अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३८९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

ज्येष्ट्ठ नारिरिाां्या प्रलांबित मारणयाांिाित
(१)

५२०५ (१०-०४-२०१५).

श्री.अममत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर) :

सन्माननीय

सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ज्येषठ नागिरकाीं्या रश्नाींबाबताबाबतत नासन गीं ीर नसययाने ््च न्यायालयाने िकलक े
नाराजी व्यक्त केली, हे खरे आहे काय,
(२) िसययास, ज्येषठाीं्या समसयाींसाठव ल ा् स ापन कर े ्े खरीखीसाठव िकाकारी नेम े
तसेच ज्येषठाींसाठव्या योजनाींची रश्कस्ी न होयामागील काय कार े आहे त,
(३) िसययास, राज्यातील


् ्ाश्रमामामये

रतरर र राह ा-या ज्येषठ नागिरकाींचे रश्न

सो व याबाबताबाबतत व लींबाबताची कार े काय आहे त ?
श्री. राििुमार िडोले (३०-१०-२०१७) : (१) होय.
(२) ज्येषठ नागिरकाीं्या पिरपोष
व

ागासाठव न्यायाकाकर

म्ह ून ्पव

/ नन ााह

त्यासीं् ाात रश्ाप्त हो ाऱ्या तक्रारी र रश्त्येक

स ापन करयात आले िसून त्यामये पीठाकसन िकाकारी

ागीय िकाकारी (महसूल) याींची ननयुक्ती करयात आली आहे . तसेच जजयहयाींचे

सहाय्यक आयुक्त, समाजकयया

याींना नन ााह िकाकारी म्ह ून घोवषत करयात आले आहे.

मा. ््च न्यायालयाने द्लेयया आ्े नानुसार ज्येषठ नागिरक ाोर ाची मादहती स स
ा ामान्य
लोकाींपयंत पोहचयासाठव व व ा

तामानपर रामये

बाबतस स ानकाीं र जादहराती रश्कस्

करयात आयया आहे त.
(३) रश्नच ्द्ा त नाही.

___________

राज्यात वध
ृ दाांमधये महहलाांची सांख्या िास्त असल्यािाित
(२)

१४७४४ (१०-०४-२०१५).

श्री.िरदीश मळ
ु ीि (वडराव शेरी) :

न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :

सन्माननीय सामाजिि

वि.स. ३८९ (2)
(१) महाराषर राज्यात ाका खाजगी स ्षणा ात


् ्ाींची सींयया राषरीय सरासरी पेषणाा जासत

झाययाचे माहे जाने ारी, २०१५ मये होत िसययाचे नन्नानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) िसययास,


ु षाींपेषणाा जासत िसययाची बाबताबाबत ही समोर
् ्ाींमये मदहलाींची सींयया ही परु

आली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) िसययास, ाकाकी जी न जगत िसलेयया
्पाययोजना केली

द्
् ाींकिरता नासनाने को ती ाोर ात्मक

ा करयात येत आहे,

(४) नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे त ?
श्री. राििुमार िडोले (२४-१०-२०१७) : (१)

(२) िना रश्कारचा िह ाल िदयाप रश्ाप्त

झालेला नाही.

(३) सामाजजक न्याय व

ागामार्ात ज्येषठ नागिरकाींकिरता स स
ा ााार


् ्ाश्रमाम, मातोश्रमाी


् ्ाश्रमाम, ज्येषठ नागिरकाींना ओळखपर र ्े े, ज्येषठ नागिरकाींना ास.्ी.

स लत, सींजय गाींाी ननरााार योजना, श्रमाा
नन त्् ती

बाबताळ योजना

रींद्रा गाींाी

ेतन योजना या योजना राबाबतव यात येतात.

ाड्यात ५०%

् ्ापकाळ

(४) रश्न ्द्ा त नाही.
___________
परभणी जिल्हा दे खरे ख सहिारी सांस्थेअांतरगत येणाऱ्या सेवाननवत्ृ त रट सधचवाांचे ग्रॅज्युटी,
व्यािाची उपदान रक्िम, थिीत असल्यािाित

(३)

२०१९५ (२१-०८-२०१५).

श्री.िसवराि पाटील (औसा) :

सन्माननीय सहिार मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पर

ी जजयहा ्े खरे ख सहकारी सींस ेिींतगात ये ाऱ्या सम
ु ारे १५० से ानन त्् त ग्

सकच ाींचे ग्रॅज्यु्ी, व्याजाची ्प्ान रक्कम,
को्ी रुपये

कीत पगार

र्रकासह रक्कम ि्ा कर ,े नन त्् ताचे
रतर ्े य रक्कमा मागील १४
ी्या

त्ते यापो्ी सम
ु ारे २५०

यानस
ु ार

ेतनश्रमाे ी ननजचत करुन

कीत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) िसययास, औदयोकगक न्यायालय, पु े याीं्या नन

पर

रतर

तीने मागील ९

पु े, रश्ाान सकच , सहकार

कीत पगार, ्प्ान रक्कम

षाापासून

त्या रील व्याज

कीत िसययाने जजयहा नन त्् त ग्सकच ,

षााहून िकाक काला ाीपासून मा.सहकारमींर री, सहकार आयुक्त,
प न

सर रोदयोग व

ाग आ्ीक े लेखी नन े्नाद ारे

माग ीही केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) िसययास, स्रहू नन त्् त ग् सकच ाींना ्े य िसलेली रक्कम ि्ा करयात व लींबाबत
होयाची स स
ा ााार कार े काय आहे त,
(४) िसययास, स्रहू नन त्् त ग् सकच ाींना ग्रॅज्यु्ी, व्याजाची ्प्ान रक्कम, कीत पगार
रतर त्ते यापो्ी कीत िसलेली सम
ु ारे २५० को्ी सींबाबतींकाताींना त् िरत ि्ा होया्या
दृष्ीने नासनाने को ती काया ाही केली

ा करयात येत आहे ,

(५) नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे त ?

वि.स. ३८९ (3)
श्री. सभ
ु ाष दे शमुख (०१-०१-२०१८) : (१) नाही. काही ग्सकच ाींचे से ाकाळारश्मा े ्े य
िसलेयया
(२)

ेतन ाढ र्रकाबाबताबाबततचे रश्कर

न्यायरश्व ष् आहे .

(३) मा.औदयोकगक न्यायालय, पु े याीं्या द्.२३/११/१९९८ ्या नन ाड्यानस
ु ार

ग्सकच ाींची

ेतनश्रमाे ी लागू केलेली िसून, सन १९९८ पू ी्या से ाकाळानुसार २, ४

ेतन ाढी याींचा त्यामये समा न
े केला नसययामळ
ु े

से ानन त्् त सकच ाींनी मा.कामगार न्यायालय, नाीं्े

६,

ेतनश्रमाे ी लागू केलेयया सकच ाींपैकी ३२

ये े रश्कर

्ाखल केले होते. मा.कामगार

न्यायालयाने सींबाबतींकात सकच ाीं्या बाबताजूने ननकाल द्लेला होता. परीं तु स्र ननकालामये
सींबाबतींकाताींना दया या्या रक्कमा ननजचत करयात आयया नसययामळ
ु े जजयहा ्पननबाबतींाक,
पर

ी याीं्या कायाालयाक ू न रक्कमा ि्ा करयात आलेयया नव्हत्या. त्यामुळे सींबाबतींकात

सकच ाींनी मा.द् ा ी न्यायााीन
नन य
ा ाची िींमलबाबतजा
मा.न्यायालयाने

.सतर पर

ी ये े मा.कामगार न्यायालय, नाीं्े

याींचे

ी कर ेबाबताबाबतत िपील ्ाखल केले आहे. स्र ्ाखल िपीलानुसार

सींबाबतींकात

सकच ाीं्या

लेखापिरषणाक, सहकारी सींस ा

्े य

गा-१, पर

रक्कमा

ननजचत

करयासाठव

व नेष

ी याींची नेम क
ू करून िह ाल सा्र कर ेबाबताबाबतत

कळव ले आहे . स्र ननजचत हो ाऱ्या रक्कमेनस
ु ार

मा.द् ा ी न्यायालय

याींचे नन्् नानुसार रक्कमा ि्ा करयात येतील.

(४) न्यायरश्व ष् बाबताबाबतीमये मा.न्यायालया्या आ्े नानस
ु ार आ
रक्कमा ि्ा करयात येतील. तसेच जजयहा ्पननबाबतींाक, पर
यापू ी से ानन त्् त सकच ाींचे ्प्ान

जजयहा

.सतर, पर

ी

ननाी ्पलधतातेनुसार

ी याीं्या कायाालयाक ू न

कीत पगारापो्ी रू.७८.७६ लाख रक्कमेची माग ी

जजयहा बाबतँकेक े केलेली आहे . परीं तु रक्कम िदयाप रश्ाप्त झालेली नाही.

(५) स्र बाबताबाबत न्यायरश्व ष् िसययामुळे तसेच जजयहा बाबतँकेक े ननाीची कमतरता िसययामळ
ु े
व लींबाबत होत आहे .

___________
पांढरपूर (ता.जि.सोलापूर) येथील रमाई घरिुल योिनेतील १५२ िुटूांबियाांना
दस
ु ऱ्या हप्तत्याचा धनादे श ममळाला नसल्यािाित

(४)

५८२५६ (२०-०८-२०१६).

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपूर ता.जज.सोलापूर ये ील रमाई घरकुल योजनेतील १५२ कु्ूींबबाबतयाींना ्स
ु ऱ्या हप्त्या्या

ाना्े न न द्ययामळ
ा ेर र व कास आघा ी्या नगरसे काींनी स ात्याग केला िसययाने
ु े नत षणा
माहे ावरश्ल, २०१६ मये

ा त्या्रम्यान नन्नानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) िसययास, ्क्त योजनेकिरता ४१२ लोकाींचे रश्सता

सा्र करयात आले, त्यापैकी ३००

लोकाींना िरतसर घरकुलाींचा ननाी कमळून पन
ा न झाले ् िा रत १५१ कु्ूींबबाबतयाींना पदहयया
ु स
हप्त्याचा ाना्े न ्े यात आला िसून ्स
ु रा हप्ता ्े ताना रश्नासनाने हा हप्ता
ला ार्थयांची गैरसोय होत आहे याबाबताबाबतत नासनाने को ती काया ाही केली
आहे ,
(३) नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे त ?

ाींबाबतव ययाने

ा करयात येत

वि.स. ३८९ (4)
श्री. राििुमार िडोले (०५-०१-२०१८) : (१) होय.
(२)

(३) रमाई घरकुल योजनेकिरता पींढरपूर नगरपाकलकेने ४१२ घरकुलाींचे रश्सता

मींजूर

ाका ला ार्थयाास सरकारी नोकरी लाग े, ाका ला ार्थयांने घरकुलाची व क्री कर े

१५

केले, त्यापैकी ३९५ ला ार्थयांना पदहला हप्ता ्े यात आला आहे . ् िा रत १७ ला ार्थयांपैकी
ला ार्थयांनी काग्पर राची पत
ा ा न कर े या कार ामुळे पदहला हप्ता ्े यात आला नाही.
ू त
परीं तु पदहला हप्ता घेऊनही बाबताींाकाम न कर े या कार ामळ
ु े काहीींना ्स
ु रा हप्ता ि्ा करता
आला नाही. तसेच

घरकुलाची जागा बाबत्लून बाबताींाकाम कर े, घरकुलाची व क्री कर े, पती-

पत्नीचे सींयक्
ु त ना े घरकुलाची नों् न कर े तसेच िपू ा बाबताींाकामे, न्यायालयीन तक्रारी,
नौचालय बाबताींाकाम न कर े
नाही.
नतसरा

रत्याद् ि च ीमळ
ु े काहीींना नतसरा हप्ता ि्ा करता आलेला

र नमू् ३९५ ला ार्थयांपैकी २८३ ला ार्थयांना ्स
ु रा हप्ता

हप्ता

्े खील

ि्ा

केला

आहे.

तसेच

् रा ीत

पार र

१५ ला ार्थयांना

ला ार्थयांना

ननयमारश्मा े

काग्पर राींची पूतत
ा ा करुन पुढील हप्ता ि्ा करयाबाबताबाबततची काया ाही चालू आहे .
___________

समाििल्याण ववभारा्या मशष्ट्यवत्ृ ती वाटपातील रुटीांिाित
(५)

६४४८३ (२०-०८-२०१६).

श्री.त्र्यांििराव मभसे (लातरू ग्रामीण) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सामाजजक न्याय व

ागामार्ात महाव दयालयीन व दयार्थयांना ्े यात आलेयया सन २००८

ते २०१४ पयंत्या कनषय त्् ती मींजुरी रश्सता ात लेखा व

ागा्या प ताळ ीत

आढळून आययाची मादहती द्नाींक २९ जून, २०१६ रोजी
आहे , हे खरे आहे काय,

ेग ेगळ्या र रु्ी

ा त्यासुमारास नन्नानास आली

(२) िसययास, स्र रश्कर ी नासनाने चौकनी केली आहे काय,
(३) िसययास, चौकनीत काय आढळून आले

्ोषीव रुद् को ती कार ाई करयात आली

ा

येत आहे ,

(४) नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे त ?
श्री. राििुमार िडोले (०५-०१-२०१८) : (१) िींनत: खरे आहे .
(२)

(३) या रश्कर ी व नेष चौकनी प काने िींनतम चौकनी िह ाल द्नाींक २६.०७.२०१७

रोजी नासनास सा्र केला िसून, स्र िह ालाची छाननी
समाजकयया

आयक्
ु तालय, पु े याींचेमार्ात सरु
ु आहे.

(४) रश्न ्द्ा त नाही.

___________

प ताळ ी

आयुक्त,

वि.स. ३८९ (5)
राज्यातील मारासवरीय ववद्यार्थयाांना थकित असलेली
मशष्ट्यवत्ृ ती िेंद्र शासनाने हदली नसल्यािाित
(६)

६६२४८ (१०-०१-२०१७).
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राणािरिीतमसांह पाटील
(उस्मानािाद), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा), श्री.िाळासाहे ि थोरात (सांरमनेर), श्री.िुणाल
पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) केंद्र नासन िनस
ु ूकचत जाती,

्क्या जाती

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी

जमाती आ

रतर मागास गीयाीं्या

कनषय त्् तीसाठव ्र षी रु. २८०० को्ी िन्
ु ान ्े त,े हे खरे आहे काय,
(२) िसययास, राज्य नासनाला केंद्र नासनाने मागील ४
कनषय त्् तीचे ाकू
कनषय त्् तीपासून

षाापासन
ू चे स्रील व दयार्थयां्या

१ हजार ८ को्ी रुपये िनु्ान द्ले नसययाने सा े तेरा लाख व दया ी

ींकचत रादहले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) िसययास, मागास गीय व दयार्थयांची कनषय त्् ती केंद्राक े

कीत िसययाने राज्यातील

व दयार्थयांना कनषय त्् ती ्े यात व लींबाबत होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) िसययास, ्क्त कनषय त्् ती कमळयासाठव नासनाने को ती काया ाही केली

ा करयात

येत आहे,

(५) नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे त ?
श्री. राििुमार िडोले (०५-०१-२०१८) : (१) नाही, मागास गीय व दयार्थयांकरीता

ारत सरकार

कनषय त्् ती योजनेंतगात हो ाऱ्या िपेक्षषणात खचाा्या िनुषींगाने ्र षी केंद्र नासनाक ू न

मयााद्त रश्मा ात ननाी रश्ाप्त होत आहे . यामये िनुसूकचत जाती रश् गाासाठव मागील
षाातील खचाा्या मयाा्ेत ननाी ्पलधता केला जातो. रमा , व जा ज

व मारश् रश् गााकरीता

केंद्र नासनाक ू न ननाी मयााद्त स रुपात (Fund limited) ननाी रश्ाप्त होतो.
(२), (३)
को्ी

(४) केंद्र नासनाक ू न मागील ४

रमा , व जा ज

षाापासून िनस
ु ूकचत जाती रश् गाासाठवचा रु.१७०३

व मारश् रश् गाासाठवचा रु.२६३४ को्ी रतका ननाी राज्य नासनास

रश्ाप्त हो े रश्लींबबाबतत आहे . स्र रश्लींबबाबतत ननाीबाबताबाबतत राज्य नासनाक ू न
नासनाक े पाठपरु ा ा करयात येतो.
ननाी

ेळो ेळी केंद्र

रील योजनेंतगात केंद्र नासनाक ू न मागास रश् गाातील व दयार्थयांसाठव आ यक

ेळीच रश्ाप्त होत नसला तरी, मागास गीय व दयार्थयी कनषय त्् तीपासून

नयेत म्ह ून, या योजनाीं रील खचााचा
(५) रश्न ्द्ा त नाही.

