट्टा धारकाींकर्ून स्वाममत्वधनाच्या व्यनतररक्त
स्वाममत्वधनाच्या ३०% रक्कम प्रमुख खननर्ाकररता आणण १०% रक्कम गौण खननर्ाकररता

अींशदान म्हणन
ू र्मा करण्यात येणार आहे . तसेच महाराषट्र खननर् ववकास ननधी (ननममजती व
उपयोर्न) अचधननयम, २००१ ननरमसत करण्यात आला आहे.
(३)

खननर् ववकास ननधी अींतगजत गोंददया जर्ल्हयातील एकूण रु.६४६.३१ लक्ष रकमेच्या

कामाींना प्रशासकीय

५४

मान्यता प्राप्त झाली असून सदर ५४ कामाींपैकी नतरोर्ा तालुक्यातील

रु.७०.७० लक्ष रकमेची ५ कामे आहे त.

त्यामध्ये सन २०१२ नींतर रु.३०.०० लक्ष रकमेच्या २

कामाींचा समावेश आहे .
(४) मा. श्री.

ववर्य भरतभाऊ

रहाींगर्ाले, ववधानसभा सदस्य, नतरोर्ा

याींनी त्याींच्या

ददनाींक २१.०९.२०१५ च्या आणण ददनाींक १६/०५/२०१६ च्या पत्रान्वये महाराषट्र खननर् ववकास
ननधी अींतगजत नतरोर्ा ववधानसभा क्षेत्रातील रस्ते ववकासाकररता ननधी उपलब्ध करून दे णेबाबत
मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींकर्े ववनींती केली आहे . प्रस्तत
ु पत्रातील मागणी बाबत पढ
ु ील कायजवाही
करणेबाबत जर्ल्हा खननर् प्रनतषठान गोंददया याींना अवगत करण्यात आले आहे .
(५)

हे खरे नाही.

(६) ददनाींक १ सप््ें बर, २०१६ रोर्ीच्या शासन अचधसूचनेद्वारे खाण बाधीत क्षेत्र व व्यक्तीींच्या
ववकासकररता राज्यातील प्रत्येक जर्ल््यामध्ये जर्ल्हा खननर् प्रनतषठान ची स्थापना करण्यात
आली आहे . प्रधानमींत्री खननर् क्षेत्र कल्याण योर्नेअींतगजत खाण बाधीत क्षेत्र व व्यक्तीींच्या
ववकासाकररता खाणपट्टा धारकाींकर्ून जर्ल्हा खननर् प्रनतषठानकर्े प्राप्त अींशदान रक्कमेतून
जर्ल््यातील ववकास कामे केली र्ातील.

___________
िोल्हापरू जर्ल्हा मययवती सह. बनि, िोल्हापरू शेतिऱ्याांचे पीि िर्ज मांर्रू िरीत नसलेबाबत
(३३)

६९५७९ (१७-१२-२०१६).

श्री.सत्यर्ीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) शाहुवार्ी तालक्
ु यातील मळाइदे वी मालेगाव, मशवशींभो माळापर्
ु ,े कै.सर्ेराव कत.पा्ील,कर्वे
या वव.का.स. सेवा सींस्थाींनी कोल्हापरू जर्ल्हा मध्यवतस सह. बँकेकर्े रनतसर पीक कर्ज मागणी
प्रस्ताव सादर केला आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या सींस्थाींची कोणतीही थकबाकी नसूनही बँकेने कर्ज अर्ज प्रलींबबत ठे वले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बँकेने अवसायानात असलेल्या सींस्थाना नाममात्र थकबाकी भरून कर्ज वा्प
सुरु केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासनाने या प्रकरणाची चौकशी करून सदर सींस्थाना त्वररत पीक कर्ज
उपलब्ध करून दे ण्यासाठी कोणती कायजवाही केली वा करत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (१४-०३-२०१७) : (१) मळाईदे वी ववकास मालेगाींव या सींस्थेचा पीक कर्ज

मागणी प्रस्ताव अद्याप बँकेकर्े प्राप्त झालेला नाही. उवजररत मशवशींभो ववकास माळापुर्े व
कै.सर्ेराव कत.पा्ील कर्वे या सींस्थाींचे पीक कर्ज मागणी प्रस्ताव (क.म.पत्रक) अनक्र
ु मे
दद.१३/१२/२०१६ व दद.२६/१२/२०१६ रोर्ी मींर्रू करण्यात आलेले आहे त.
(२) व (३) हे खरे नाही.

(४) व (५) प्रचन उद््ावत

नाही.
___________

राज्यात ऊसाचे उत्पादन िमी असल्यामुळे यांदाचा गळीत हां गाम डडसेंबरऐवर्ी
५ नोव्हें बरपासून सुरू िर्याबाबत

(३४)

७०४८६ (१६-१२-२०१६).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात ऊसाचे उत्पादन कमी असल्यामुळे यींदाचा गळीत हीं गाम डर्सेंबरऐवर्ी ५
नोव्हें बरपासून सुरू करणार असल्याचे शासनाने ननणजय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कारखाने ऊसाची १०० ्क्के एफआर एकरकमी दे णार असन
ू ऊस ऊपादकाींना
्नास

र्ादा

५००

रूपये

दे ण्यासाठी

राज्य

शासनाने

मदत

करावी

अशी

मागणी

कारखानदाराींच्यावतीने शासनास करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त मागणीनस
ु ार शासनाने कोणता ननणजय घेतला वा घेणार आहे ,
(४)

नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (१०-०२-२०१७) : (१) होय.