ार राज्य नासनाक ू न ्चलला जातो.

ींकचत राहू

___________

साांरली जिल््यात मशष्ट्यवत्ृ तीचे अनुदान ममळाले नसल्याने
पाच हिार प्रिरणे प्रलांबित असल्यािाित

(७)

६६७९१ (१०-०१-२०१७).

श्री.वविय औटी (पारनेर) :

मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजिि न्याय

वि.स. ३८९ (6)
(१) साींगली जजयहयात कनषय त्् तीचे िनु्ान कमळाले नसून िदयापी पाच हजार रश्कर े
रश्लींबबाबतत िसययाने याबाबताबाबतत चौकनी करुन सींबाबतींकात ्ोषी िकाकाऱ्याींव रु् कार ाई करयात

येईल िनी मादहती मा. सामाजजक न्याय मींर री, महाराषर राज्य याींनी द्नाींक ५ सप््ें बाबतर, २०१६
रोजी

ा त्या सुमारास द्ली, हे खरे आहे काय,

(२) िसययास, स्रहू रश्कर ी नासनाने चौकनी केली आहे काय
आहे ,

त्यात काय ननषपन्न झाले

(३) तसेच ्क्त िनु्ान व तिरत न करयाची कार े काय आहे त
िसलेयया सींबाबतींकाताींव रु् को ती कार ाई केली

यारश्कर ात ्ोषी

ा करयात येत आहे ,

(४) नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे त ?
श्री. राििुमार िडोले (२८-१२-२०१७) : (१) िींनत: खरे आहे .
(२)

(३) कनषणा

र्ी परीषणाा र्ी योजनाींतगात व नािन्
ु ाननत

कायम व नािन्
ु ाननत

व्य सानयक महाव दयालयातील ि्यासक्रमात कनक ाऱ्या व दयार्थयांचे नैषणा

क नुयक कनषणा

नुयक सकमतीक ू न मींजूर करयास व लींबाबत झाययाने महाव दयालयाने व दयार्थयांचे िजा
व लींबाबताने सा्र केले, त ावप, पार र ला ा ी व दयार्थयांना स्रहू योजनेचा ला
्े यास
आ यक िनु्ान ्पलधता करुन ्े यात येते. तसेच स्रहू योजनेस पार र व दया ी
कनषय त्् तीपासन
ू

ींकचत राह ार नाही याबाबताबाबतत ्षणाता घेयात येत आहे .

(४) रश्न ्द्ा त नाही.
___________
समाििल्याण ववभारा्या नववन आिृतीिांधात िमगचाऱ्याां्या िारा वाढववणयािाित
(८)

६७२९३

(१०-०१-२०१७).

श्री.िािरु ाव

पाचणे

(मशरुर),

डॉ.तष
ु ार

(मुखेड) : सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील समाजकयया

व

राठोड

ागा्या नव्या आक्तीबाबतींाात १५ ते १६ हजार जात

रश्मा पर राींची प ताळ ी ्ोन कलपीक कर ार िसययाचे बाबताबाबत द्नाींक १५ जून, २०१६ रोजी

ा

त्या सम
ु ारास नन्नानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) िसययास, राज्यात सया १५ जात रश्मा पर र प ताळ ी सकमत्या िसून त्यात सुाार ा
करुन जजयहासतरा र ाक यारश्मा े २१ नव्या सकमत्याींची ननकमाती करयात आली आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) िसययास, नासना्या पिरपर रकात ियषणााींसह ्ोन कलपीक ाक कनपाई

ाक पोलीस

कनपाई िना पाच प्ाींचाच आक्तीबाबतींा मान्य करयात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) िसययास, याबाबताबाबतत नासनाने को ती काया ाही केली
(५) नसययास, त्याची कार े काय आहे त ?
श्री. राििुमार िडोले (२७-०७-२०१७) : (१) नाही.
(२) होय.

ा करयात येत आहे ,

वि.स. ३८९ (7)
(३) नाही. जजयहा जात रश्मा पर र प ताळ ी सकमत्याीं र व व ा ९ प्े ननमाा

करयात

आलेली आहे त.
(४) रश्न ्द्ा त नाही.
(५) रश्न ्द्ा त नाही.
___________
राज्यातील समाििल्याण अधधिारी आणण िमगचाऱ्याांनी दहा ववववध
मारणयासाठी सरु
ु िेलेले लेखणी िांद आांदोलन
(९)

६८६०६ (१०-०१-२०१७).

श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांर िरोरा (शहापूर), श्री.भास्िर िाधव (रुहारर), श्री.सुरेश
लाड (ििगत), श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.शमशिाांत

मशांदे (िोरे राव), श्री.राहुल िरताप (श्रीरोंदा), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.शामराव ऊफग
िाळासाहे ि पाटील (िराड उत्तर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.दत्तारय भरणे (इांदापरू ),
श्री.हसन मुश्रीफ (िारल), श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड), श्री.रणपत रायिवाड (िल्याण
पूव)ग :

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

(१) राज्यातील समाजकयया
१२ ऑगस्, २०१६ रोजी

िकाकारी आ

कमााचाऱ्याींनी ्हा व व ा मागयासाठव द्नाींक

ा त्या सम
ु ारास लेख ी बाबतीं् आीं्ोलन केले, हे खरे आहे काय,

(२) िसययास, स्र िकाकारी आ

कमाचाऱ्याीं्या को को त्या मागया आहे त,

(३) त्यापैंकी को को त्या मागया मान्य करयात आयया

् िा रत मागयाींबाबताबाबतत नासनाने

काय नन य
ा घेतला,
(४) नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे त ?
श्री. राििुमार िडोले (०५-०१-२०१८) : (१) होय.

(२) जा्ाची प्े मींजूर करयात या ी, िरक्त प्े तात्काळ
हे प् सह आयुक्त ्जााचे करयात या ,े व
(३) समाजजक न्याय

व नेष सहाय्य व

रयात या ी, रश्ा्े कनक ्पायुक्त

ागातील कींर रा्ी प्े ननयकमत कर े रत्या्ी.

ागा्या षणाेर रीय सतरा रील िकाकारी

कमाचारी

याीं्या व व ा मागयाीं्या िनुषग
ीं ाने मा.मींर री (सा.न्या.) याीं्या ियषणातेखाली िकाकारी

कमाचारी याीं्या रश्नतननाीींसोबाबतत द्.१६.९.२०१६ रोजी बाबतैठक आयोजीत करयात आलेली होती.
(४) रश्न ्द्ा त नाही.

___________

औरां रािाद जिल्हापिरषदे ने मारासवरीय शालेय ववद्यार्थयाां्या
मशष्ट्यवत्ृ तीचा अपहार िेल्यािाित
(१०)

७००४० (१०-०१-२०१७).

श्री.अब्दल
सत्तार (मसल्लोड), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील
ु

(मशडी), श्री.अममन पटे ल (मुांिादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
सामाजिि न्याय मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

वि.स. ३८९ (8)
(१) औरीं गाबाबता् जजयहापिरष्े िींतगात सन २०११ ते सन २०१५ या काला ाीत नालेय
व दयार्थयांना कनषय त्् तीचे पैसे कमळाले नसययाचे जजयहा पिरष्े चे ्पमुयय कायाकारी
िकाकारी तसेच मय
ु य लेखा

व त्त िकाकारी याीं्या नन्नानास माहे ऑगस्, २०१६ मये

ा त्या ्रम्यान आले, हे खरे आहे काय,

(२) िसययास, यारश्कर ी नासनाने चौकनी केली आहे काय,
(३) िसययास, चौकनीत काय आढळून आले, कनषय त्् ती्या िपहाराचे स रूप काय आहे
तसेच यारश्कर ी जबाबताबाबत्ार िस ाऱ्या सींबाबतींकाता र नासनाने को ती कार ाई केली

ा करयात

येत आहे ,
(४) नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे त ?
श्री. राििुमार िडोले (२८-१२-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
(२)

ा्प

(३) या रश्कर ी समाजकयया
तात्काळ

कर ेबाबताबाबतत

व

पर राद ारे

कनषणा ाकाकारी पींचायत सकमती याींनी

ाग, औरीं गाबाबता् याींनी पार र ला ार्थयांना कनषय त्् तीचे

सूकचत

केले.

ा्प केलेली आहे.

(४) रश्न ्द्ा त नाही.

त्यानुसार

रश्लींबबाबतत

कनषय त्् ती

ग्

___________

अग्नीहोरी ग्रुप ऑफ इांन्स्टीटयुशन वधागअत
ां रगत येणाऱ्या महाववद्यालयाने मशष्ट्यवत्ृ तीत िेलेल्या
रैरप्रिारािाित

(११)

७१२२०

(१०-०१-२०१७).

श्री.सुभाष

भोईर

(िल्याण

ग्रामीण) :

सन्माननीय

सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िग्नीहोर री ग्रप
ु ऑर् रींन्स्ीट्यन
ु न
२०१६ पयंत ओ.बाबती.सी. व दयार्थयांचे
माहे सप््ें बाबतर, २०१६ मये

ााा िींतगात ये ाऱ्या महाव दयालयानी सन २०१० ते

गा ारीत ास.सी. ्ाख ून कनषय त्् तीची रक्कम घेतययाचे

ा त्या्रम्यान नन्नानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) िसययास, स्र महाव दयालयामये रश् न
े ासाठव लाग ारे काग्पर रे िपु ा

योग्य

नसताींना व दयार्थयांना कनषय त्् ती ्चल करयाकिरता रश् ेन ्े यात येत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) तसेच ्क्त महाव दयालयात मागास गीय व दयार्थयांना रश् ेन ्े ताींना नुयक आकारयात
येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) िसययास, ्क्त रश्कर ी नासनाने चौकनी केली आहे काय, चौकनीत काय नन्नानास
आले आहे , त्यानस
ु ार सींबाबतींकाता र काय कार ाई केली

ा करयात येत आहे ,

(५) नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे ?

श्री. राििुमार िडोले (२८-१२-२०१७) : (१) नाही.
(२)

(३) नाही.

(४)

(५) रश्न ्द्ा त नाही.

___________

वि.स. ३८९ (9)
महाराष्ट्र राज्य सहिारी िँिेिडून शेतिऱ्याांना थेट ििग दे णेिाित
(१२)

७३९६८ (२१-०४-२०१७).

श्री.रणपतराव दे शमख
(साांरोले) :
ु

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

महाराषर राज्य सहकारी बाबतँकेक ू न नेतकऱ्याींना

ड सेंबाबतर,२०१६ मये

सन्माननीय सहिार

े् कजा ्े याचा नन य
ा नासनाने माहे

ा त्या ्रम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) िसययास त्यासाठव सोलापरू , नाीं्े , पु े, नाकनक, ाुळे, बाबती , कोयहापूर

रत्या्ी

जजयहयात राज्य बाबतँके्या नाखा सरू
ा घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु करयाचा नन य
(३) िसययास, ्क्त नन य
ा ा्या िींमलबाबतजा

ीसाठव नासनाने को ती काया ाही केली

ा

करयात ये ार आहे ,
(४) नसययास, त्याची कार े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (१४-१२-२०१७) : (१)
(३)

(४) रश्न ्द्ा त नाही.

(२) हे खरे नाही.

___________

नामशि जिल्हा मधयवती सहिारी िँि मयागहदत या सांस्थेतील रैरव्यवहाराांिाित
(१३)

७७५७७ (०६-०५-२०१७).

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नामशि मधय) :

सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाकनक जजयहा मय ती सहकारी बाबतँक मयााद्त या सींस ेची मा. व
याींनी केलेयया चौकनीत सींस ेने मागास गीयाींचा िनन
ु ेष न

सन्माननीय

ागीय सह ननबाबतींाक

र ,े सीसी्ीव्ही खरे ्ी, नतजोरी

खरे ्ी, बाबतीं्क
ु ाारी सुरषणाा रषणाकाींची नेम ूक, र, रश्कर ाींमये गैरव्य हार केययाचे नमू् केले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) िसययास, यारश्कर ी नासनाने चौकनी केली आहे काय,चौकनीत काय आढळून आले,

(३) िसययास, चौकनीनुसार बाबतँके्या ्ोषी िकाकाऱ्याीं र नासनाने को ती कार ाई केली

ा

करयात येत आहे ,

(४) नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२४-११-२०१७) : (१) होय.

(२) नाकनक जजयहा मय ती सहकारी बाबतँक कल. नाकनक या बाबतँकेने केलेयया िननयकमत
कामकाजाबाबताबाबतत्या चौकनी िह ालात १. सीसी्ीव्ही खरे ्ी, २. न्यायालयीन खचा (नासन
िया्े नाव रु्), ३. बाबतीं्क
ू ाारी सुरषणाा रषणाकाींची नेम ूक, ४. बाबतेकाय्े नीर कमाचारी नेम ूका
यामये बाबतँकेचे आक क
ा नक
ु सान झाययाचे नमू् केले आहे.

(३) महाराषर सहकारी सींस ा िकाननयम, १९६० चे कलम ८८ िन् ये द्नाींक ०२/०१/२०१७
रोजी्या

आ्े नान् ये

काया ाही

ननजचतीची कार ाई सरू
ु आहे.
(४) रश्न ्द्ा त नाही.

करून

झालेयया

नुकसानीबाबताबाबतत

___________

सींबाबतींकाताीं र

जबाबताबाबत्ारी

वि.स. ३८९ (10)
महाराष्ट्र राज्य सहिारी िँिेने थिीत ििे असलेल्या सहिारी साखर िारखान्याांसह सूत
धररणया व प्रकिया उद्योराां्या मललावा्या नोटीसिाित

(१४)

७७८६५ (२१-०४-२०१७).

डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांरले) :

सन्माननीय सहिार

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महाराषर राज्य सहकारी बाबतँकेने
कगरया

कीत कज् िसलेयया सहकारी साखर कारखान्याींसह सूत

रश्क्रक्रया ्दयोगा्या कलला ाची नो्ीस माहे जाने ारी, २०१७ मये

ा त्या्रम्यान

रश्कस् केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) िसययास, यामळ
ु े हे सहकारी कारखाने आता खाजगीकर ाने चाल ार आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) िसययास, सहकारी चळ ळीबाबताबाबतत नासनाची

ूकमका काय आहे ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (१४-१२-२०१७) : (१) होय. महाराषर राज्य सहकारी बाबतँकेने
सल
ु ी्या दृष्ीने द्नाींक ३०/१२/२०१६ ्या ्ै ननक लोकसत्ता

ाक्सरश्ेस या
(२)

कीत कजाा्या

्ै ननक र्ायनाजन्निल

त्् तपर रात व क्रीसाठव जादहरात रश्कस् करून ननव ्ा मागव यया होत्या.

(३) व क्री जादहरातीस रश्नतसा् कमळाला नाही, स्र सहकारी साखर कारखाने

ा े

तत् ा र चालव यास ्े याचे रश्यत्न सुरू आहे त.

___________

राज्यात प्रादे मशि पातळीवर हदव्याांरिनाांसाठी मोफत भौनति उपचार िेंद्र सुरू िरणयािाित
(१५)

८००५३ (०६-०५-२०१७).

श्री.ववलास तरे (िोईसर) :
काय :-

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षितीि ठािूर (नालासोपारा),

सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) रश्ा्े कनक पातळी र द्व्याींगजनाींसाठव मोर्त

ौनतक ्पचार (क्रर्जीओ ेरेपी) केंद्र सुरु

करयाची माग ी द्नाींक २३ नोव्हें बाबतर, २०१६ रोजी्या पर रान् ये जजयहा िपींग पन
ा न केंद्र
ू स
िकाकारी याींनी मा. आयुक्त, िपींग कयया

आयुक्तालयाक े केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) िसययास, रश्सतुत माग ीबाबताबाबतत नासनाने को ती काया ाही केली

ा करयात येत आहे ,

(३) नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे त ?

श्री. राििुमार िडोले (२९-१२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) रश्ा्े कनक पातळी र द्व्याींगजनाींसाठव मोर्त

ौनतक ्पचार (क्रर्जीओ ेरेपी) केंद्र सुरु

करया्या माग ीबाबताबाबतत जजयहा िपींग पन
ा न िकाकारी, जजयहा िपींग पन
ा न केंद्र, व रार,
ू स
ु स
जज.पालघर याीं्या द्. २३ नोव्हें बाबतर, २०१६ रोजी्या पर रान् ये िपींग कयया
रश्ाप्त झालेला रश्सता
होता.

िपींग कयया

आयुक्तालयास

आयुक्तालयामार्फात नासनास सा्र करयात आलेला

वि.स. ३८९ (11)
त्यानुसार

स्र

रश्सता ास

तत् तः

मान्यता

रश्सता ासीं् ाातील स ा मादहतीसह सव सतर आराख ा
िपींग कयया , पु े याींना सकु चत करयात आले आहे .

्नाव यात

आली

िसून

स्र

नासनास सा्र करयाबाबताबाबतत आयुक्त,

(३) रश्न ्द्ा त नाही.

___________
सामाजिि न्याय व ववशेष सहाय्य ववभारा्या सहाय्यि आयुक्त िायागलया्या िारेिाित
(१६)

८३०६९ (०६-०५-२०१७).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पु े नहरातील स ारगे् पिरसरातील पीामपीामालची मालकी िसलेयया रमारतीमये
िनेक

षाापासून सामाजजक न्याय

व नेष सहाय्य व

िसून या कायाालयातील स ा ठवका ी र्ाईल
र्ेब्रु ारी, २०१७ मये
(२)

िसययास,

या

ागा्या सहाय्यक आयुक्त कायाालय

काग्पर राींचे गठ्ठे पसरले िसययाचे माहे

ा त्या ्रम्यान नन्नानास आले, हे खरे आहे काय,

कायाालयात

रश्ामुययाने

नासनाक ू न ्े यात ये ारी कनषय त्् ती आ

जजयहयातील

महाव दयालयीन

व दयार्थयांना

मागास रश् गाासाठव नासनाने आखलेयया व व ा

योजनाींची पुतत
ा ा करयात येते. या गाठठयाीं र मोठया रश्मा ात ाळ
िसून ये े काम
ू
कर ाऱ्या िकाकारी

कमाचाऱ्याही या गाठठयाींचा ि

ळा होत िसययाचेही खरे आहे काय,

(३) िसययास, याबाबताबाबतत नासनाने चौकनी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले
त्यानुसार नासनाने को ती काया ाही केली

ा करयात येत आहे ,

(४) नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे त ?
श्री. राििुमार िडोले (०४-०१-२०१८) : (१) होय, िींनत: खरे आहे.
(२) होय, िींनत: खरे आहे .

पु े जजयहयामये

ारत सरकार कनषय त्् ती

योजनेचा व्याप रतर जजयहयाीं्या तुलनेत खुप रश्चीं

कनषणा
आहे

र्ी परीषणाा र्ी या ्ोन्ही
रतर योजनाींचे कामकाजही

मोठया रश्मा ात आहे . सहाय्यक आयक्
ु त समाजकयया , पु े कायाालयात स्र योजनाींचे
िक लेखे जतन करून ठे यासाठव स तींर र िनी जागा ्पलधता नसययाने कायाालयीन स ा
िक लेखे गठ्ठे बाबताींाून कायाालयामये ठे यात आलेले आहे त.
(३) सामाजजक न्याय

न रमारतीचे बाबताींाकाम व श्रमााींत ा ी, येर

ा, पु े-६ ये े िींनतम

्प्प्या र चालू िसून स्र रमारतीमये सहाय्यक आयक्
ु त समाजकयया
स लाींतरीत हो ार आहे .
(४) रश्न ्द्ा त नाही
___________

कायाालय ल करच

वि.स. ३८९ (12)
हहांरोली जिल््यात समाििल्याण ववभारामाफगत मारासवरीय ववद्यार्थयाांना दे णयात येणा-या
मशष्ट्यवत्ृ तीमधये अननयममतता झाली असल्यािाित
(१७)

८३८१७ (०६-०५-२०१७).

श्री.तानािी मुटिुले (हहांरोली) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दहींगोली जजयहयात समाजकयया

व

ागामार्ात मागास गीय व दयार्थयांना ्े यात

ये ाऱ्या कनषय त्् तीमये िननयकमतता झाली िसययाचे माहे जाने ारी, २०१७ मये

ा त्या

्रम्यान नन्नानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) िसययास, याबाबताबाबतत चौकनी करयात आली आहे काय, चौकनीचे ननषकषा काय आहे त,
(३) िसययास, याबाबताबाबतत नासनाने को ती कार ाई केली

ा करयात येत आहे ,

(४) नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे त ?
श्री. राििुमार िडोले (२८-१२-२०१७) : (१) नाही.
(२)

(३) नाही.

(४) रश्न ्द्ा त नाही.

___________

राज्यातील १४ मतीमांद िालरह
ृ ाां्या ििािदारीिाित
(१८)

८४८३० (१८-०८-२०१७).

श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मदहला

बाबताल व कास व

ागा्या ननयींर र ाखाली िसलेली राज्यातील १४ मनतमीं्

बाबतालगह
् े मींजूर कमाचाऱ्याींसह द्नाींक ३० मे, २०१२ रोजी
व

ा त्यासुमारास सामाजजक न्याय

ागाक े हसताींतिरत करयात आली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) िसययास, सामाजजक न्याय व
हे ही खरे आहे काय,

(३) नसययास, त्याची स स
ा ााार

ागाने िदयाप स्र बाबतालगह
् ाींची जबाबताबाबत्ारी घेतलेली नाही,
कार े काय आहे त ?

श्री. राििुमार िडोले (०६-०१-२०१८) : (१) होय.
(२) हे खरे नाही.

(३) रश्न ्द्ा त नाही.

___________

राज्यातील मराठा समािाला आरिण ममळणेिाित
(१९)

८४८६८ (१८-०८-२०१७).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर),

श्री.पाांडुरां र िरोरा (शहापूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे राव), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.किसन
िथोरे (मरु िाड), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (िारलाण),
श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांिेराव), श्री.हसन मुश्रीफ (िारल),

वि.स. ३८९ (13)
श्री.राहुल िरताप (श्रीरोंदा), डॉ.सतीश (अणणासाहे ि) पाटील (एरां डोल), श्री.प्रदीप नाईि
(किनवट), श्री.रािेश टोपे (घनसावांरी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.दत्तारय भरणे (इांदापूर),
श्री.सनु नल प्रभू (हदांडोशी), श्री.अममन पटे ल (मांि
ु ादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी),

श्री.पर्थ
ृ वीराि चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.ववरें द्र िरताप
(धामणराव

रे ल्वे),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनुरी),

श्री.ियिुमार

रोरे

(माण),

श्री.अममत

ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), श्रीमती ननमगला राववत (इरतपूरी), श्री.वसांतराव चव्हाण
ु

(नायराांव), श्री.अब्दल
सत्तार (मसल्लोड), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अजित पवार
ु
(िारामती),

श्री.चांद्रदीप

नरिे

(िरवीर),

श्री.सत्यिीत

पाटील-सरुडिर

(शाहूवाडी),
श्री.राणािरिीतमसांह पाटील (उस्मानािाद), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.भास्िर िाधव

(रुहारर), श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई), श्री.अिय चौधरी (मशवडी), श्री.हनुमांत डोळस
(माळमशरस), श्रीमती सांधयादे वी दे साई-िुपेिर (चांदरड), श्री.सुरेश लाड (ििगत), श्री.सुरेश

धानोरिर (वरोरा), श्री.िािरु ाव पाचणे (मशरुर), श्रीमती तप्तृ ती सावांत (वाांद्रे पव
ू )ग , श्री.मांरेश
िुडाळिर (िुलाग), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) :
सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मराठा समाजाला १६ ्क्के आरषणा
मागास गा आयोगाक े

गा करयाचा

सन्माननीय

्े याचा मुद्दा नव्याने स ापन झालेयया रतर

नन य
ा

घेतययाचे

माहे

ावरश्ल, २०१७

मये

ा

त्या्रम्यान नन्नानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) िसययास, स्रहू रश्न मा.््च न्यायालयात रश्लींबबाबतत िसताना, राज्य नासनाने आयोग
स ापन करुन त्याक े सोपव याचा नन य
ा घेयाची स स
ा ााार कार े काय आहे त,
(३) िसययास, स्रहू मराठा आरषणा ाचा रश्न स ापन केलेयया आयोगातर्् क्रकती ननजचत
काला ाीत सो व यात ये ार आहे
याकरीता राज्य नासनाने आयोगानी समन् य ठे न
ू
को ती काया ाही केली

ा करयात येत आहे ,

(४) नसययास, त्याची कार े काय आहे त ?
श्री. राििुमार िडोले (२९-१२-२०१७) : (१) होय, हे िींनतः खरे आहे.

मा.््च न्यायालय, मुींबाबतई याींनी द्नाींक ४ मे,२०१७ रोजी्या आ्े नात मराठा समाजाचे

मागास गीय िसययाचे पुरा े तपास ीसाठव राज्य मागास गा आयोगास पाठव याचा नन य
ा
राज्य नासनाने घेयाचे सूकचत केले होते. त्यारश्मा े राज्य नासनाने मराठा आरषणा ाबाबताबाबतत
सींग्रहीत मादहती राज्य मागास गा आयोगाक े तपास ीसाठव पाठव ली आहे.
(२)

(३) मा.््च न्यायालय, मुींबाबतई याींनी द्.४ मे, २०१७ रोजी्या आ्े नामये मराठा

आरषणा ाबाबताबाबतत सींग्रहीत मादहती राज्य मागास गा आयोगाक े पाठव याबाबताबाबतत राज्य नासनाने
नन य
ा घ्या ा िसे सपष् केले होते.
व नेष

त्यारश्मा े नासनाने स्र रश्कर ातील नासनाची बाबताजू माीं

समप
ु ्े कनींचा

मागासलेप

सयला

घेऊन

मराठा

समाजाचे

सामाजजक,

ाऱ्या जेषठ व ाीज्ाींचा
नैषणा

क

आक क
ा

सपष् कर े ऐनतहाकसक पुरा ,े सीं् ा रत्या्ी स ा ्सतऐ ज तपासून स यींसपष्

िह ाल नासनास ल करात ल कर सा्र करयाबाबताबाबतत नासन पर र द्.३०/०६/२०१७ िन् ये
राज्य मागास गा आयोगास कळव यात आले आहे.

वि.स. ३८९ (14)
सदयजस तीत स्र बाबताबाबत ही न्यायरश्व ष् आहे . याबाबताबाबतत राज्य मागास गा आयोगाचा
स यींसपष् िह ाल नासनास रश्ाप्त झाययानींतर य ोकचत काया ाही करयात येईल.
(४) रश्न ्द्ा त नाही.

___________

ववदभागतील तीन हिार एिर शेती साविा-याां्या ताब्यात असल्यािाित
(२०)

८५०२० (०६-०९-२०१७).

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(मशडी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आवी),
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :
काय :-

सन्माननीय सहिार मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) राज्य नासनाने नेतकऱ्याींक े िसलेले सा काराींचे कजा मार् केले िसले तरीही नेतकऱ्याींची
ि ैा सा कारीतन
ू सु्का झाली नसून व ् ाातील तीन हजार ाकर नेती र ि ैा सा काराचे
कजा आहे
रोजी

आता सा कार ्ाम्प्ु प् रक्कम मागत िसययाची बाबताबाबत द्नाींक १५ जन
ू , २०१७

ा त्या सुमारास नन्नानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) िसययास, मु ा ा (ता.महागा , जज.य तमाळ) ये ील रश्कान क क्कू जाा
नेतकऱ्याीं्या
ठे ली

या द्ींव्याींग

ीलाींनी सा काराक े पाच ाकर नेती ाक लाख रूपये कजा घेऊन गहा

सा काराचे आतापयंत पाच लाख रूपये कजा र्े ले, तरी िदयाप त्याींची नेती गहा

मक्
ु त झाली नसन
ू हा सा कार आता १७ लाख रूपये मागत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) िसययास, यासीं् ाात चौकनी करून सींबाबतींकाता र को ती कार ाई केली

ा करयात येत

आहे ,
(४) नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (१५-१२-२०१७) : (१), (२)

(३) िजा्ार श्रमाी. रश्कान क कु जाा

ाकर नेती रील रुपये १ लाख कजाा रील ५ लाख रतक्या रकमेची परतर्े
लक्ष्म रा

याींनी ५

करुनही श्रमाी.

्े कते या सा काराींने त्याींची नेती परत केली नसययाबाबताबाबततची तक्रार सहकार

िकाकारी श्रमाे ी-१, सहकारी सींस ा, महागाीं

याींचक
े े ्ाखल केली आहे .

चौकनी िह ालानस
ु ार रश्सतत
ु रश्कर ातील व्य हार हा ि ैा सा कारीमये झालेला

िसययाने रश्सतुत रश्कर ात नन य
ा ्े यापु ी िजा्ार

गैरिजा्ार याींना आपआपले म्ह

लेखी जबाबताबाबत/ पुरा े सा्र करयाकरीता द्.१३.०९.२०१७, द्.२८.०९.२०१७

रोजी जजयहा ्पननबाबतींाक, सहकारी सींस ा, य तमाळ याीं्यामार्ात सुना

े

द्.११.१०.२०१७
ी ठे यात आली

होती. परीं तु गैरिजा्ार याींनी मा.््च न्यायालय, खीं पीठ नागपरू ये े िर् याकचका
क्र.६४२८/२०१७ ्ाखल केली आहे. मा.न्यायालयाने स्र रश्कर ात पुढील तारखेपयंत को तेही
आ्े न पारीत करु नयेत िसे द्.२९.०९.२०१७ रोजी्या आ्े नात नमू् केले आहे. रश्कर
न्यायरश्व ष् आहे .

(४) रश्न ्द्ा त नाही.
___________

वि.स. ३८९ (15)
चाळीसराांवसह राज्यातील जिल्हा िँिाांना चलन तुटवडा होत असल्यािाित
(२१)

८५१७६ (१८-०८-२०१७).