गळीत हीं गाम सन २०१६-१७ करीता प्राथममक अींदार्ानस
ु ार राज्यात ६.३३ लाख

हे क््र क्षेत्रावर ऊस लागवर् असून ननव्वळ गाळपासाठी अींदार्े ४५५ लाख मे.्. ऊसाची
उपलब्धता अपेक्षक्षत आहे . सरासरी ११.३०% साखर उताऱयाने ५०.२८ लाख मे.्. साखर
उत्पादन होईल असा अींदार् आहे. मा. मींत्री सममतीच्या ददनाींक १९/१०/२०१६ च्या झालेल्या
बैठकीत २०१६-१७ चा गळीत हीं गाम ददनाींक ०५ नोव्हें बर २०१६ पासून सुरु करण्याचा ननणजय
घेण्यात आलेला आहे.
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(२)

नाही.

(३)

प्रचन उद््ावत नाही.

(४)

प्रचन उद््ावत

नाही.
___________

(३५)

नाांदेड जर्ल््यात गौण खननर् वविास ननधीतून बांधाऱ्याच्या िामास मांर्ूरी दे णेबाबत
७०५३५ (१६-१२-२०१६).

श्री.सुभाष साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय खननिमज मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेर् जर्ल््यातील दे गलूर व बबलोली तालुक्यातील माींर्रा, गोदावरी, मन्यार् या प्रमुख
नद्यातील रे ती उत्खननामुळे या पररसरात पयाजवरणाचे असींतुलन झाल्याने गौण खननर्

ववकास ननधी अींतगजत पयाजवरण सींतुलन कायम राखणे, २०% ननधीतून या पररसरातील
बींधाऱयाच्या कामास मींर्ूरी दे ण्याबाबत जर्ल्हाचधकारी, नाींदेर् याींना ददनाींक ४ मे, २०१६ रोर्ी
वा त्या सम
ु ारास पत्राद्वारे सच
ु ना दे ण्यात आलेल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सींबींचधत बींधाऱयाच्या कामास मींर्ुरी दे ण्यात आली आहे काय,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे साई (१६-०२-२०१७) : (१) व (२) महाराषट्र खननर् ववकास (ननममजती व उपयोर्न)
ननधी

अचधननयम,

२००१

अींतगजत

शासन

ननणजय

ददनाींक

०१.०८.२०१२

अन्वये

ननधी

ववतरणाबाबतची मागजदशजक तत्वे ववदहत करण्यात आली होती. प्रस्तुत शासन ननणजयातील
तरतुदीप्रमाणे

नाींदेर्

जर्ल््याकररता

महाराषट्र

राज्य

खननकमज

याींच्याकर्ून प्राप्त प्रस्तावाींमध्ये रुपये ११६३.५३ लक्ष च्या

महामींर्ळ

मयाज.

नागपूर

एकूण ३५ कामाींच्या प्रशासकीय

मान्यतेचे आदे श ननगजममत करण्यात आले आहे त. प्रस्तुत नाींदेर् जर्ल््याच्या खननर् ववकास
ननधी अींतगजतच्या कामाींमध्ये बींधारे कामासाठी कोणताही प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही.

सद्यःजस्थतीत केंद्रीय खननकमज मींत्रालयाने खाण व खननर्े (ववकसन व ववननयमन) सध
ु ारणा
अचधननयम, २०१५ कलम ९ (अ) मध्ये केलेल्या दरु
ु स्तीप्रमाणे प्रत्येक जर्ल््यासाठी जर्ल्हा
खननर् प्रनतषठान शासन अचधसच
ु ना ददनाींक ०१.०९.२०१६ अन्वये स्थावपत करण्यात आले

आहे त. नाींदेर् जर्ल्हा खननर् प्रनतषठान कर्ून नाींदेर् जर्ल््यातील खाण बाचधत क्षेत्र व
समद
ु ायाचा ववकास होणे अपेक्षक्षत आहे . तसेच सद्यःजस्थतीत महाराषट्र खननर् ववकास
(ननममजती व उपयोर्न) ननधी अचधननयम, २००१ ननरमसत झालेला आहे .
(३) प्रचन उद््ावत

नाही.
___________

(३६)

उपसा र्लशसांचन योर्नेचा लाभ न शमळालेल्या शेतिऱ्याांना िर्जमाफी दे णेबाबत

७०५३९ (१७-१२-२०१६).

श्री.सुभाष साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेर् जर्ल््यातील कींु र्लवार्ी येथील ववववध कायजकारी सेवा सोसाय्ीकर्ील कींु र्लवार्ी

शेळगाव-चन्नापुर व पा्ोदा माष्ी ता. बबलोली या उपसा र्लमसींचन येार्नेंअतगजत कर्जदार
शेतकऱयाींना योर्नेचा

लाभ झाला नसल्यामळ
ु े त्याींच्या ७/१२ उताऱयावरील नमूद बोर्ा

करण्याचा ननणजय शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

माफ
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(२) असल्यास, सदरचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त कर्ज माफी प्रकरणी शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करत आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (३१-०१-२०१७) : (१) हे खरे नाही.

(२), (३) व (४) ववदभज व मराठवाड्यातील उपसा र्लमसींचन सींस्थाींच्या कर्जमाफीबाबतचा
प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे .
___________
नाशशि जर्ल्हा बॅंिेच्या सांचालिाांनी ननयमबा्य िमजचा-याांची भरती िेल्याबाबत
(३७)

७०७९७ (१७-१२-२०१६).

श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामशक जर्ल्हा बॅंकेच्या सींचालकाींनी आचथजक गैरव्यवहार करुन तसेच आरक्षणाचे ननयमाींचे
उल्लींघन करून ननयमबा्य चारशे कमजचा-याींची भरती केल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा
त्या दरम्यान ननदशजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त

ननयमबाहय

भरती

करणा-या

सींचालक

मींर्ळवर

ॲक्ट्रॉमस्ी

कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी ववभागीय आयुक्ताींच्या मागासवगसय
कक्षाकर्े करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत दोषी आढळलेल्याींवर कोणती कारवाई केली वा करत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमुख (३१-०१-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. बँकेच्या सींचालक मींर्ळाच्या
ददनाींक २०/८/२०१६ रोर्ीच्या सभेतील ठराव क्र.७ अन्वये ३०० क्लाकज व १०० मशपाई याींच्या
तात्पुरत्या नेमणूका केल्या आहे त.
(२) होय.