श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हदलीप वळसे-पाटील

(आांिेराव), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे राव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळवा), श्रीमती हदवपिा

चव्हाण (िारलाण), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळमशरस), श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.अजित
पवार (िारामती), श्री.पाांडुरां र िरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.सांदीप नाईि
(ऐरोली), श्री.ियदत्त िीरसारर (िीड), श्री.हसन मुश्रीफ (िारल), श्री.भास्िर िाधव (रुहारर),

श्री.राहुल िरताप (श्रीरोंदा), श्री.शामराव ऊफग िाळासाहे ि पाटील (िराड उत्तर), श्री.हदपि
चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश (अणणासाहे ि) पाटील (एरां डोल), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट),
श्री.रािेश

टोपे

(घनसावांरी),

श्री.सांिय

पुराम

(आमराव),

श्री.दत्तारय

भरणे

(इांदापूर),

श्री.राणािरिीतमसांह पाटील (उस्मानािाद), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.किसन िथोरे
(मुरिाड), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)ग , श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :
सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील जजयहा बाबतँकाींना माहे ावरश्ल, २०१७ पासन
ू चलन त्
ु

सन्माननीय

ा होत िसययाने नागरीक

र रसत झाले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच चाळीसगाीं

नहरातील (जज.जळगाीं ) जजयहा बाबतँक नाखेत ्ररोज १ को्ीचा तु्

ासत िसययाचे माहे जून, २०१७ मये

ा

ा त्या ्रम्यान नन्नानास आले, हे खरे आहे काय,

(३) िसययास, ्क्त रश्कर ी नासनाने चौकनी केली आहे काय,
(४) िसययास, चौकनीत काय आढळून आले

तदनूसार नागरीकाींना जजयहा बाबतँकेक ू न पुरेसा

चलन पुर ठा व्हा ा म्ह ून नासनाने को ती काया ाही केली

ा करयात येत आहे ,

(५) नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (०५-०१-२०१८) : (१) िींनत: खरे आहे . माहे जन
ू , २०१७ या मदहन्यामये
जजयहा बाबतँकेस चलन तु्

ा

ासला होता.

(२) स्े ् बाबतँक ऑर् रींड या या बाबतँकेक ू न माग ीरश्मा े कॅनचा पुर ठा न झाययामळ
ु े जळगाीं
जजयहा मय ती सहकारी बाबतँके्या चाळीसगाीं

नाखेत माहे जून २०१७ मये कजा व तर ासाठव

ठे ी्ाराींना त्याीं्या ठे ी परत करयासाठव ननाीचा त्
ु

को ताही चलन तु्
(३)

ा

ा

ासला. त ावप, सदयजस तीत

ासत नाही.

(४) नाही. सदयजस तीमये जजयहा बाबतँकेमार्ात पुरेसा चलन परु ठा होत आहे .

(५) रश्न ्द्ा त नाही.

___________
राज्यातील, व्यसन मुक्ती िायगिम व्यापििरत्या रािववणयासाठी सममती रठीत िरणयािाित.
(२२)

८५३६१ (१८-०८-२०१७).

(चाांहदवली) :

श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम), श्री.नसीम खान

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वि.स. ३८९ (16)
(१) राज्यातील, व्यसन मुक्ती कायाक्रम व्यापकिरत्या राबाबतव यासाठव, मानसोपचार तज्,
प्व्युत्तर तज्, तसेच तज्

ॉक््र याीं्या मागा्नानाखाली सकमती गठवत करयाचा नन य
ा

राज्य नासनाने घेतला, हे खरे आहे काय,
(२) िसययास, मुींबाबतईसह राज्यात, ाकू
िनकाक्त

िकाक्त क्रकती आहेत आ

आहे , यातील गैररश्कारा र ननयींर र

क्रकती व्यसन मुक्ती केंद्रे सुरु आहे त, यापैकी

या र ्र षी क्रकती रुपये ननाी खचा करयात येत

आ यासाठव, गठवत केलेयया सकमतीने ननयमा ली

बाबतनव याचे काम पू ा केले आहे काय,

(३) िसययास, बाबतोगस व्यसनमक्
ु ती केंद्र चालव
(४) िसययास, चौकनीत काय आढळून आले

ाऱ्याींची चौकनी करयात आली काय,
त्यानुसार बाबतोगस व्यसनमुकती चालव

ाऱ्याीं र

को ती कार ाई केली तसेच राज्यातील स ा व्यसनमुक्ती केंद्राची सरकारी नों् ी बाबतीं्नकारक
करयाबाबताबाबतत को ती काया ाही केली

ा करयात येत आहे ,

(५) नसययास, त्याची कार े काय आहे त ?
श्री. राििुमार िडोले (०३-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) रश्न ्द्ा त नाही.
(३) रश्न ्द्ा त नाही.
(४) रश्न ्द्ा त नाही.
(५) रश्न ्द्ा त नाही.
___________
पण
ु े जिल््यातील िाही सहिारी िँिा दहाची नाणी स्वीिारत नसल्यािाित
(२३)

८५५८९ (१८-०८-२०१७).

श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पु े जजयहयातील

काही सहकारी बाबतँका ्हाची ना ी

नागिरकाींमये सींभ्रम ननमाा

सन्माननीय सहिार

स ीकारत नसययाने व्या सानयक

झाला िसययाची बाबताबाबत माहे जून, २०१७ ्या पदहयया आठ ड्यात

नन्नानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) िसययास, ्हा रुपयाींचे ना े बाबतीं् झाययाची िर् ा पु े जजयहयात मोठया रश्मा ात
पसरययाने

ही ना ी नहरातील काही बाबतँका स ीकारत नसययाने क्रकरकोळ व क्रेते

व्या सानयकाींचा नाईलाज होऊन तेही ्हाची ना ी स ीकारत नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(३) तसेच, गेयया काही द् साींपासून ्हाची ना ी बाबतीं् झाली िसयया्या िर् ा िसययामळ
ु े

पतसींस ाींनी खाते्ाराींक ू न ्हाची ना ी स ीकारू नका िसे साींकगतले िसययाचे नन्नानास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(४) िसययास, याबाबताबाबतत नासनाने चौकनी करून को ती काया ाही केली
आहे ,
(५) नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे त ?

ा करयात येत

वि.स. ३८९ (17)
श्री. सुभाष दे शमख
ु (१५-१२-२०१७) : (१), (२)
(४)

(३) हे खरे नाही.

(५) रश्न ्द्ा त नाही.

___________
मधयप्रदे शा्या धतीवर राज्यातील ववद्यार्थयाांना शाळे त िातीचे दाखले दे णयािाित
(२४)

८५६४४ (१८-०८-२०१७).

श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्रीमती हदवपिा चव्हाण

(िारलाण), श्री.सुरेश लाड (ििगत), श्री.प्रिाश सुवे (माराठाणे), श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती
नरर),

श्री.ियांत

पाटील

(इस्लामपरू ),

श्री.दत्तारय

भरणे

(इांदापरू ),

श्री.शमशिाांत

मशांदे

(िोरे राव), श्री.हसन मुश्रीफ (िारल), श्री.शामराव ऊफग िाळासाहे ि पाटील (िराड उत्तर),

श्री.पाांडुरां र िरोरा (शहापूर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश (अणणासाहे ि) पाटील

(एरां डोल), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.किसन िथोरे (मुरिाड), श्री.अतल
भातखळिर
ु
(िाांहदवली पूव)ग , श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.सांिय िेळिर
(ठाणे), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.रािेश टोपे (घनसावांरी), श्री.रणपत रायिवाड (िल्याण

पूव)ग , श्री.सुभाष सािणे (दे रलूर), श्री.ियप्रिाश मुांदडा (िसमत), श्री.अननल िदम (ननफाड),

श्री.रािाभाऊ (परार) वािे (मसन्नर), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर),
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें िूर), डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर), श्री.राहुल
मोटे (पराांडा), श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी ग्रामीण) : सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मयरश््े ना्या ाती र राज्यातील व दयार्थयांना नाळे तच जातीचे ्ाखले ्े याचा नन य
ा
राज्य नासनाने माहे मे, २०१७ मये

ा त्या्रम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) िसययास, व दयार्थयांना नाळातून को त्या ननकषानुसार ्ाखले ्े यात ये ार आहे त,
(३) िसययास, त्याचे स रुप काय आहे

त्याची िींमलबाबतजा

काय,
(४) नसययास, त्याची कार े काय आहे त

ी राज्यात सरु
ु झाली आहे

याबाबताबाबततची सदयःजस ती काय आहे ?

श्री. राििुमार िडोले (२९-१२-२०१७) : (१), (२), (३)

(४) हे खरे नाही.

त ावप, राज्यात द्.०१/०८/२०१५ पासून महाराजस

िक यान राबाबतव यात येत आहे.

स्र िक यानाींतगात नाळाींमये व नेष कनबबाबतरे आयोजजत करुन जातीचे ्ाखले ्े याचे ्पक्रम
्र षी आयोजजत करयात येतात.
स्र िक यानाींतगात राज्यात सन २०१५-१६ मये २८४५८१ जातीचे ्ाखले
२०१६-१७ मये ३७०८७६ जातीचे ्ाखले िसे ाकू
जातीचे ्ाखले व तरीत करयात आलेले आहे त.

___________

मागील ्ोन

सन

षाात ६,५५,४५७ रतके
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राज्यात जिल्हा पातळीवरील िात पडताळणी सममती िायागलयात ननयममत पदे भरणेिाित
(२५)

८५६५३ (१८-०८-२०१७).

श्री.हषगवधगन सपिाळ (िुलढाणा), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर),

श्री.योरेश (िापू) घोलप (दे वळाली), श्री.रुपेश म्हारे (मभवांडी पूव)ग :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ३६ जजयहयाींमाील जातप ताळ ी्या कामाींसाठव के ळ ४ ियषणाच कायारत
िसययाने सुमारे ३ लाखाींहून िकाक जातप ताळ ीची रश्कर े रश्लींबबाबतत िसययाचे माहे जून,
२०१७ मये

ा त्या ्रम्यान नन्नानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) िसययास, राज्यात जातरश्मा पर र प ताळ ीचे काम १५ सकमत्याींमार्ात चालव ले जात
िसून ाकच सकमतीक े िनेक जजयहयाींचे कामकाज द्ययामळ
ु े प ताळ ी होयास मोठा
ि ाी लागत िसून यामुळे राज्यातील ्हा ी, १२

ी व दया ी तसेच नासकीय नोकरीत रुजू

हो ाऱ्या ्मे् ाराींना नाहक र रास सहन करा ा लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) िसययास,बाबतुल ा ा ये ील जात प ताळ ी कायाालयात पुरेसे कमाचाऱ्याींि ा ी व दया ी

नागिरकाींची जात प ताळ ीची हजारो रश्कर े रश्लींबाबतीत िसययाचे नन े्न मा. सामाजजक न्याय
मींर री याींना बाबतुल ा ा ये े नागिरकाींनी द्नाींक १० जून, २०१७ रोजी
ही खरे आहे काय,

ा त्या सुमारास द्ले, हे

(४) िसययास, ्परोक्त बाबताबाबतत नासनाने चौकनी केली आहे काय, चौकनीत काय ननषपन्न
झाले,
(५) िसययास, राज्यातील रश्त्येक जजयहयासह बाबतल
ु ा ा ये ील जात प ताळ ी कायाालयात
पूरेसा कमाचारी

गा

र ेबाबताबाबतत नासनाने को ती काया ाही केली

ा करयात येत आहे ,

नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे त ?
श्री. राििुमार िडोले (०४-०१-२०१८) : (१) िींनत: खरे आहे .

राज्यात जजयहाननहाय जात रश्मा पर र प ताळ ी सकमत्या द्.२१.११.२०१६ पासून

कायााजन् त करयात आलेयया िसून त्या ळ
े ी सकमत्याीं रील ियषणााीं्या प्ाीं र ९ िकाकारी
कायारत होते. त्यापैकी ४ िकाका-याींची

ारतीय रश्नासन से ेत ननयुक्ती करयात आययाने

स्र प्े िरक्त झाली. तदनींतर नासनाने ना.नन.द्. २६.७.२०१७
सकमत्याीं्या

ियषणााीं्या

१४

प्ाीं र

ननयकमत

िकाकाऱ्याींची

द्. २८.७.२०१७ िन् ये

ननयुक्ती

केलेली

आहे.

्रम्यान्या काला ाीत िरक्त प्ाींचा िनतिरक्त काया ार िन्य िकाकाऱ्याींक े सोप ून
सकमत्याींचे ननयकमत कामकाज सूरु ठे यात आले होते.

माहे जून, २०१७ िखेर राज्यातील स ा सकमत्याींक े कमळून ाकू

५२७२२ रश्कर े

सकमतीसतरा र रश्लींबबाबतत होती.
(२) जात
नैषणा

ैाता रश्मा पर राि ा ी को त्याही व दयार्थयांचे नक
ु सान हो ू नये म्ह ून रश्लींबबाबतत

क रश्कर े खास मोदहमेद ारे तात ीने ननकाली काढया्या सूचना स ा सकमत्याींना

्े यात आयया िसून, त्यारश्मा े त्याींचेमार्ात काया ाही
(३)

करयात येत आहे .

(४) बाबतल
ु ढा ा ये ील जजयहा जात रश्मा पर र प ताळ ी सकमतीमाील िरक्त प्ाींचा

काया ार िन्य िकाका-याींक े सोप ून सकमतीचे कामकाज ननयकमतप े सुरु ठे यात आलेले
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होते. तसेच सकमतीमये मानान तत् ा र कींर रा्ी प्तीने रतर आ यक मनुषयबाबतळ ्पलधता
करुन ्े यात आलेले आहे त.

(५) जजयहाननहाय जात रश्मा पर र प ताळ ी सकमत्या रील िरक्त प्े

रयाची काया ाही सरु
ु

िसून रतर आ यक कमाचारी कींर रा्ी तत् ा र ्पलधता करुन ्े यात आलेला आहे .
___________
राज्यात िँिाांमधये रोख रक्िम ममळत नसल्यािाित
(२६)

८६७७० (१८-०८-२०१७).

श्री.अममत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाटील (मशडी), श्री.अममन पटे ल (मांि
ु ादे वी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) जळको् (ता.तुळजापूर, जज.्समानाबाबता्) ये ील सुनीता जाा

याीं्या मुलीचे लग्न

िसययाने जजयहा बाबतँकेतील ठे ीची रक्कम कमळा ी यासाठव बाबतँक िकाकाऱ्याींपुढे माग ी करूनही
नतला पैसे कमळत नसययाचे माहे ावरश्ल, २०१७ मये

ा त्या ्रम्यान नन्नानास आले, हे

खरे आहे काय,
(२) िसययास, केसरज ळगा (ता.्मरगा, जज.्समानाबाबता्) ये ील रश्मो् काींबाबतळे हे ्े खील
बाबतदह ी्या लग्नासाठव ७० हजाराींची जजयहा बाबतँकेतील ठे
तु्

काढयासाठव गेले िसता चलन

ा िसययाने पैसे कमळ ार नाहीत िसे साींकगतले, हे ही खरे आहे काय,

(३) िसययास, ्क्त रश्कर ी चौकनी करून नासनाने सींबाबतींकात बाबतँके र ि
को ती कार ार केली

ा कमाचाऱ्याीं र

ा करयात येत आहे ,

(४) नसययास, त्याची कार े काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (२४-११-२०१७) : (१) ्समानाबाबता् जजयहा बाबतँकेतील ठे ी्ार सन
ु ीता जाा

याींचे जळको् नाखेमये बाबतचत खाते क्र.४७११ िसून या बाबतचत खात्या र द्नाींक २७/३/२०१७
िखेर रु.२२१६५/- जमा रक्कम होती. सींबाबतींकातास द्नाींक २/५/२०१७ रोजी रक्कम रु.२१,०००/ि्ा केली आहे .

(२) केसरज ळगा ये ील रश्मो् काींबाबतळे याींचे खाते क्र.३४०५ या खात्या र द्नाींक ५/४/२०१७
रोजी रधतबाबती वपक व मा रक्कम रुपये ६९८.९४/-

द्नाींक १८/५/२०१७ रोजी खरीप वपक रक्कम

रुपये ५३१३.६०/- जमा िींती ६९८२/- ा ढी रक्कम जमा होती. सींबाबतींकातास द्नाींक ७/७/२०१७
रोजी रुपये ५९००/- ि्ा केलेली आहे .
(३)

(४) रश्न ्द्ा त नाही.

___________

स्टे ट टान्सपोटग िो.ऑप. िँिे्या सहाय्यि लेखाधधिारी या पदासाठी्या
पिरिा भरती प्रकियेत रैरव्यवहार झाल्यािाित
(२७)

८६९८४ (१८-०८-२०१७).

श्री.शरददादा सोनावणे (िन्
ु नर) :
काय :-

श्री.सरदार तारामसांह (मल
ु ुांड), श्री.अिय चौधरी (मशवडी),
सन्माननीय सहिार मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
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(१) स्े ् ्ान्सपो्ा को.ऑप.बाबतँकेने ४४ सहाय्यक लेखकाकारी या िरक्त िसलेयया प्ाींकरता
्ा्र (मुींबाबतई) ये ील नार्ाश्रमाम नाळे त द्नाींक १६ ावरश्ल, २०१७ रोजी

घेतलेयया पिरषणाेमये

पेपर तपासयामये िनेक गैररश्कार घ यया्या तक्रारी पिरषणाा ींनी र जजतकसींह ्े ओल,

ियषणा, स्े ् ्ान्सपो्ा को.ऑप.बाबतँक कल. तसेच बाबतँके्या िन्य प्ाकाकाऱ्याींक े लेखी स रुपात
केयया, हे खरे आहे काय,
(२) िसययास, ास.्ी बाबतँके्या सहाय्यक लेखाकाकारी या प्ासाठवची पिरषणाा र जजतकसींह
्े ओल, ियषणा, स्े ् ्ान्सपो्ा को.ऑप.बाबतँक कल. याीं्या गैरहजेरीत घेतययाची बाबताबाबत द्नाींक १५
मे, २०१७ रोजी

ा त्या सम
ु ारास नन्नानास आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) िसययास, यारश्कर ी नासनाने चौकनी करून ्ोषीीं र को ती कार ाई केली

ा करयात

येत आहे ,
(४) तसेच स्र पिरषणाा

ननकाल रद्द करुन पुन्हा घेयात ये ार आहे काय,

(५) नसययास, त्याची कार े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (१५-१२-२०१७) : (१)

(२) होय. िींनत: खरे आहे .

कमाचाऱ्याीं्या बाबतढतीसाठव बाबतँकेने १) बाबतँक ननिरषणाक, २) नाखा व्य स ापक

३)

्पलेखाकार या तीन प्ाींसाठव द्नाींक १६.४.२०१७ रोजी खातेननहाय पिरषणाा आयोजीत करयात
आली होती. त्यानस
ु ार द्नाींक ४.५.२०१७ रोजी्या सींचालक मीं ळा्या बाबतैठकीमये घेतले यया
नन य
ा ानुसार स्र पिरषणाेचा ननकाल बाबतँक ियषणााीं्या िनुपजस तीत जाहीर करयात आला
होता.

मार र ननकाल जाहीर झाययानींतर स्र परीषणाेमये गैरव्य हार झाययाचे
पढ
ु ारी या

त्् त ्ै ननक

त्् तपर रामये रश्कसद् झाययाने परीषणाेत िनत्ु ती ा झालेयया १५ कमाचाऱ्याींनी

्त्तरपबर रकाींची र्ेरतपास ी करयाबाबताबाबतत

काही कमाचाऱ्याींनी र्ेरपरीषणाा घेयाबाबताबाबततचे िजा

ियषणा तसेच बाबतँक रश्नासनास सा्र केले.
(३)

(४) ्परोक्त पिरषणाेबाबताबाबतत बाबतँके्या कोयहापूर नाखेतील ाका कमाचाऱ्याने औदयोकगक

न्यायालय, कोयहापूर ये े याकचका क्र. १६३/२२०१७ ्ाखल केली िसून स्र याकचका िदयाप
रश्लींबाबतीत आहे .

िनुत्ती ा झालेयया १५ कमाचाऱ्याींनी बाबतँके्या ियषणााींना केलेले िजा

्ै ननक पुढारी

मये आलेयया बाबतातमी्या िनुषग
ीं ाने बाबतँके्या ियषणााींनी खातेननहाय बाबतढती्या पिरषणाेमये
पार्नाकता

ननयमाींमये सुाार ा करुन पिरषणाा घेयाचे नन्् न द्ले आहे त. बाबतँके्या

ियषणााीं्या स्र नन्् नाव रुद् बाबतँकेतील मान्यतारश्ाप्त सींघ्ना “ को.ऑप बाबतँक ाम्प्लॉईज
युननयन ” या सींघ्नेने औदयोकगक न्यायालय, मुींबाबतई ये े याकचका क्र. २१७/२०१७ ्ाखल केली
आहे . स्र याकचका िदयाप रश्लींबाबतीत आहे.
(५) रश्न ्द्ा त नाही.
___________
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उस्मानािाद जिल््यातील तेरणा शेतिरी सह. साखर िारखान्या्या ननवडणूिीिाित
(२८)

८७०२२ (०९-०८-२०१७).

श्री.राणािरिीतमसांह पाटील (उस्मानािाद) :

सन्माननीय

सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ्समानाबाबता् जजयहयातील तेर ा नेतकरी सह. साखर कारखान्या्या सींचालक मीं ळाची
पींच ावषाक नन

ूक ३

षाापू ी झालेली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) िसययास, स्र सह. साखर कारखान्या र ३

षांपासून रश्नासकाची नेम ूक केलेली आहे,

हे खरे आहे काय,

(३) िसययास, स्र सह. साखर कारखान्या्या सींचालक मीं ळाची नन

क
न घेयाची
ू

कार े काय आहे त,
(४) िसययास, नासनाक ू न स्िरल कारखान्याची नन

ूक केंव्हा घेयात ये ार आहे ?

श्री. सभ
ु ाष दे शमुख (०२-१२-२०१७) : (१) नाही, कारखान्या्या सींचालक मीं ळाची नन
सन २०१७ मये झाली आहे .

ूक

(२) स्र साखर कारखान्या र द्.०४/०२/२०१७ रोजी रश्नासकाची ननयुक्ती करयात आली
आहे .

(३) तेर ा सहकारी साखर कारखान्याला नन

ूकीसींबाबताीची रश्पर र ई-२ माील मादहती तसेच

मत्ार या्ी सा्र करयासाठव साखर आयक्
ु ताींनी

ारीं ार लेखी सच
ू ना ्े न
ू ही मादहती सा्र

केली नाही. स्र कारखान्याची मु्त द्.१२/०७/२०१२ रोजी सींपली िसून महाराषर सहकारी

सींस ा िकाननयम १९६० चे कलम ७३ िि नुसार सींस े्या सींचालक मीं ळाची मु्त
सींपयापू ी

नन

ूका

घेयाबाबताबाबततचे

कळव याची

आ

नत्या

व्य स ेसाठव

सहाय्य

करयाची सकमतीचे कताव्य िसेल यारश्मा े सकमती्या जबाबताबाबत्ारीचे पालन सींचालक मीं ळाने
केले नसययाने तेर ा साखर कारखान्या्या सींचालक मीं ळाची नन
(४) महाराषर सहकारी सींस ा िकाननयम १९६०
नों् ी

ननयम १९६१ आ

क
ू घेता आली नाही.

सींस े्या ्पव ाीतील

व्य स ापन याबाबताबाबतत्या नतीचे िनुपालन / काम करयाचे बाबतीं् केले आहे.

कारखान्याींनी नों् ी ज्या ्द्देनासाठव करयात आली आहे , ते ्द्देनच

रील बाबताबाबतीमुळे ठप्प

झालेले आहे त. त्यामळ
ु े स्र कारखान्याचे समापनाचे िींतिरम आ्े न द्. ०२/०८/२०१७ रोजी

ननगाकमत करयात आलेले िसन
ू कलम १०३ (१) िन् ये ि सायकाींची ननयुक्ती करयात
आलेली िसययाने नन

ूका घेयाचा रश्न ्द्ा त नाही.
___________

मौिे िौडराांव (ता.जि. उस्मानािाद) येथे सौर उिाग प्रिल्पाची उभारणी िरणेिाित
(२९)

८७५४० (१८-०८-२०१७).

श्री.राणािरिीतमसांह पाटील (उस्मानािाद) :

सन्माननीय

नवीन व नवीिरणीय उिाग मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजे कौ गाीं

(ता.जज. ्समानाबाबता्) ये े १५०० ाकर जकमन सींपाद्त करयात आली

िसून ते े महाजनकोचा ५०० मेगा ॉ्चा सौर्ज् र आाारीत
करयात ये ार आहे , हे खरे आहे काय,

ीज ननकमाती रश्कयप सुरु
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(२) िसययास, या

ीज ननकमाती्या रश्कयपाची रश्गती

सदय:जस ती काय आहे ,

(३) तसेच या रश्कयपाचे काम केंव्हापयंत पू ा करयात ये ार आहे ?
श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (१६-१२-२०१७) : (१) हे िींनत: खरे आहे .
मौजे

कौ गाीं

(ता.जज.

्समानाबाबता्)

ये ील

महाननकमातीव््ारे ५० मेगा ्
ॅ षणामतेचा सौर ्ज् र आाािरत

११८.३२

हे क््र

जकमनी र

ीज ननकमाती रश्कयप आस ावपत

करयाचे रश्सताव त आहे.
(२) नासना्या न ीन
ननकमाती्या पारे ष

न ीकर ीय ऊजाा सर रोत (िपारीं परीक ऊजाा सर रोत) यापासन
ू

ीज

सींलग्न रश्कयपासाठव ाकबर रत ाोर -२०१५ नुसार ननव ्ा मागव यात

आली िसून महाननकमातीव््ारे पुढील रश्क्रक्रया सुरू आहे .
(३) स्र रश्कयप

षा २०१८ िखेर पयंत कायााजन् त कर े ननयोजजत आहे .
___________

राज्यात रह
ृ ननमागण सांस्थेचे स्वांतर प्राधधिरण स्थापन िरणयािाित
(३०)

८७९०८ (१८-०८-२०१७).

श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम),

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), अॅड.परार अळवणी (ववलेपाले),
श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदवली पव
ू )ग , श्री.ववलासराव िरताप (ित) :
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील गह
् ननमाा

सींस ाींसाठव स ींतर र रश्ाकाकर

सन्माननीय सहिार

तयार करा याची घोष ा मा. सहकार

मींत्रयाींनी द्नाींक १८ जाने ारी, २०१७ रोजी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) िसययास, राज्यामये ाकू
हजार सहकारी गह
् ननमाा

सहकारी सींस ाींपक
ै ी १० ्क्के म्ह जे ज ळ ज ळ ९०

सींस ा आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) िसययास, सहकार कायदयातन
ू सहकारी गह
् ननमाा
गह
् ननमाा

काय्ा करा ा िनी िनेक

(४) िसययास, स तींर र रश्ाकाकर

काय्ा

ग
े ळा करून स तींर र सहकारी

षाापासून माग ी आहे , हे ही खरे आहे काय,

स ापन करयाबाबताबाबतत नासनाने को ती काया ाही केली

ा

करयात येत आहे ,

(५) नसययास, त्याची काय कार े आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमुख (०२-१२-२०१७) : (१) महाराषर सहकारी सींस ा िकाननयम, १९६० मये
सहकारी गह
् ननमाा

सींस ाींसाठव स तींर र रश्कर

समाव ष् करयासीं् ाात द्.१०/२/२०१७ ्या

नासन नन य
ा ान् ये सकमती गदठत करयात आली िसन
सहकारी गह
ू
् ननमाा
सींननयींर र ासाठव स तींर र रश्ाकाकर

सींस ाीं्या

स ापन करया्या तरतू्ीींचा समा ेन करयात आला आहे .

(२) राज्यात द्.३१/३/२०१७ िखेर १,९५,३०१ रतक्या सहकारी सींस ाींपैकी १,०१, ५४२ रतक्या
गह
् ननमाा

(३) नाही.

सहकारी सींस ा आहे त.

वि.स. ३८९ (23)
(४) महाराषर सहकारी सींस ा िकाननयम, १९६० मये सहकारी गह् ननमाा
रश्कर

सींस ाींसाठव स तींर र

समाव ष् करयासीं् ाात द्.१०/२/२०१७ ्या नासन नन य
ा ान् ये सकमती गदठत

करयात आली.
(५) रश्न ्द्ा त नाही.

___________

मालेराांव (जि.नामशि) पॉवरलुम उद्योराला इतर शेिारील
राज्याप्रमाणे सोयी सवु वधा दे णयािाित

(३१)

८८१५५

(१८-०८-२०१७).

श्री.आमसफ

शेख

(मालेराांव

मधय) :

सन्माननीय

वस्रोद्योर मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मालेगाीं

(जज.नाकनक) ये े मोठया रश्मा ा र पॉ रलुम िसन
ू हे ्दयोग मागील काही

षाापासून मीं्ीत िसून या ्दयोगाला पुनजजा न ्े याकिरता रतर नेजारील राज्यारश्मा े

सोयी सवु ाा ्े याबाबताबाबतत नासन ्ल
ा करीत िसययाचे माहे मे, २०१७ मये
ु षणा

ा त्या ्रम्यान

नन्नानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) िसययास, ्क्त व्य साय
राजस ान

ाचव याकिरता रश्ती लुम ५०,००० व ना व्याजी कजा तसेच

िहम्ाबाबता् राज्याींरश्मा े सबाबतसी ी ्े े,

किरता सुव ाा पुर ा ी तसेच मालेगाीं
्पलधता करा ा

ॉ्र री्में् प्लॉन ्े े तसेच रश्ोसेस

रीं सरीज झोन घोषीत करुन ाक्सरश्ेस क्रर् रची स लत

ी प्लस झोनचा ला

पॉ रलम
ु ाारकाींना ्े न
ू स्रहू ््योग पन
ु जा जव त
होईल याकिरता नासनाने को ती काया ाही केली ा करयात येत आहे ,
(३) नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (३०-१२-२०१७) : (१) नाही.

(२) यींर रमाग ाारकाीं्या व कासा्या दृष्ीकोनातून खालील योजना राबाबतव यात येतात.

१) साया यींर रमागाारकाींसाठव केंद्र पुरसक्त Pilot Scheme of in-situ Upgradation

of Plain powerloom for S.S.I योजनेंतगात यींर रमागाारकास केंद्र नासनाक ू न ि स
ा हाय्य
्े यात आययानींतर राज्य नासनामार्ात रश्तीमाग ३३.३३ ्क्के ि
रक्कम

कमी

िसेल

ती

रश्त्येक

यींर रमागाारकास

िकाकतम

ा रु.१०,००० यापैकी जी
ि स
ा हाय्य

रु.८०,०००

रतके ्े यात येत.े
२) तसेच राषरीय सहकारी व कास ननगम योजनेंतगात यींर रमाग सहकारी सींस ाींना
ाीं

ल

ाग

कजा व तरीत करयात येते.

३) महाराषर व ज ननयामक आयोगा्या आ्े नानस
ु ार द्नाींक १/११/२०१६ पासन
ू २७

ि नक्ती पयंत रु.५.५१ रश्ती युनन् २७ ि नक्ती
युनन्
युनन्

रील यींर रमाग ाारकाींना रु.६.८५ रश्ती

ीज ्र आकारयात येत आहे . त्यात राज्यनासन िनुक्रमे रु.२.८५

ीज ्र स लत

्े त िसून यींर रमाग ाारकाींना रु.२.६६ रश्ती युनन् ्राने व ज पुर ठा

्पलधता करून ्े यात येत आहे .
(३) रश्न ्द्ा त नाही.

रु. ४.१९ रश्ती

___________

वि.स. ३८९ (24)
राज्यातील मेघवाल समािास िातीचे प्रमाणपर ममळववणयात येत असलेल्या अडचणीांिाित
(३२)

८८२७८ (१८-०८-२०१७).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :

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

(१) राज्यातील मेघ ाल समाजाला जातीचे रश्मा पर र कमळव यासाठव जाचक ठरत िसलेली
सन १९५० पू ीची

माचा, २०१७ मये

ासतव्याची ि् कन ील करयाबाबताबाबततची माग ी लोकरश्नतननाी याींनी माहे
ा त्या ्रम्यान लेखी नन े्नाद ारे मा.सामाजजक न्याय मींर री महो्याींक े

केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) िसययास, याबाबताबाबतत नासनाने को ती काया ाही केली

ा करयात येत आहे ,

(३) नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे त ?
श्री. राििुमार िडोले (२९-१२-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
व

श्रमाी.सुननल कनीं्े, मा.व ाानस ा स्सय याींचे द्.२२/०३/२०१७

रोजीचे पर र या

ागास रश्ाप्त झालेले आहे.