र्ॉ.चगरीश मोदहते याींनी ववभागीय आयक्
ु त (मागासवगसय कक्ष) नामशक ववभाग,

नामशक याींचेकर्े ददनाींक २५/८/२०१६ रोर्ीच्या पत्रान्वये सदर मागणी केली आहे.

(३) व (४) जर्ल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, नामशक याींच्या कायाजलयाने प्रस्तुत प्रकरणी
चौकशी करुन बँकेने बबींद ू नामावली नोंदवही तपासून न घेता सदर चारशे कमजचाऱयाींच्या

नेमणक
ू ा केलेल्या आहे त. सदर ४०० कमजचाऱयाींच्या नेमणक
ू ा करताींना अनश
ु ेष भरतीचे पालन
केले नसल्याचा अहवाल ववभागीय सहननबींधक, सहकारी सींस्था, नामशक ववभाग, नामशक याींना
ददनाींक ११/११/२०१६ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. सदरहू अहवाल पुढील कायजवाहीसाठी
सहाय्यक आयक्
ु त (मागासवगसय कक्ष) नामशक ववभाग, नामशक याींच्याकर्े ददनाींक १९/११/२०१६
रोर्ीच्या पत्रान्वये सादर केला आहे .
(५) प्रचन उद््ावत

नाही.
___________

वव.स. २९० (29)
सहिार ववभागाच्या अनुशेष, सरळसेवा भरती व पदोन्नतीने ररक्त पदे भर्याबाबत
(३८)

७०८०४ (१७-१२-२०१६).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषट्र राज्यात सहकार ववभाग (प्रशासन) सरळसेवा भरती, अनुशेष भरती तसेच
पदोन्नती भरती मोठ्या प्रमाणात ररक्त पदे आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पदे भरण्याबाबत शासनाने व सहकार ववभागाने कोणत्या उपाययोर्ना
केल्या वा करत आहे ,
(३) असल्यास, राज्याच्या सहकार ववभागातील अनश
ु ेषाची तसेच पदोन्नतीची सद्य:जस्थती
काय आहे,

(४) तसेच शासकीय पररपत्रक शासन ननणजयान्वये सहकार ववभाग (प्रशासन) सरळसेवा व
अनुशेषाची तसेच पदोन्नतीची कायजवाही न करणाऱया प्रशासकीय अचधकाऱयाींवर शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करत आहे ,

(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (१७-०१-२०१७) : (१) होय, अींशत: खरे आहे.

(२) व (३) ग्-अ सींवगाजत, सरळसेवा, अनुशेष व पदोन्नती भरतीमधील एकही पद ररक्त

नाही. ग्-ब सींवगाजतील सरळसेवच्
े या पद भरतीच्या अनुषींगाने महाराषट्र लोकसेवा आयोगाकर्े

मागणीपत्र पाठववण्याची तसेच पदोन्नतीबाबतची कायजवाही सुरु आहे. सहकार ववभागातील

प्रशासन ववभागामध्ये दद.३०/०९/२०१६ अखेर ग्-क मध्ये ३३१९ मींर्रू पदाींपैकी १०२६ पदे तर
ग्-र् मध्ये ८६२ मींर्ुर पदाींपैकी ३१० पदे ररक्त आहे त.

ग्-क व ग्-र् सींवगाजतील ५०% ररक्त पदे भरण्यास प्रधान सचचव (सेवा) सामान्य

प्रशासन ववभाग याींच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाचधकार सममतीची मान्यता प्राप्त झाली असून
शासन पत्र दद.१०/८/२०१६ नुसार ग्-क व ग्-र् सींवगाजतील ५०% ररक्त पदे भरण्यास

मान्यता दे ण्यात आली आहे . त्या अनष
ु ींगाने शासन ननणजय दद.२/६/२०१५ मध्ये नमद
ु केलेल्या
तरतुदीनुसार पुढील कायजवाही सुरु आहे .
(४) व (५) प्रचन उद््ावत

नाही.

___________
दे वरी व सडि-अर्न
ुज ी (जर्.गोंहदया) तालक्
ु यातील शेति-याांना
साविराच्या िर्ाजतन
ू मुक्तता शमळ्याबाबत

(३९)

७०९०५ (१७-१२-२०१६).

श्री.सांर्य पुराम (आमगाव) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दे वरी व सर्क-अर्न
ुज ी (जर्.गोंददया) तालुक्यातील ५ हर्ार शेतक-याींनी सावकाराींकर्े सोने

गहाण ठे वून कर्ज घेतले असून या शेतक-याींना कर्ाजतन
ू मुक्तता ममळण्याबाबत व सावकाराींवर
कारवाई होण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी शासनाकर्े ददनाींक २० सप््ें बर, २०१६ रोर्ी वा
त्यासम
ु ारास लेखी ननवेदन सादर केले आहे, हे खरे आहे काय,

वव.स. २९० (30)
(२) असल्यास, शासनाने याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले, त्यानुसार सींबींचधत सावकाराींवर कोणती
प्रशासकीय वा दीं र्ात्मक कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (१६-०३-२०१७) :(१) होय.
(२) होय.

(३) दे वरी व सर्क अर्न
ूज ी तालक्
ु यात एकुण २८ परवानाधारक सावकार आहे त. त्यापैकी २०

सावकाराींकर्ून २९५० कर्जदाराींच्या रु. ४४००.००/- लक्षच्या याद्या प्राप्त झाल्या होत्या. सदर
प्रस्तावापैकी जर्ल्हास्तरीय सममतीने १९ सावकाराींचे १७०७ कर्जदाराींचे रु. २८७.४४ लक्षचे
प्रस्ताव मींर्ूर केले आहे त.