(२) राज्या्या िनुसूकचत जाती या्ीत मेंघ ाल समाजाचा समा ेन आहे .
जात रश्मा पर र ्े े

जात रश्मा पर र प ताळ ी सकमतीचे कामकाज हे सन २००१

चा महाराषर िकाननयम क्र.२३ तसेच त्या िींतगात तयार करयात आलेले ननयम, २०१२
माील तरत्
ु ीनस
ु ार तसेच मा.््च

चालते. स्र ननयमानुसार जातरश्मा पर र

स ो्च न्यायालयाने द्लेयया मागा्नाक सच
ू नानस
ु ार

जात ैाता रश्मा पर र कमळयाकिरता आ यक ते

जातीचे पुरा ,े काग्पर रे ्े यात आययास, स्र रश्मा पर र रश्ाप्त होयास को तीही ि च
्द्ा त नाही.

तसेच िजा्ार आ यक ते जातीचे पुरा ,े काग्पर रे ्े यास िसम ा िसेल तर

िनाबाबताबाबततीत, िजा्ार आपयया नप पर रामये त्या बाबताबाबततचे कार
रश्ाकाकारी त्या र व चार करून त्याींना योग्य

नम्
ू करील आ

ा्े ल िनी चौकनी करून, गु

्ाव्या र नन य
ा घेतील, िनी स्र ननयमात तरतू् आहे.

त्तेनुसार त्या

महाराषर राज्यातील िनस
ु ूकचत जाती्या व्यक्तीस जात रश्मा पर र

रश्मा पर र ्े ताींना द्. १० ऑगस्, १९५० ्या स स
ा ााार

सषणाम

जात

ा
ै ता

रदह ासाची ि् केंद्र नासनाने

घातलेली आहे.
(३) रश्न ्द्ा त नाही.

___________

चाांदरू रे ल्वे तालक्
ु यातील (जि.अमरावती) घई
ु खेड येथील शेतिऱ्याचे पीि ििग स्टे ट िँिेने
िचत खात्यातन
ू वळते िरुन घेतल्यािाित

(३३)

८८८९८ (२३-०८-२०१७).

प्रा.ववरें द्र िरताप (धामणराव रे ल्वे), श्री.अममन पटे ल

(मुांिादे वी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्रीमती ननमगला राववत (इरतपूरी), श्री.नसीम खान
(चाांहदवली) :

सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वि.स. ३८९ (25)
(१) चाीं्रू

रे य े

तालुक्यातील

(जज.िमरा ती)

घुईखे

ये ील

ाक

कजाबाबताजारी

नेतकरी

खात्यातन
ू

ळते करुन घेतले िसययाचे माहे जाने ारी ्रम्यान नन्नानास आले आहे , हे खरे

श्रमाी.मेश्रमााम याींचे पीक कजा स्े ् बाबतँकेने त्याींना न व चारताच ननयम बाबताहयप े त्याीं्या बाबतचत
आहे काय,
(२) िसययास, या बाबतँके्या िकाकाऱ्याने या नेतकऱ्याला पोलीसात तक्रार केययाची ामकी
द्ली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) िसययास, या बाबतँकेव रोाात कार ार व्हा ी यासाठव सींबाबतकात िकाकारी

मींर री याींना

नन े्न ्े न
ू आत्महत्येचा रनारा द्ला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) िसययास, या नेतकऱ्या्या नन े्नाची ्खल घे ून स्र बाबतँके्या व्य स ापना र को ती
काया ाही केली

ा करयात येत आहे ,

(५) नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमुख (२०-१२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. श्रमाी.लहानु सु. मेश्रमााम याींनी
द्.८/६/२०१२ रोजी रूपये ३०,०००/- कजा घेतले होते. स्र खाते NPA हो ार होते. खरीप वपक
कजा

ा्प २०१६ ्या ्रम्यान याबाबताबाबततची मादहती श्रमाी. मेश्रमााम याींना द्ली होती. स्र खाते

NPA होयाचे
(२)
(४)

ाचव यासाठव सींबाबतींकात खात्यातून रक्कम कपात करयात आली.

(३) हे खरे नाही.
स्र

नेतकऱ्याची

तक्रारकत्याानी रश्त्यषणा

तक्रार रश्ाप्त

झायया र बाबतँक

नाखा

व्य स ापक

घुईखे

याींनी

े्ून सव सतर चचाा करुन त्याचे समााान करयात आले. हया

व षया र त्याींची कुठलीही तक्रार राहीली नसून त्याींनी तसे लेखी नन े्न बाबतँकेला द्ले
िसययाचे सहकार आयक्
ु त
(५) रश्न ्द्ा त नाही.

ननबाबतींाक, सहकारी सींस ा, पु े याींनी कळव ले आहे .
___________

िालना जिल््यातील नाफेड्या तरू खरे दी िेंद्रावर िेवारस तुर सापडल्यािाित
(३४)

८९००९

(१८-०८-२०१७).

श्री.वसांतराव

चव्हाण

(नायराांव),

(ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटे ल (मुांिादे वी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :

श्री.वविय

वडेट्टीवार

सन्माननीय पणन मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जालना जजयहा ये ील नार्े ्या तूर खरे ्ी केंद्रा र सुमारे ९४२ जक् ीं्ल बाबते ारस तुर

साप ली िसून जजयहा रश्नासनाने पींचनामा करुन ती ताधतयात घेतली िसययाचे माहे मे, २०१७
मये

ा त्या्रम्यान नन्नानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) िसययास, याबाबताबाबतत नासनाने चौकनी केली आहे काय,
(३) िसययास, या चौकनीत काय ननषपन्न झाले आहे ,
(४) िसययास, यारश्कर ी नासनाने को ती काया ाही केली
(५) नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे त ?

ा करयात येत आहे ,

वि.स. ३८९ (26)
श्री. सुभाष दे शमख
(२७-११-२०१७) : (१), (२)
ु
योजनेंतगात

जालना

क्वष

्त्पन्न

बाबताजार

(३) राज्यनासना्या बाबताजार हसतषणाेप
सकमतीक ील

झालेयया

नों् ीनुसार

९६

नेतकऱ्याींक ू न ७०७० तरू खरे ्ी हो े िपेक्षषणात होते. जजयहाकाकारी, जालना याीं्या आ्े नानस
ु ार
द्नाींक २/५/२०१७ ते द्नाींक ९/५/२०१७ पयात ६४ नेतकऱ्याींक ू न २७६०.५० जक् ीं्ल तूर खरे ्ी

करयात आली. ् िा रत नेतकरी गैरहजर िसययाने कनययक १४७४ कट्टे पींचनामा करुन
पोलीसाीं्या ताधतयात ्े यात आली. तदनींतर, नेतकऱ्याींनी जजयहाकाकाऱ्याींक े िजा करुन तुरीची
माग ी केययामुळे, तहकसल्ार जालना याीं्या ियषणातेखालील ननयुक्त सकमतीने काग्पर रे

पुराव्याची प ताळ ी करुन ३६ नेतकऱ्याींना ७३४ कट्टे तरू परत केली. ् िा रत ७४० कट्टे तरू

पा सात क जू नये यासाठव जालना क्वष ्त्पन्न बाबताजार सकमती्या बाबतीं् गो्ामात सुरक्षषणात
ठे यात आली आहे .

स्र्या ७४० कट्टे पैकी ६४० कट्टे तूर परत कमळयासाठव नेतकऱ्याींनी केलेयया

िजाा र तहकसल्ार, जालना याीं्या सतरा र काया ाही सरु
ु आहे
(४)

(५) रश्न ्द्ा त नाही.

___________
सोलापूर जिल्हा मधयवती िँिे्या घेरडी (ता.साांरोला) येथील शाखेत झालेल्या अपहारािाित
(३५)

८९२६६ (१८-०८-२०१७).

श्री.किसन िथोरे (मरु िाड) :

सन्माननीय सहिार मांरी

सोलापूर जजयहा मय ती बाबतँके्या घेर ी ता.साींगोला

ये ील नाखेत खाते्ाराीं्या

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

खात्या रील रक्कम परसपर काढून बाबतँक कमाचारी र्रार झाययाचे

माहे ावरश्ल,२०१७ मये

नन्नानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) िसययास, याबाबताबाबतत नासनाने चौकनी केली आहे काय,
(३) िसययास, चौकनीिींती गैरव्य हार कर ाऱ्या बाबतँक कमाचारी
को ती कार ाई केली

सींचालक मीं ळ याीं्या र

ा करयात येत आहे ,

(४) नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२०-१२-२०१७) : (१) होय, िींनत: खरे आहे.

घेर ी, ता. साींगोला ये ील नाखेत खाते्ाराीं्या खात्या रील रक्कम परसपर

काढययाचे द्.१/६/२०१७ रोजी बाबतँके्या नन्नानास आले.
(२)

(३) बाबतँके्या सतरा र चौकनी केली िसून स्र रश्कर ी बाबतँकेने रश्ा कमक चौकनी करून

्ोषी आढळून आलेयया बाबतँक कमाचाऱ्याींना ननलींबबाबतत केले आहे . तसेच

ारतीय ्ीं

सींदहता

कलम ४०९, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, १२१ बाबती ३४ खाली साींगोला पोलीस ठायात द्.२२/६/२०१७
रोजी ार्.आय.आर. क्र.४३८ िन् ये बाबतँकेने गुन्हा ्ाखल केलेला आहे .
(४) व लींबाबत झालेला नाही.

___________

वि.स. ३८९ (27)
िळराांव जिल््यातील शेतिरी ििागअभावी अडचणीत आलेिाित
(३६)

८९२७९ (१८-०८-२०१७).

डॉ.सतीश (अणणासाहे ि) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय

सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील नेतकरी सततचा ्षु काळ, नावपकी, कजा यामळ
ु े र रसत झाले िसून

जळगाीं

जजयहयातील नेतकरी कजााि ा ी ि च ीत आले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) िसययास, कजा ्पलधता होयासाठव जुन्या कजााचे पन
ु गाठ

हो े गरजेचे िसून त्यासाठव

जजयहा बाबतँकेला नासनाने ननाी ्पलधता करुन ्े याची गरज आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) िसययास,

नासनाने

जजयहा

बाबतँकाींना

्पलधतातेसाठव को ती काया ाही केली

त् रीत

कजा

ा्पासाठव

रोख

रक्कमे्या

ा करयात येत आहे ,

(४) नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२४-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) नासन नन य
ा , द्नाींक २८/६/२०१७

द्नाींक ८/९/२०१७ िन् ये नेतकऱ्याीं्या

कीत

कजाा्या मार्ीबाबताबाबतत “ छर रपती कन ाजी महाराज नेतकरी सन्मान योजना - २०१७ “ िींमलात
आ लेली आहे. स्र योजनेिींतगात
रु.१.५० लाखापयंतचे
२०१५-१६ या

कबाबताकी्ार नेतकऱ्याींना नासन नन य
ा ातील ननकषारश्मा े

कीत कजा मार् हो ार आहे

षाात कजााचे पन
ु गाठन केलेले आहे

३१/७/२०१७ रोजी

कबाबताकी्ार िसतील त्याींना

ज्या नेतकऱ्याींनी सन २००९-१० ते
िना नेतकऱ्याींपैकी जे नेतकरी द्नाींक

रील योजनेचा ला

्े यात ये ार िसययामळ
ु े

जुन्या कजाा्या पन
ु गाठनासाठव ननाी ्पलधता करुन ्े याची गरज नाही.
(३)

(४) रश्न ्द्ा त नाही.

___________
राज्यात िाांद्याला हमीभाव दे णेिाित
(३७)

९०२५१ (१८-०८-२०१७).

श्री.डी.एस.अहहरे (सािी), श्रीमती ननमगला राववत (इरतपूरी),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली),
श्री.अममन पटे ल (मुांिादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय पणन मांरी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साक्री, जज.ाुळे क्षी ्त्पन्न बाबताजार सकमतीमये काीं्ा खरे ्ी द् नीच व्यापाऱ्याींनी
काींदयाचे

ा

कमी केययामुळे सींतप्त नेतकऱ्याींनी साक्री वपींपळनेर रसत्या र रासता रोको केला

िसययाचे माहे जाने ारी, २०१७ मये

ा त्या्रम्यान नन्नानास आले आहे , हे खरे आहे

काय,
(२) िसययास, या आीं्ोलनाची ्खल घे न
नासनाने राज्यातील स र र
ा काीं्ा ्त्पा्क
ू
नेतकऱ्याींना द्लासा ्े यासाठव काींदयाना हमी ा
केली

ा करयात येत आहे ,

(३) नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे त ?

जाहीर करयाबाबताबाबतत को ती काया ाही

वि.स. ३८९ (28)
श्री. सुभाष दे शमुख (२७-११-२०१७) : (१) क्वष ्त्पन्न बाबताजार सकमती,साक्री ये े द्नाींक
१०/१/२०१७ रोजी काींदया्या खरे ्ी-व क्रीचा नु ारीं

केययानींतर बाबताजार सकमतीत आलेयया ३१

ाहनाींमाील काीं्ा कलला ास सरु
ु केययानींतर काींदयासाठव क्रकमान १४०, कमाल ५१०

सरासरी ३७० रश्नत जक् ीं्ल
वपपळनेर हा रसता ि

ा

न प्ययामुळे,नेतकऱ्याींनी कलला

ून ते े काींदयाची

रश्क्रक्रया बाबतीं् करुन साक्री-

ाहने ला ून रासता रोको आीं्ोलन केले होते. स्र

आीं्ोलन स ाननक पोकलस खात्याक ू न नाींत करयात आले.
चाींगला

बाबताजार सकमतीचे स ापती, नेतकरी, व्यापारी याींची सींयुक्त बाबतैठक घेऊन काींदयाला
ा

्े या्या सच
ु ना ्े न
ू नव्याने र्ेरकलला

करयाचे ठरव ले.त ावप, बाबताजार

सकमतीमये काींदयाची त्यानींतर आ क न झाययामुळे व्य हार झाले नाहीत.
(२) नेतमालाला हमी ा

केंद्रनासनामार्ात घोवषत केले जातात.काीं्ा हा नाकन ींत नेत माल

िसययामळ
ु े , काींदयाला हमी

ा

घोवषत केला जात नाही. मार र काींदयाचे ्र कोसळययामळ
ु े

राज्यनासनाने नासन नन य
ा , द्नाींक ३१/८/२०१७ िन् ये राज्यातील ज्या नेतकऱ्याींनी जल
ु ,ै

२०१६ ते ऑगस्, २०१६ या काला ाीत क्वष ्त्पन्न बाबताजार सकमतीमये काीं्ा व क्री केला
आहे . िना नेतकऱ्याींना रश्नत जक् ीं्ल रुपये १००/-

जासतीत जासत २००/- जक् ीं्ल रश्नत

नेतकरी यारश्मा े िनु्ान मींजूर करयात आले आहे. या योजनेंतगात ाुळे जजयहयातील २२०६
नेतकऱ्याींना रुपये ८६,०४,००४/- रतके िनु्ान व तिरत करयात आले आहे.
(३) रश्न ्द्ा त नाही.

___________
सोलापूर जिल्हा मधयवती सहिारी िँिे्या मसधदापूर व सलरर (ता.मांरळवेढा) या शाखेने

शासना्या आदे शाववरूधद वपिववम्याची रक्िम शेति-याां्या ििगखात्यात िमा िेल्यािाित
(३८)

९०४६३ (१८-०८-२०१७).

श्री.ज्ञानराि चौरल
ु े (उमररा) :

सन्माननीय सहिार मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील नेतकऱ्याीं्या वपक व म्याची रक्कम कपात न करता नेतक-याींना दया ी िसा
नन य
ा नासनाने जजयहा बाबतँकाींना द्ला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) िसययास, नासना्या आ्े नाची ि हे लना करुन सोलापरू जजयहा मय ती सहकारी
बाबतँके्या कस्ापूर

सलगर (ता.मींगळ ेढा) या नाखेने वपक व म्याची रक्कम नेतक-याीं्या

कजाखात्यात जमा केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) िसययास, या नाखेिींतगात ये ाऱ्या मींगळ ेढा तालुक्यातील १६ गा ातील नेतक-याींनी
्क्त

बाबतँकेने

वपक

व म्याची

रक्कम

नेतकऱ्याींना

व  ासात

न

घेता

परसपर

त्याीं्या

कजाखात्यात ्ाकययाने ती परत कमळा ी िनी माग ी कर ारे नन े्न नेतकऱ्याींनी जजयहा
्पननबाबतींाक

तहकसल्ार याीं्याक े

माहे ावरश्ल, २०१७

मये

ा त्या्रम्यान द्ले आहे , हे

खरे आहे काय,
(४) िसययास, यारश्कर ी स्र बाबतँकेव रु् को ती काया ाही केली

ा करयात येत आहे

वपक व म्याची रक्कम नेतकऱ्याींना परत करया्या काया ाहीची सदयःजस ती काय आहे ,
(५) नसययास, त्याची कार े काय आहे त ?

वि.स. ३८९ (29)
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२०-१२-२०१७) : (१) होय.
(२) हे खरे नाही.

(३) होय, हे खरे आहे .
(४) वपकव म्या्या रक्कमा सींबाबतींकात कजा्ाराीं्या सेव्हीींग खाती जमा केयया आहे त. काही
स ास्ाीं्या रक्कमा त्याीं्या सींमतीने कजा खाती घेतयया आहे त.
(५) रश्न ्द्ा त नाही.
___________
पारस (जि.अिोला) येथे औजष्ट्णि ववदयुत प्रिल्पासाठी शेतिऱ्याांिडून सांपादीत िेलेल्या
िममनी ववनावापर पडून असल्यािाित

(३९)

९०४९६ (०९-०८-२०१७).

श्री.िळीराम मसरसिार (िाळापूर) :

सन्माननीय ऊिाग मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पारस (जज.िकोला) ये े

ाढी

५०० मेगा ्
ॅ औजष क व ्यत
ु रश्कयपासाठव सींपाद्त

केलेयया जकमनी व ना ापर प ू न िसययाचे नन्नानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) िसययास, या रश्कयपासाठव जकमन आ

पायाची व्य स ा िसूनही रश्कयपाची ् ार ी

करयात येत नसून तो व नाव लींबाबत सुरु करयाबाबताबाबतत मा.मुययमींत्रयाक े पर राद ारे माग ी
करयात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) िसययास, नासनाने स्र रश्कयप तात ीने पू ा करयासाठव को ती काया ाही केली

ा

करयात येत आहे ,

(४) नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (१५-१२-२०१७) : (१) पारस (जज. िकोला) ये े
औजष क ऊजाा रश्कयप रश्सताव त आहे .

ाढी

२५० मे. .ॅ

(२) हे खरे नाही.
(३)

(४) केंद्रीय ऊजाा मींर रालया्या द्नाींक १३.११.२००९ ्या पर रकानुसार १३ व्या योजने्या

िींतगात न ीन

औजष क व दयत
रश्कयप हे र्क्त
ु

Supercritical Technology

आाािरत राहतील. त्यानुसार पारस या दठका ी ६६० मे. .ॅ ्या रश्कयपासाठव
जकमनीची

्पलधताता नसययामुळे स्र रश्कयप तूता स कगत

र

आ यक पा ी

ठे यात आलेला आहे , परीं तु

स्र रश्कयपा्या पिरसरातील कनयलक िसलेयया १२६.४८ हे क््र जागे र ६० मे. .ॅ षणामतेचा
सौर ऊजाा रश्कयप महाननकमाती कींपनीमार्ात ् ारयाचे ननयोजन आहे .
___________
राज्यातील शेतिऱ्याांना पीि ििग दे णयािाित
(४०)

९०८१६ (१८-०८-२०१७).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांरी

वि.स. ३८९ (30)
(१) नासनाने राज्यसतरीय खरीप हीं गामपू ा बाबतैठकीत मागेल त्या नेतक-याला पीक कजा
्े यासाठव बाबतँकानी रश्यत्न करा ेत िसे आ्े न बाबतॅंकाना द्ले िसययाचे माहे ावरश्ल, २०१७ मये
ा त्या्रम्यान नन्नानास आले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) िसययास, यासीं् ाात ननयोजनबाबत् क्ती आराख ा तयार करयासाठव मय
ु य सकच
(व त्त) याीं्या ियषणातेखाली सकमती गठवत केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) िसययास, राज्यात िनेक दठका ी सातबाबतारा कोरा िसययाकन ाय कजा ्े ता ये ार नाही
िनी
काय,

ूकमका बाबतँकानी घेतययामुळे नेतकऱ्याींनी कजा ्े यास नकार द्ला आहे , हे ही खरे आहे

(४) िसययास,

्क्त

रश्न

३

नुसार यासीं् ाात

नासनाने

चौकनी

नाकारलेयया नेतक-याींना कजापुर ठा करयाबाबताबाबतत को ती काया ाही केली

करुन कजापुर ठा
ा करयात येत

आहे ,

(५) नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२४-११-२०१७) : (१) िींनत: खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) नाही.
(४) राज्यातील व व ा बाबतँकाींमार्ात नेतकऱ्याींना पीक कजा

ा्प करयात येत आहे . तसेच

आक क
ा
ि च ीतील १४ जजयहा मय ती सहकारी बाबतँकाीं्या १६ जजयहयामये नासन
पिरपर रक, द्नाींक ६/६/२०१७ नुसार सल
ु

पीक कजा िक यान राबाबतव यात आले. त्यानस
ु ार

द्नाींक ३१/७/२०१७ िखेर १९३४ कजा मेळाव्याद ारे ५३३५० नेतकऱ्याींना बाबतँकाींमार्ात रु. ३७९.९४
को्ीचे पीक कजा

ा्प करयात आले. तसेच नासन नन य
ा द्नाींक १४/६/२०१७ िन् ये

नेतकऱ्याींना नासनहमी र रु. १०,०००/- पयंतचे पीक कजा ्े याचा नन य
ा घेयात आला.
त्यानुसार द्नाींक ३१/८/२०१७ िखेर ५२९६१ नेतकऱ्याींना रु.५२.७७ को्ीींचे पीक कजा

ा्प

बाबतँकाींनी केले आहे.

(५) रश्न ्द्ा त नाही.
___________
िाटोल व नरखेड (जि.नारपूर) तालुक्यातील शेतिऱ्याांना
साविारी ििागतन
ू मुक्ती ममळणयािाित

(४१)

९१५२१ (१८-०८-२०१७).

डॉ.आमशष दे शमुख (िाटोल) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नागपूर जजयहयातील का्ोल

नरखे

सन्माननीय सहिार मांरी

तालुक्यातील नेतकरी तालुका कायाषणाेर राची ि्,

७/१२ ाारकाीं्या रानन का ाा र कजा्ाराचे ना

नस े, ७/१२ ाारक व्यक्तीीं्या कु्ुींबाबतातील

ाकाच व्यक्तीला कजा कमळ ार या बाबतींानकारक ि्ीमळ
ु े िपार र ठर ून सा कारी कजा मुक्तीचा
ला

कमळत नाही, हे खरे आहे काय,

वि.स. ३८९ (31)
(२) िसययास, तालक
ु ा कायाषणाेर राची ि् रद्द करून जजयहा कायाषणाेर र कर े, ७/१२ ाारक
व्यक्ती्या रानन का ाा र कजा्ाराचे ना
माग ी िनेक

षाापासन
ू जनरश्नतननाी

िस े बाबतींानकारक नस े या ि्ी रद्द करयाची

कजा्ाराींक ू न होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) िसययास, या नेतकऱ्याीं्या माग ीबाबताबाबतत नासन पिरपर रकात आ यक सुाार ा करून
सा कारी कजाातन
ू मुक्त करयासाठव नसनाने को ती काया ाही केली

ा करयात येत काहे ,

(४) नसययास, त्याची कार े काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (१५-१२-२०१७) : (१) व ् ा
सा काराींक ू न

घेतलेयया

कजाास

मार्ी

मराठ ाड्यातील नेतकऱ्याींनी पर ानााारक

्े याबाबताबाबतत

नासन

नन य
ा

क्र.

ामाला१०१५/

रश्.क्र.२५/७-स, द्नाींक-१०.०४.२०१५ रोजी ननगाकमत करयात आला. स्र नासन नन य
ा ातील
ला ा ीं्या पार रते्या ननकषाींची पुतत
ा ा कर ाऱ्या सा कारग्रसत नेतकऱ्याींना सा कारी कजामार्ी
योजनेचा ला
(२)

्े यात आला आहे.

(३) स्र मुदयाींबाबताबाबतत कजा्ाराक ू न तसेच जनरश्नतननाीक ू न नन े्ने रश्ाप्त झालेली

आहे त त ावप नासन नन य
ा
द्.१०.०४.२०१५ मये सुाार ा करयाबाबताबाबतत सदयजस तीत
नासनाने को ताही नन य
ा घेतलेला नाही.
(४) रश्न ्द्ा त नाही.

___________

सातारा जिल््यातील जिल्हा िँिे्या शेवाळे वाडी-म्हासोली शाखेत खातेदाराां्या खात्यावरील पैसे
परस्पर िाढून अपहार िेलेिाित
(४२)

९२६६३ (१८-०८-२०१७).

श्री.ियिुमार रोरे (माण) :

सन्माननीय सहिार मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातारा जजयहयातील जजयहा बाबतँके्या ने ाळे ा ी-म्हासोली नाखेत खाते्ाराीं्या खात्या रील
पैसे परसपर काढून बाबतँकेत सुमारे सव् ा ्ोन को्ीींचा िपहार करयात आययाचे माहे माचा,
२०१७ मये

ा त्या्रम्यान नन्नानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) िसययास, यारश्कर ी चौकनी करून ्ोषीीं र को ती कार ाई केली

ा करयात येत

आहे ,
(३) तसेच खाते्ाराींना त्याींचे पैसे कमळयाबाबताबाबतत नासनाने को त्या ्पाययोजना केयया

ा

करयात येत आहे ,
(४) नसययास, त्याची कार े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमुख (२४-११-२०१७) : (१) होय. माहे नोव्हें बाबतर २०१६ ्या बाबतॅंके्या तपास ीत
त्यानींतर

ा
ै ाननक लेखापरीषणाक याीं्यामार्ात तपास ी करयात आली िसता सुमारे २ को्ी

२५ लाख रक्कमेचा िपहार झाययाची बाबताबाबत सपष् झाली आहे .
(२) द्नाींक १७/३/२०१७ रोजी करा

ग्रामी

केले आहे . तसेच सींबाबतींकात नाखारश्मुख

पोलीस स्े नन याीं्याक े ार्. आय.आर. ्ाखल
कॅकनयर याींना बाबतँके्या व्य स ापनाने ननलींबबाबतत केले

िसून बाबतँकेमार्ात खातेननहाय चौकनी सरू
ु आहे.

वि.स. ३८९ (32)
सुलीसाठव सहकार न्यायालय सातारा ये े ्ाखल केलेयया ्ा ा क्र. १९०/२०१७ मये

मा. सहकार न्यायालया्या द्. १३/६/२०१७ ्या आ्े नान् ये रश्नत ा्ी, तत्कालीन कॅकनयर
तत्कालीन नाखारश्मख
ु याीं्या मालमत्ते र बाबतोजा नों् करयाचे आ्े न द्ले आहे त.

(३) बाबतॅंकेने सींबाबतींकात खाते्ाराींना पैसे ्े याकिरता िपहार ये े खाती रक्कम ना े कलहून
सींबाबतींकात स ा खाते्ाराींना रक्कमा ि्ा केयया आहे त. त्याबाबताबाबतत ग्राहकाींची को तीही तक्रार
रादहली नाही, िसे जजयहा ्पननबाबतींाक सहकारी सींस ा सातारा याींनी कळव ले आहे .
(४) रश्न ्द्ा त नाही.
___________
शासनाने पीि ििग वाटप थेट सेवा सोसायटयाां्या माधयमातन
ू
िरणया्या घेतलेल्या ननणगयािाित

(४३)

९२८७४ (१८-०८-२०१७).

श्री.अिय चौधरी (मशवडी) :

सन्माननीय सहिार मांरी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नेतकऱ्याींना जजयहा सहकारी बाबतँका्या मायमातून पीक कजा
सोसायट्याीं्या

मायमातून

करयाबाबताबाबतत

राज्य

नासनाक ू न

पाठ ला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) िसययास, नेतकऱ्याींना पीक कजा
कार े काय आहे त,

ा्प करयाऐ जी
राषरीयक्त

े् से ा

बाबतँकाना रश्सता

ा्पा्या रश्क्रक्रयेतन
ू जजयहा सहकारी बाबतँकाींना काढयाची

(३) िसययास, खरीप हीं गामासाठव आतापयंत नेतकऱ्याीं्या रश्सता ानुसार से ा सोसाय्ीने कजा
ा्प करयाबाबताबाबतत नासनाने को ती काया ाही केली

ा करयात येत आहे ,

(४) नसययास, त्याची कार े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (१४-१२-२०१७) : (१) िींनतः खरे आहे .
(२) नेतकऱ्याींना दया या्या ियपमु्त पीक कजा
बाबतॅंकाना
पर

गळयात आलेले नाही.

ा्प रश्क्रक्रयेमान
ू जजयहा मय ती सहकारी

राज्यातील ाळ
ु े -नीं्रू बाबतार, जळगा , नाकनक, सोलापरू , बाबती , ्समानाबाबता्, नाीं्े ,

ी, जालना, बाबतुल ा ा, य तमाळ, िमरा ती,

सहकारी बाबतॅंकाींक े पीक कजा
नन्नानास आले.

ााा,

नागपूर या जजयहा मय ती

ा्पासाठव पुरेसा ननाी ्पलधता नसययाचे ावरश्ल २०१७ मये

व व ा कायाकारी से ा सहकारी सींस ेक ील जे नेतकरी कजा घेयास पार र आहे त,
त ावप सींबाबतींकात जजयहा मय ती सहकारी बाबतॅंकेक े परु े सा ननाी नसययाने त्याींना पीक कजा
कमळू नकत नाही, िना नेतकऱ्याींना व्यापारी बाबतॅंकाक ू न पीक कजा पुर ठा करयासाठव नासन
पिरपर रक द्.०६.०६.२०१७ नुसार सुल

पीक कजा िक यान ्परोक्त

कायाकषणाेतील १६ जजयहयाींमये राबाबतव यात येत आहे .

१४ जजयहा बाबतॅंकाीं्या

वि.स. ३८९ (33)
(३) राज्यातील नेतकऱ्याींना पीक कजा

ा्प करयासाठव राज्यसतरीय बाबतॅंकसा सकमतीमार्ात सन

२०१७-१८ साठव व्यापारी बाबतॅंकाींना रू. ३६६३० को्ी रक्कमेचा लषणााींक ्े यात आला िसून
जजयहा मय ती सहकारी बाबतॅंकाींना रू.१७५९१ को्ी रक्कमेचा लषणााींक द्लेला आहे . जजयहा
मय ती सहकारी बाबतॅंकाींचे कजा

ा्प व व ा कायाकारी से ा सहकारी सींस ाींमार्ात नेतकऱ्याींना

करयात येत िसून द्. ३०/९/२०१७ िखेरपयंत १८.२१ लाख नेतकऱ्याींना रू. ८२३२.९३ को्ी
रक्कमेचे कजा

ा्प करयात आले आहे .