दे वरी तालक्
ु यातील एका सावकाराने ननयोजर्त पघ्दतीने प्रस्ताव सादर करुन शासनाची

ददशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला यास्तव सदर सावकाराववरुध्द एफ.आय.आर.दाखल केला आहे.
(४) प्रचन उद््ावत

नाही.

___________
शसल्लोड शहरासह तालुक्यातील ननराधाराांना सांर्य गाांधी, श्रावणबाळ
या योर्नाांचा लाभ शमळणेबाबत

(४०)

७१०१३ (१०-०१-२०१७).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मसल्लोर् शहरासह तालक्
ु यातील ननराधाराींना सींर्य गाींधी, श्रावणबाळ, ववधवा या योर्नाींचा

लाभ ममळावा यासाठी तहमसल कायाजलयात गेल्या दोन वषाजपासून सींचचका दाखल असून
सींचचकेतील िो्या-िो्या त्रु्ीमळ
ु े या योर्नाींपासून ननराधाराींना प्रशासनाने वींचचत ठे वले
असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशजनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, ज्या लाभार्थयाांच्या सींचचकेत त्रु्ी असेल त्याींना तहमसल प्रशासनाने कोणतीही
लेखी ककीं वा तोंर्ी सूचना न दे ता लाभापासून वींचचत ठे वले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ननराधाराींना सदर योर्नाींचे लाभ ममळवून
दे ण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रार्िुमार बडोले (२४-०३-२०१७) : (१) नाही.

मसल्लोर् तहमसलअींतगजत सींर्य गाींधी योर्ना सममतीच्या वेळोवेळी बैठका आयोजर्त

करुन पात्र लाभार्थयाांना अनुदान वा्प करण्यात आलेले आहे .
(२) नाही.

(३) व (४) प्रचन उद््ावत

नाही.
___________

वव.स. २९० (31)

बनोटी (ता.सोयगाव,जर्.औरां गाबाद) येलील शेति-याांना वा्ीव वपििर्ज
जर्ल्हा बनि दे त नसल्याबाबत
(४१)

७१०१४ (१७-१२-२०१६).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बनो्ी

(ता.सोयगाव,

जर्.औरीं गाबाद)

येथील

शेतक-याींना

दोन

मदहन्यापासून

वाढीव

वपककर्ज जर्ल्हा बँक दे त नसल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशजनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

शेतक-याींच्या

कर्ाजचे

पुनगजठन करुन

त्याींना

तात्काळ

पीककर्ज

वा्प

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (१४-०३-२०१७) :(१) नाही.

सन २०१६-१७ या हीं गामात औरीं गाबाद जर्ल्हा मध्यवती सहकारी बँकेच्या सींचालक

मींर्ळाने ददनाींक ३०/६/२०१६ रोर्ीच्या सींचालक मींर्ळाच्या सभेत औरीं गाबाद जर्ल््यातील
शेतकऱयाींना २०% वाढीव अल्पमुदत पीक कर्ज वा्पाचा ननणजय घेतला होता. त्यानुसार बँकेने
बनो्ी शाखेशी सींलणन असलेल्या ७ ववववध कायजकारी सींस्थाींच्या १०३९ शेतकरी सभासदाींना
रू.७३.०८ लक्ष एवढे वाढीव अल्पमुदत पीक कर्ज वा्प केलेले आहे . सन २०१६-१७ च्या
हीं गामात बँकेने बनो्ी शाखेमाफजत २६५९ सभासदाींना रु.९५५.९९ लक्ष एवढे अल्पमद
ु त पीक

कर्ज वा्प केलेले आहे . त्यापैकी १७३ नववन सभासदाींना रु.२४.०८ लक्ष एवढे अल्पमुदत पीक
कर्ज वा्प केलेले आहे .

औरीं गाबाद जर्ल्हा मध्यवतस सहकारी बँकेच्या सोयगाींव व बनो्ी शाखेमध्ये अथवा
सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था, मसल्लोर्/ सोयगाींव याींच्या कायाजलयामध्ये बँक २०%
वाढीव पीक कर्ज दे त नसल्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या नाहीत.
(२)

राज्यातील खरीप २०१५ च्या हीं गामातील ्ीं चाई सदृचय पररजस्थती लक्षात घेऊन

शासनाने शेतकऱयाींसाठी खालीलप्रमाणे धोरणात्मक ननणजय घेतले आहे त. महसूल व वन

ववभागाच्या ददनाींक २०/१०/२०१५, १०/०३/२०१६ व २३/०३/२०१६ च्या शासन ननणजयाींन्वये
राज्यातील ५० पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या २७६०९ गावामध्ये ्ीं चाई सदृचय पररजस्थती र्ाहीर
केली आहे व अशा गावातील शेतकऱयाींकर्ील शेती कर्ज वसूलीस स्थचगती व पीक कर्ाजचे
पुनगजठन करण्याचा ननणजय घेतला आहे . या ननणजयाचा फायदा ७१२७५७ शेतकऱयाींना झाला

असून त्याींचेकर्ील रु.५२१८.७१ को्ी पीक कर्ाजचे ५ वषज मुदतीच्या कर्ाजमध्ये पुनगजठन
करण्यात आले आहे . त्याचप्रमाणे या पन
ु गजठीत कर्ाजवरील व्यार्ाचा बोर्ा कमी करण्यासाठी
शासनाने पन
ु गजठीत कर्ाजवरील प्रथम वषाजचे सींपण
ू ज व्यार् व पढ
ु ील ४ वषाजचे ६% दराने होणारे

व्यार् शेतकऱयाींच्या वतीने बँकाींना अदा करण्याचा ननणजय ददनाींक ०९/०५/२०१६ च्या शासन
ननणजयान्वये घेतला आहे.

वव.स. २९० (32)
शासन ननणजयातील सुचनाींनुसार औरीं गाबाद जर्ल्हा मध्यवतस सहकारी बँकेने केलेल्या

जर्ल््यातील ८८१ पात्र सभासदाींचे रु.१७३.८६ लक्ष एवढ्या रकमेचे रुपाींतरण केलेले आहे. एकूण

रुपाींतरणापैकी सोयगाींव तालक्
ु यातील एकूण ५९३ सभासदाींचे रु.९९.५८ लक्ष रकमेचे बँकेने

रुपाींतरण केलेले असून त्यापैकी बनो्ी शाखेशी सींलणन असलेल्या वव.का.सींस्थाींच्या ११
सभासदाींच्या थकीत मुद्दल व व्यार्ाचे एकूण रु.२.३४ लक्ष एवढ्या रकमेचे रुपाींतर केलेले आहे.
रुपाींतरण केलेल्या शेतकरी सभासदाींनी सींस्थेमाफजत बँकेकर्े कर्ज मागणीचे ररतसर अर्ज केलेले
नसल्याने बँकेने पीक कर्ज वा्प केलेले नाही.
सन २०१५ च्या खरीप हींगामात औरीं गाबाद जर्ल््यात जर्ल्हा मध्यवतस सहकारी बँक,
राषट्रीयीकतत बँक, ाामीण बँक व खार्गी बँक याींनी केलेले पुनगजठन व पुनगजठन केलेल्या
शेतकऱयाींना केलेले कर्ज वा्प खालीलप्रमाणे आहे :अ.क्र.
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रक्कि (रु.

शेतकरी

रक्कि

सांखया

लाख)

सांखया

(रु.लाख)

०

०

७९४७

६९२७.६६

७९४७

६९२७.६६

१

जज.ि.स.बँक

८८१

१७३.८६

२

राष्ट्रीयीकृत

४९२८

४७५६.९२

बँक
३

खाजगी बँक

५८

१२१.००

४

ग्रािीण बँक

७२५८

६६९०.९९

१३१२५

११७४२.७७

(३) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
सवगीय सुधािरराव नाईि सहिारी साखर िारखाना गुांर्, ता. महागाव या िारखान्याच्या
नवीन व्यवसलापनाने २१३ िामगाराांना िामावरून िा्ून टािल्याबाबत

(४२)

७१२४७ (१७-१२-२०१६).

श्री.ओमप्रिाश ऊफज बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.शशरीषदादा

चौधरी (अमळनेर), श्री.ववनायिराव र्ाधव-पाटील (अहमदपूर), डॉ.अननल बोंडे (मोशी) :
सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) स्वगसय सुधाकरराव नाईक सहकारी साखर कारखाना गुींर्, ता. महागाव या कारखान्याची

मालकी हक्काने ववक्री करण्यात आल्यामुळे नवीन व्यवस्थापनाने २१३ कामगाराींना कामावरून
काढून ्ाकले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. २९० (33)
(२) असल्यास, सदर कारखान्यातील या कामगाराींना सन १९९९ ते २०१४ पयांतचे मागील १५
वषाजचे वेतन,भववषय ननवाजह ननधी,पतसींस्था व ववम्याची रक्कम (शेअसज) अदा करण्यात आले
नाही, हे

ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कोणतीही थकीत रक्कम अदा न करता या सवज कामगाराींना मागील २०
वषाजपासून राहत असलेल्या घरातन
ू बाहे र काढण्याची कारवाई व्यवस्थापन

करत आहे, हे ही

खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने काय कायजवाही केली वा करत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (१०-०२-२०१७) : (१) नाही.

(२) सदर कारखान्यातील कामगाराींना सन १९९९ ते २०१४ पयांतचे मागील थककत वेतन
भववषय ननवाजह ननधी, पतसींस्था व ववम्याची रक्कम अदा करण्यात आली नाही, हे म्हणणे खरे
नाही.
(३) अींशत: खरे आहे.
कारखाना वसाहतीमध्ये एकूण ४२ कमजचारी राहत होते. त्यापैकी १६ कमजचारी याींनी

वसाहत खाली करून ददल्याने, त्याींना कामावर घेण्यात आले. उवजररत २६ कमजचारी अद्यापही
वसाहतीमध्ये राहत असून, त्याींच्यावर वसाहत खाली करण्याबाबत नो्ीसा दे ण्यात आल्या
आहे त. त्या कमजचाऱयाींना थकीत पगाराच्या रकमा अदा केलेल्या आहे त. वसाहतीमध्ये
राहणाऱया कामगाराींना घरे खाली करण्याबाबत

नॅचरल शग
ु र व्यवस्थापन कायजवाही करत आहे .

(४) सहाय्यक, कामगार आयुक्त, अमरावती याींचे अध्यक्षतेखाली दद. ७.११.२०१६ रोर्ी सरकारी
कामगार अचधकारी, यवतमाळ याींच्या कायाजलयात बैठक आयोजर्त केली होती. या बैठकीला

उपोषणकते, वारणा प्रशासनाचे व्यवस्थापन प्रनतननधी, अवसायक कायाजलयाचे प्रनतननधी, तसेच
एम.एस.सी. बँक नागपरू चे ववचध सल्लागार हे उपजस्थत होते.यावर चचाज होवन
ू कामगाराींच्या
सवज थकीत रकमा दे ण्याबाबत आढावा घेवून नॅचरल शुगर प्रा.मल. याींनी स्थाननक कामगाराींना
प्राधान्याने कामावर घ्यावे, उपोषणाथस १० कामगार याींना

दद.१०.११.२०१६ पासून कामावर

घेण्यात यावे , तसेच कारखाना वसाहतीतील क्वा्ज र खाली करून मागू नये, सध्या आहे ती

पररजस्थती कायम ठे वून लवकर तोर्गा काढावा असे ठरले. त्यानस
ु ार ददनाींक ७.११.२०१६ रोर्ी
उपोषण मागे घेण्यात आले आहे.
(५) प्रचनच उद््ावत नाही.
___________
नागपूर जर्ल््यातील बडाम्या (ता.रामटे ि) येलील आहदवासी बहुल क्षेत्रात आहदवासी वविास
ववभागाच्या क्िर बा्पा योर्नेतन
ू सामाजर्ि सांसिृत भवन मांर्रू िर्याबाबत
(४३)

७१५६९

(०१-०१-२०१७).