(४) रश्न ्द्ा त नाही.
___________
पवन ऊिाग ननममतीचे उहिष्ट्ट िेंद्र शासनाने राज्याांना हदल्यािाित
(४४)

९३१२६ (१८-०८-२०१७).

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) : सन्माननीय ऊिाग (नवीन व
नवीिरणीय ऊिाग) मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पयाा र परू क प न ऊज्ला चालना ्े यासाठव केंद्र नासनाने राज्याींना पढ
ु ील पाच
षांसाठव ्दद्दष् ठर ून द्ले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) िसययास, याबाबताबाबतत केंद्र नासनाने राज्य नासनास क्रकती मेगा ॉ् ऊजाा ननकमातीचे ्दद्दष्
द्ले आहे

नासनाने द्नाींक ३० जून, २०१७ िखेर क्रकती मेगा ॉ् ऊजाा ननकमाती केली आहे ,

(३) नसययास, त्याची स स
ा ााार

कार े काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (३०-११-२०१७) : (१) नाही. त ावप, राज्य नासनाने नासन नन य
ा
क्र.िपाऊ-२०१५/रश्.क्र.४९/ऊजाा-७,द्. २० जुल,ै २०१५
न ीकर ीय ऊजाासर रोताींपासून

द्. ३ ड सेंबाबतर,

२०१६

िन् ये “न ीन

ीज ननकमाती ाकबर रत ाोर -२०१५ ” जादहर केले िसून या

िींतगात प न ऊजाा ननकमातीव््ारे ५००० मेगा ्
ॅ

ीज ननकमातीचे ्दद्दष् पढ
ु ील ५

षांसाठव

ननजचत केले आहे . यामये १५०० मेगा ्
ॅ हे Renewable Purchase Obligation पू ा
करयासाठव

३५०० मेगा ्
ॅ (३००० मेगा ्
ॅ राज्याबाबताहे र

५०० मेगा ्
ॅ राज्यात) स यीं ापर

क्रकीं ा समूह स यीं ापर क्रकीं ा नतसऱ्या घ्कास व क्रीसाठव व ककसत करयासाठव आहे .

(२) प न ऊजाा ननकमाती बाबताबाबतत्या राज्य नासना्या २०१५ ्या ाोर ाींतगात आतापयंत ाकू
१६०३.५ मेगा ्
ॅ षणामतेचे रश्कयप कायााजन् त झाले आहेत.
(३) रश्न ्द्ा त नाही.

___________
रािरु ा (जि.चांद्रपरू ) येथील शासकिय,अधगशासकिय सेवि सहिारी पतसांस्था िोरपना
शाखेििरता िाांधणयात आलेल्या इमारतीचे िाम ननिृष्ट्ट दिागचे झाल्यािाित

(४५)

९३३४८ (१८-०८-२०१७).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांरी

वि.स. ३८९ (34)
(१) राजुरा (जज.चींद्रपूर) ये ील नासक्रकय, िाानासक्रकय से क सहकारी पतसींस े्या कोरपना
नाखेकिरता मागील

षी बाबताींायात आलेयया रमारतीचे काम ित्यींत ननक्ष् ्जााचे झाययाचे

माहे जन
ू , २०१७ मये

ा त्या्रम्यान नन्नानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) िसययास, ्क्त रमारतीचे छत गळत िसययाने क त
ीं ी ओयया राहत िसून कमाचाऱ्याींना
त्याचा र रास होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) िसययास, ्क्त रमारती्या बाबताींाकामाबाबताबाबतत नासनाने सखोल चौकनी केली आहे काय,
त्यात काय आढळून आले,

(४) िसययास, तदनस
ु ार त्यास जबाबताबाबत्ार िस ाऱ्या व्यक्तीींव रू् नासनाने को ती कार ाई
केली

ा करयात येत आहे ,

(५) नसययास, त्याची कार े काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (१५-१२-२०१७) : (१)

(२) हे खरे आहे .

स्र पतसींस े्या कोपरना नाखे्या रमारतीचे बाबताींाकाम ननक्ष् ्जााचे झाले

िसययाबाबताबाबततची तक्रार कोपरना नाखेचे तत्कालीन नाखा व्य स ापकाींनी सींस ेक े द्नाींक
९.१०.२०१६ रोजी्या पर रान् ये केली होती.
(३)

(४) स्र तक्रारी्या िनुषींगाने सींस ेने ३ सींचालक

सींस ेतर्् ननयुक्त केलेला

िक यींता िनी ४ स्सयीय चौकनी सकमती नेमली िसन
ू त्यानस
ु ार सकमतीची काया ाही सरु
ु
आहे .

(५) रश्न ्द्ा त नाही.

___________

आिनराांव (ता.वरोरा, जि.चांद्रपूर) येथील रुरूदे व ववद्यालय सेविाां्या पतसांस्थेत
पदाधधिाऱ्याांनी लाखो रूपयाांचा अपहार िेल्यािाित

(४६)

९३३७९ (१८-०८-२०१७).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

रोरा तालक्
ु यातील (जज.चींद्रपरू ) आजनगाीं

ये ील गरू
ु ्े

सन्माननीय सहिार मांरी

व दयालय से काीं्या पतसींस ेत

प्ाकाकाऱ्यानी रश्त्यषणाात आमस ा न घेता काग्ोपर री आमस ा घेतययाचे ्ाख ून लाखो
रूपयाींचा

िपहार

केययाची

घ्ना

द्नाींक

नन्नानास आली, हे खरे आहे काय,

५

जून,

२०१७

रोजी

ा

त्या

सुमारास

(२) िसययास, याबाबताबाबतत नासनाने चौकनी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
(३) िसययास, चौकनीनुसार पुढे को ती काया ाही केली

ा करयात येत आहे ,

(४) नसययास, त्याची कार े काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (१५-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही.

मार र स्र पतसींस े्या काही स ास्ाींनी, सींस े्या प्ाकाकाऱ्याींनी काग्ोपर री

आमस ा घेऊन लाखोंचा िपहार केययाची तक्रार जजयहा ्पननबाबतीं ाक, सहकारी सींस ा, चींद्रपूर
याींचेक े द्नाींक ५.६.२०१७ रोजी्या पर रान् ये केली होती.

वि.स. ३८९ (35)
(२)

(३) स्र तक्रारी्या िनुषींगाने जजयहा ्पननबाबतींाक, सहकारी सींस ा, चींद्रपूर याींचे

कायाालयाक ू न चौकनी करयात आली िसून त्यामये रक्कमेचा िपहार झाययाचे द्सून
आलेले नाही.

(४) रश्न ्द्ा त नाही.
___________
पालघर जिल््यात िातपडताळणी िायागलयातील िामिाि मारील
चार महहन्याांपासन
ू िांद असल्यािाित
(४७)

९३४९७ (१८-०८-२०१७).

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पालघर जजयहयात नैषणा
जातप ताळ ी व

क रश् ेन तसेच िन्य सरकारी कामाींसाठव जातीचे रश्मा पर र

ागाक ू न प ताळून घे े बाबतींानकारक िसून स्र कायाालयातील कामकाज

मागील चार मदहन्याींपासन
ू बाबतीं् िसययाचे द्नाींक १३ जन
ू , २०१७ रोजी
नन्नानास आले, हे खरे आहे काय,

ा त्यासम
ु ारास

(२) िसययास, स्र रश्कर ी चौकनी करयात आली आहे काय,
(३) िसययास, स्र जातप ताळ ी कायाालयाचे कामकाज सरू
ू करयाबाबताबाबतत नासनाने को ती
काया ाही केली

ा करयात येत आहे ,

(४) नसययास, व लींबाबताची कार े काय आहे त ?
श्री. राििुमार िडोले (०४-०१-२०१८) : (१) नाही.

सकमती रील िरक्त प्ाींचा िनतिरक्त काया ार िन्य िकाकाऱ्याक े सोपव यात

ये न
ू सकमत्याींचे ननयकमत कामकाज सरु
ु ठे यात आले आहे .
(२) चौकनी करयाचा रश्न ्द्ा त नाही.
(३) रश्न ्द्ा त नाही.
(४) रश्न ्द्ा त नाही.
___________
नामशि जिल्हा मधयवती सहिारी िॅंिेने िालिा्य झालेले रे िॉडग रिी्या दराने वविलेिाित
(४८)

९३६४६ (२३-११-२०१७).

श्री.योरेश (िापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय सहिार

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जन
ु े रे कॉ ा जतन करयासीं् ाात िरझव्हा बाबतँकेचे िसलेले नन्् न बाबताजल
ू ा ठे ऊन नाकनक

जजयहा मय ती सहकारी बाबतॅंकेने कालबाबताहय झालेले रे कॉ ा व गत ारी न करता रद्दी्या ्रात
म्ह जे सात रुपये १० पैसे क्रकलो या ्राने द्नाींक १ मे, २०१७ रोजी
रे सा याींना व कययाचे नन्नानास आले, हे खरे आहे काय,

ा त्यासुमारास समीर

वि.स. ३८९ (36)

(२) िसययास, या रद्दीचा ठे का ्े ताना ई-ननव ्ा रश्क्रक्रया राबाबतव यात आली नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(३) िसययास, या रश्कर ी चौकनी केली आहे काय, िसययास, चौकनीचे ननषकषा काय आहे त
त्यानुषींगाने नासनाने को ती काया ाही केली

ा करयात येत आहे ,

(४) नसययास, त्याची कार े काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (०१-०१-२०१८) : (१) िींनत: खरे आहे .

नाकनक जजयहा मय ती सहकारी बाबतँक कल., नाकनक या बाबतँकेने िरझ ा बाबतँके्या द्.२९

जाने ारी, १९७१ ्या पिरपर रकातील सूचनाींरश्मा े कालबाबताहय झालेले रे कॉ च
ा ी व गत ारी करुन
समीर रे सा याींना व क्री केलेली आहे .
(२) नाही, हे खरे नाही.
(३)

(४) रश्न ्द्ा त नाही.
___________

मांि
ु ईतील िो. ऑप. हौमसांर सोसायटी्या िायगिािरणीस सहिार खात्या्या अधधिाऱ्याांि डून
दे णयात येणाऱ्या रासािाित

(४९)

९३७०० (१८-०८-२०१७).

श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पूव)ग :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबाबतई ््च न्यायालयाने िर्

सन्माननीय सहिार मांरी

वपद्नन नींबाबतर ५४४/२०११ िन् ये महाराषर

को. ऑप.

हौकसींग सोसाय्ी कायदयािींतगात ये ाऱ्या सोसाय्ीमाील १/३ स ास्ाींची िनम
ु ती नसेल तर
कायारत िसलेयया कायाकािर ीव रु् िपील ्ाखल करता येत नाही, िसे आ्े नात म्ह्ले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) िसययास, स्र आ्े नामये मा. ््च न्यायालयाने द्लेयया द्ना-नन्् नाचे सहकार
व

ाग पालन करीत आहे काय,

(३) िसययास, मुींबाबतई नहरातील िनेक को. ऑप. हौकसींग सोसाय्ीमाील ाक-्ोन स ास्ाीं्या
तक्रारीनींतर सहकार व

ागाचे िकाकारी कायाकािर ी बाबतरखासत करयाकरीता िपील ्ाखल

करून कार ाई करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) िसययास, िना को. ऑप. हौकसींग सोसाय्ी्या कायाकािर ीस सहकार खात्या्या
िकाकाऱ्याींक ू न व नाकार
्पाययोजना केयया

्े यात ये ाऱ्या र रासापासून मक्
ु त करयाकरीता नासनाने को त्या

ा करयात येत आहे ,

(५) नसययास, त्याची कार े काय आहे त ?

वि.स. ३८९ (37)
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२९-१२-२०१७) : (१) होय.
(२) महाराषर सहकारी सींस ा िकाननयम

१९६० माील कलम ८३ माील सदया्या

तरत्
ू ीनस
ु ार ननबाबतींाकास स त:हून क्रकीं ा सींस ें्या १/५ स्सयाींनी केलेयया िजाा रुन क्रकीं ा
कलम ८१ ्या पो्कलम ५(बाबत) नतसऱ्या परीं तुकान् ये व नेष िह ाला्या आाारे स त: क्रकीं ा
याबाबताबाबतत लेखा रश्ाकाक्त केलेयया व्यजक्तक ू न सींस ेची रचना, नतचे कामकाज

नतची आक क
ा

जस ती याींची चौकनी करता येईल. स्र तरतू्ीींचे पालन ननबाबतींाकाींमार्ात करयात येत आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) रश्न ्द्ा त नाही.
(५) लागू नाही.

___________
लातरू जिल््यातील शेतिऱ्याांना सोयािीनचे अनद
ु ान दे णेिाित

(५०)

९४८०७ (२३-०८-२०१७).

श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपरू ) :

सन्माननीय

पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातूर जजयहयात गत षी पाऊस चाींगला झाययामुळे सोयाबाबतीनचे व क्रमी ्त्पा्न झाययाने
ा

कमी झाले पिर ामी लातूर क्षी ्त्पन्न बाबताजार सकमतीिींतगात सुरु करयात आलेयया

नेतीमाल कजा योजनेिींतगात २९७ नेतकऱ्याींनी ६ मदहन्यासाठव २०७५१ जक् ीं्ल सोयाबाबतीन तार

ठे ून ४ को्ी रु. कजा ६ मदहन्या्या मु्तीने ्े ून त्यानींतर नेतक-याींनी स्र माल परत
घेऊन जा े ि

ा न नेययास २ % िनतिरक्त व्याज लागेल िया नो्ीस ्े यात आयया

आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) िसययास, जजयहयातील स ा क्षी बाबताजार सकमतीमये १०,१७,४७१ जक् ीं्ल सोयाबाबतीन खरे ्ी
करयात आले िसन
ू सोयाबाबतीनचे

ा

कमी झाययाने नासनाने रश्ती जक् ीं्ल २०० रु िन्
ु ान

जाहीर केययाने त्यासाठव नेतक-याींक ू न रश्सता

माकगतले िसता जजयहयातील ६०९५१

नेतकऱ्याींचे १९ को्ी १२ लाख २० हजार ८७ िनु्ानाचे रश्सता

्ाखल झाले, हे ही खरे आहे

काय,

(३) िसययास, मागील माहे ऑक््ोबाबतर ते ड सेंबाबतर, २०१६ या काळात बाबताजार सकमतीने खरे ्ी
केलेयया सोयाबाबतीनचे िनु्ान िदयापी नेतकऱ्याींना कमळालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) िसययास, याबाबताबाबतत चौकनी करून नेतकऱ्याींना सोयाबाबतीनचे िनु्ान ्े ेबाबताबाबतत नासनाने
को ती काया ाही केली

ा करयात येत आहे ,

(५) नसययास, व लींबाबताची कार े काय ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२९-११-२०१७) : (१) होय.

(२) हे खरे आहे. मार र,लातूर जजयहयातील पार र ५८,४७८ नेतकऱ्याींना रुपये १९,३९,३०४ िनु्ान
्े य आहे .

वि.स. ३८९ (38)
(३)

(४) नासन नन य
ा
द्नाींक २६/१०/२०१७ िन् ये राज्यातील सोयाबाबतीन ्त्पा्क

नेतकऱ्याींना रश्नत जक् ीं्ल रुपये २००/- रश्मा े िनु्ान ्े यासाठव रुपये १०८,६४,२९,०००/रतकी रक्कम आकजसमतता ननाीतन
्पलधता करुन व तरीत करयात आली िसन
ू
ू ,
नेतकऱ्याीं्या बाबतँक खात्या र जमा करयाची काया ाही सुरु आहे .
(५) रश्न ्द्ा त नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांिई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
नासकीय मय ती मद्र
ु ालय, मींबाबत
ु ई.