श्री.डड

मल्लीिार्न
ूज

रे ड्डी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नागपूर जर्ल््यातील बर्ाम्या (ता.राम्े क) येथील आददवासी बहुल क्षेत्रात आददवासी
ववकास ववभागाच्या ठक्कर बाप्पा योर्नेतून सामाजर्क सींस्कतत भवन मींर्ूर करण्याची मागणी

वव.स. २९० (34)
स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी माहे फेब्रुवारी २०१६ च्या पदहल्या आठवड्यात वा त्यासम
ु ारास
केली हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मागणीच्या अनष
ु ींगाने शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत
आहे काय,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (०४-०३-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .

आददवासी बहुल क्षेत्र वर्म्बा (दे वलापार) ता.राम्े क, जर्.नागपरू येथील सामाजर्क
सींस्कतत भवन कररता ठक्कर बाप्पा योर्नेंतगजत रुपये १.०० को्ी ननधी मींर्ूर करण्याची
मागणी केली आहे .

(२) शासन ननणजय ददनाींक र्ून २६, २००७ अन्वये सदर योर्नेत घ्काींचा समावेश होत असून
११ त्यामध्ये सामाजर्क सींस्कतत भवन या घ्काींचा समावेश होत नाही.

शासन ननणजय ददनाींक २८ सप््ें बर, २०११ अन्वये एक वस्ती/पार्े/वार्या गावाींमध्ये एका

वषाजत र्ास्तीत र्ास्त दोन कामे घेता येतील व एका गावासाठी दोन्ही कामाींसाठी ववत्तीय
मयाजदा रु.३१.२५ लक्ष एवढी करण्यात आली आहे . ददनाींक १३ सप््ें बर, २०१३ अन्वये वावषजक
ववदहत

करण्यात

आलेल्या

आचथजक

मयाजदेत

करावयाच्या

कामाींच्या

सींख्येवरील

ननबांध

उठववण्यास व आवचयकतेनस
ु ार ववकास कामे करण्यास मान्यता ददली आहे. त्यामळ
ु े सदर
प्रस्ताव ठक्कर बाप्पा योर्नेत प्रस्ताववत करता येणार नाही.
(३) प्रचन उद््ावत

नाही.
___________

पारशशवनी (जर्. नागपूर) तालुक्यातील गौतम मागासवगीय िापूस उत्पादि सहिारी सुत
धगरणी मयाज. ननांबा हा सुतधगरणी प्रिल्प अपूणज असल्याबाबत

(४४)

७१६३५

(१६-१२-२०१६).

श्री.डड

मल्लीिार्न
ूज

रे ड्डी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

वसत्रोवायोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नागपूर जर्ल््यातील पारमशवनी तालुक्यातील गौतम मागासवगसय कापूस उत्पादक
सहकारी सत
ु चगरणी मयाज. ननींबा या सुतचगरणीचे प्रकल्प उभारणीचे काम सुरु असल्याचे माहे
र्ल
ु ,ै २०१६ मध्ये वा च्या नतसऱया आठवड्यात

ननदशजनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकल्प उभारणीसाठी को्यवधी रुपये खचज होऊनही अद्याप काम अपूणज
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकल्पातून स्थाननक बेरोर्गाराींना रोर्गाराच्या सींधी उपलब्ध होणार आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकल्प कधीपयांत पण
ू ज करण्यात येणार आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २९० (35)
श्री. सुभाष दे शमख
ु (०१-०३-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे . सुतचगरणी उभारणीखाली असून
सद्यजस्थतीत १००८० चात्याींची यींत्रसामुाी स्थावपत करण्यात आली असून दद.५.११.२०१६
पासन
ू उत्पादन सरु
ु झाले आहे .

(२) सुतचगरणीने १४००० चात्यासाठीचे इमारत बाींधकाम पूणज केले आहे व सध्या १००८०
चात्याींवर सूत उत्पादन सुरु आहे .

(३) या प्रकल्पातून सद्यजस्थतीत १४० लोकाींना रोर्गार उपलब्ध झालेला आहे .

(४) चगरणीने प्रकल्प अहवालानुसार स्वभागभाींर्वल गोळा केल्यास त्याप्रमाणे उवजररत शासकीय

भागभाींर्वल प्राप्त होऊ शकेल व ददघज मद
ु ती कर्ाजची उभारणी केल्यानींतर प्रकल्प पण
ू ज
उत्पादनाखाली येऊ शकेल.
(५) प्रचन उद््ावत

नाही.
___________

(४५)

येवला (जर्.नाशशि) येले रे शीम पािज उभार्याबाबत

७१९५४ (१६-१२-२०१६).

श्री.छगन भुर्बळ (येवला) :

सन्माननीय वसत्रोवायोग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) येवला (जर्.नामशक) येथे रे शीम पाकज उभारण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी शासनास
ननवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, रे शीम सींचालक नागपूर याींनी राषट्रीय कतषी ववकास योर्नेअत
ीं गजत प्रचन

भाग (१) मधील दठकाणी रे शीम पाकज उभारण्यासाठी ददनाींक ५ डर्सेंबर, २०१४ रोर्ी शासनाकर्े
सववस्तर प्रस्ताव पाठववलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, प्रचन भाग १ व २ बाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (२०-०१-२०१७) : (१) होय.

(२) येवला, जर्.नामशक येथे राषट्रीय कतवष ववकास योर्नेंतगजत रे शीम पाकज उभारणीसाठी

सींचालक (रे शीम) नागपूर याींनी दद.५ डर्सेंबर, २०१४ रोर्ी प्रस्ताव सादर केलेला नसून येवला

समुहाची सद्य:जस्थती बाबत मादहती नमूद करुन समुहाचे रुपाींतर रे शीम पाकजमध्ये होणेसाठी
सींचालनालयामाफजत आवचयक त्या सवु वधा उपलब्ध करुन दे ता येतील याबाबत अहवाल सादर
केला आहे .

(३) लोकप्रनतननधीची व स्थाननकाींची येवला येथे रे शीम पाकज उभारण्याबाबत मागणी होती. त्या
अनुषींगाने येवला जर्.नामशक येथे रे शीम पाकज उभारणीसींदभाजत दद.१८ मे, २०१५ रोर्ी अपर
मख्
ु य सचचव (वस्त्रोद्योग) याींचे अध्यक्षतेखालील सींबींचधत अचधकारी व येवला येथील पैठणी

क्ल्रचे समन्वयक श्री.ववक्रम गायकवार् याींचे समवेत बैठक आयोजर्त करण्यात आली होती.
बैठकीत रे शीम पाकज उभारण्यासींदभाजत आढावा घेण्यात आला. आढाव्याअींती येवला येथील
पैठणी क्लस््रसाठी केंद्र शासनाच्या सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग ववभागाअींतगजत उपक्रम ववशेष

हे तू वाहन (SPV) या समुह ववकास कायजक्रमाअींतगजत उपलब्ध होणाऱया ननधी पुरेसा असल्याने

वव.स. २९० (36)
तेथे सद्य:जस्थतीत राषट्रीय कतवष ववकास योर्नेतन
रे शीम पाकज उभारण्याची आवचयक
ू

नसल्याचे ददसून आले. समुह ववकास कायजक्रमाींतगजत उपलब्ध होणाऱया ननधीच्या प्रस्तावास
केंद्र शासनाकर्े पाठपरु ावा करावयाचा झाल्यास तसा पाठपरु ावा करण्यात येईल असे बैठकीत

ठरववण्यात आले होते. सदर बैठकीच्या इनतवत
त ाची प्रत मा.ववकास आयुक्त (उद्योग) उद्योग
सींचालनालय, मुींबई याींना पाठववण्यात आलेली आहे.

पैठणी क्लस््रसाठी भारत सरकारच्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग ववभागाकर्े रुपये

१३.५० को्ीचा प्रस्ताव सादर केलेला असून प्रस्तावात असलेल्या बाबी व रे शीम पाकज
उभारणीसाठी असलेल्या बाबी एकसारख्या आहे त. प्रस्ताववत ममशनरीसाठी साधारणत: वषाजला

१००-१२० मे. ्न कच्चे रे शीम सूत लागणार आहे . त्यासाठी येवला समुह व र्वळच्या

जर्ल््यामध्ये साधारणत: २३५० एकर तुती लागवर् असणे आवचयक आहे . सदर तुती लागवर्
होण्यासाठी सींचालनालयाबरोबर क्लस््र पदाचधकाऱयाींनी यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभग

घेतल्यास शासनामाफजत तत
ु ी लागवर्ीसाठी बेण,े रोपे, अींर्ीपींर्
ु , सादहत्य व तत
ु ी उद्योगाचे
प्रमशक्षण दे ता येईल.

(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
हद.अिोला होलसेल मचांट िो-ऑप हाउशसांग िम शॉवपग िॉम््लेक्स
सोसायटीचे दसतऐवर् र््त िेल्याबाबत
(४६)

७२४१८ (१७-१२-२०१६).

श्री.हररष वपांपळे (मुनतजर्ापूर) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दद.अकोला होलसेल मचां् को-ऑप हाउमसींग कम शॉवपग कॉम्प्लेक्स सोसाय्ीचे दस्तऐवर्
र्प्त करुन सहाय्यक उपननबींधक कायाजलयात र्मा करण्यात यावे असे पत्र उपननबींधकाींनी
तहमसलदाराींना ददल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशजनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त आदे शानींतर पुढे कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (१५-०२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) उपननबींधक सहकारी सींस्था, अकोला याींनी दद.२७.०९.२०१६ च्या पत्रान्वये तहमसलदार,
अकोला याींना कायजवाहीसाठी कळववल्यानींतर त्याींचेकर्ून महाराषट्र सहकारी सींस्था अचधननयम,
१९६० चे कलम ८० अन्वये कायजवाही करण्यात येत आहे . तथावप सींस्थेने ववभागीय

सहननबींधक, सहकारी सींस्था, अमरावती याींचेकर्े ररव्हीर्न अर्ज दाखल केला असून ववभागीय
सहननबींधक, सहकारी सींस्था, अमरावती याींनी त्याींच्या दद.०३.१०.२०१६ च्या आदे शान्वये
याप्रकरणी अींतरीम स्थचगती ददली आहे . प्रस्तत
ु प्रकरणी सन
ु ावणीची कायजवाही सरु
ु आहे .
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २९० (37)
दे ऊळगावरार्ा (जर्. बुल्ाणा) येलील सहायि ननबांधि सहिारी सांसला
हे पद प्रभारी पयदतीने सुरु असल्याबाबत

(४७)

७२४५३ (१७-१२-२०१६).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड रार्ा) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

दे ऊळगावरार्ा (जर्. बल
ु ढाणा) येथील सहायक ननबींधक सहकारी सींस्था हे पद सन २०१४

पासून केवळ प्रभारी पध्दतीने सरु
ु असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशजनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तालुक्यातील सम
ु ारे ७२ सींस्थाींचा कारभार केवळ दोन व्यक्तीच बघत आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनस
ु ार पढ
ु े कोणती कायजवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (०९-०२-२०१७) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे .

(२) सहाय्यक ननबींधक सहकारी सींस्था, दे ऊळगाींव रार्ा, जर्.बल
ु ढाणा या कायाजलयाकररता वगज-

३ ची ६ पदे व वगज-४ ची २ पदे मींर्ूर आहे त. त्यापैकी वगज-३ चे ३ व वगज-४ चे १ कमजचारी
सद्यजस्थतीत कायजरत आहे त. त्यामुळे सदर कायाजलयात एकूण ५ अचधकारी/कमजचारी कायजरत
आहे त.

(३) व (४) प्रचन उद््ावत

नाही.
___________

शसांदखेडरार्ा (जर्. बल
ु ्ाणा) येलील बनि ऑफ महाराष्ट्र बनिेत नवीन वपि िर्ज व
पुनग
ज नािररता शेतिऱ्याांचे शेिडो प्रसताव दाखल असल्याबाबत

(४८)

७२४९० (१७-१२-२०१६).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड रार्ा) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मसींदखेर्रार्ा (जर्. बल
ु ढाणा) येथील बँक ऑफ महाराषट्र बँक व स््े ् बँक ऑफ इींडर्या,
दे ऊळगाव मदह शाखा, जर्.बुलढाणा

येथील नवीन वपक कर्ज व पुनग
ज ठनाकररता शेतकऱयाींचे

शेकर्ो प्रस्ताव दाखल असन
ू त्यावर बँक व्यवस्थापनाींकर्ून वेळेवर कायजवाही होत नसल्याचे
माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशजनास आले,हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामुळे शेतकऱयाींना आचथजक समस्याींना तोंर् द्यावे लागत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने काय कायजवाही केली वा करत आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २९० (38)
श्री. सुभाष दे शमख
ु (१४-०३-२०१७) :(१) हे खरे नाही.

बँक ऑफ महाराषट्र शाखा मसींदखेर् रार्ा माफजत बँकेच्या ननयमानुसार सन २०१६-१७

या वषाजमध्ये

पीक कर्ज घेण्यास पात्र असलेल्या ८४७ शेतकऱयाींना रू.४३७.१० लाख पीक कर्ज

वा्प केलेले असून पात्र असलेल्या ४११ सभासदाींचे रू.२३३.८२ लाख रकमेचे पीक कर्ज
पुनगजठण केलेले आहे .

तसेच भारतीय स््े ् बँक शाखा दे ऊळगाींव मही या शाखेमाफजत सन २०१६-१७ या

वषाजमध्ये

पीक कर्ज घेण्यास पात्र असलेल्या ४१८ सभासदाींना रू.२५५.०२ लाख पीक कर्ज

वा्प केलेले असन
ू पात्र असलेल्या ३९७ शेतकऱयाींचे रू.२२७.३१ लाख रकमेचे पीक कर्ज
पुनगजठण केलेले आहे .

(२), (३) व (४) प्रचन उद््ावत

नाही.
___________

मरा वाड्यात वसत्रोवायोग उभार्याच्या घोषणेबाबत
(४९)

७२८७८ (१६-१२-२०१६).

श्री.रार्ेश टोपे (घनसावांगी) :

सन्माननीय वसत्रोवायोग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मराठवाड्यात वस्त्रोद्योग उभारणार असल्याची सरकारने ददनाींक १ सप््ें बर, २०१६ रोर्ी
घोषणा केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२५-०३-२०१७) : (१) नाही.

(२) तथावप, दद.४ ऑक््ोबर, २०१६ रोर्ी औरीं गाबाद येथे झालेल्या मींत्रीमींर्ळाच्या बैठकीत
र्ालना येथे रे शीम कोषाची खल
ु ी बार्ारपेठ उभारण्याबाबत ननणजय घेण्यात आलेला आहे.

प्रस्तुत रे शीम कोषाची खल
ु ी बार्ारपेठ उभारणीच्या प्रस्तावास राषट्रीय कतवष ववकास

योर्नेतींगत
ज ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यास राज्यस्तरीय प्रकल्प सममतीने मान्यता ददली आहे .
(३) प्रचन उद््ावत

नाही.

___________
सांर्य गाांधी ननराधार योर्नेंतगजत प्रती मानसी दरमहा दे ्यात
येणाऱ्या अनुदानात वा् िर्याबाबत
(५०)

७३६७९ (१०-०१-२०१७).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय ववशेष सहाय्य

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सींर्य गाींधी ननराधार योर्नें तगजत प्रती मानसी दरमहा दे ण्यात येणाऱया रुपये ३००/एवढ्या अनुदानात वाढ करण्याची मागणी मा. लोकप्रनतननधीींकर्ून सातत्याने शासनाकर्े केली
र्ात आहे, हे खरे आहे काय,

वव.स. २९० (39)
(२) असल्यास, सदरहू मागणीच्या अनुषींगाने सींर्य गाींधी ननराधार योर्नेच्या अनुदानात वाढ
करण्याबाबत शासानाकर्ून आर्तागायत कोणती कायजवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. रार्िुमार बडोले (१०-०३-२०१७) : (१) सींर्य गाींधी ननराधार अनुदान योर्नेअींतगजत सद्या

रु.६०० प्रनतमहा प्रनतलाभाथस एवढे अथजसहाय्य दे ण्यात येत.े सदर अथजसहाय्यामध्ये वाढ
करण्याबाबतची मागणी होत आहे , हे खरे आहे .
(२) व (३) सदर योर्नेच्या लाभार्थयाांच्या मामसक अनद
ु ानात वाढ करण्याच्या प्रस्तावावर
ववचारववननमय सुरु आहे .

___________

ववधान भवन

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवतस मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

