
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २४९ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

शासिीय एिलव् य ब्ललि  िूल या ववयायाथ याांना सोयीसुववधा बुरववण्याबाबत 
  

(१)  ५५१५ (०९-०४-२०१५).   श्रीमती ननममला गाववत (इगतबूरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हबूरी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा), श्री.िुणाल बाटील (धळेु ग्रामीण) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) आदिवासी ववकास ववभागाच्या िलुलक्षामुळे शासकीय एकलव् य प्लिलक ् कूलच् या 
ववद्यार्थ याांना सुववधाींच् या ाभावामळेु आींिोलन करावे लागल् याचे मा े सेसब र, २०१४ मध्ये  वा 
त् या समुारास दनिशलनास आले,  े खरे आ े काय, 

(२) ासल् यास, उपरोक् त ्रककरााची शासनाने चौकशी केली आ े काय, तसेच ववद्यार्थ याांना  
सोयीसुववधा पुरववण् या ा त शासनाने कोाती कायलवा ी केली आ े वा कराार आ े, 
(३)  नसल् यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०८-११-२०१६) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) व (३) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
रायगड ्जल्ह्यातील अनुसूधचत जमाती व इतर बारांबाररि वन ननवासी याांया सामूहहि 

वनहक्ि दाव्याया प्रतावाबाबत 
  

(२)  १०६०० (१०-०४-२०१५).   श्री.बाांडुरांग बरोरा (शहाबूर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.्जतेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) रायगे ्िल््यातील ानुसूचचत िमाती व इतर पारींपाररक वन दनवासी याींना सन २००६ 
च्या ाचधदनयमाींतगलत वनिममनीवरील सामूद क वन क्क िाव्याचा ्रक्ताव ्रकात त कनन 
घेण्यासाठी दिनाींक १७ िानेवारी, २०१५ पासून ववशेष मोद म रा ववलेली  ोती,  े खरे काय, 
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(२) ासल्यास, उक्त ्रकश्नी रा ववण्यात आलेल्या ववशेष मोद मेचे थोेक्यात ्वनप काय आ े 
व त्यानसुार आतापयांत कोाती कायलवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) उक्त ्रकश्नी ाद्याप कोाती ी कायलवा ी केलेली नसल्यास, त्याची सवलसाधारा काराे 
काय आ ेत तसेच सिर ्रककराी आतापयांत कोाता पाठपुरावा केला वा करण्यात येत आ े? 
 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-११-२०१६) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) ानसुूचचत िमाती व इतर पारींपाररक वन दनवासी (वन क्काींची मान्यता) ाचधदनयम, 
२००६ च्या कलम ३ (१) ाींतगलत गौा वनोपिाींच े सामूद क वन क्क िाव े ्रकात त करुन 
घेण्यासाठी ववशेष मोद मेाींतगलत िनिागतृी केली तसचे ववशेष कायलशाळा आयो्ित केली. 
त्यामध्ये सामूद क िाव्याींचे ्रक्ताव उपववभाग्तरीय सममतीके ेमान्यते्तव सािर कराेसाठी 
काल ध्ि कायलक्रम रा ववण्यात आला. सिर ववशेष मोद मे ाींतगलत रा ववण्यात आलेल्या 
काल ध्ि कायलक्रमानुसार रायगे ्िल््यातील ८ उपववभागामध्ये एकूा २२३ सामूद क 
वन क्क िाव ेउपववभागीय ्तरीय सममतीके े्रकात त झाले आ ेत. 
(३) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
राज्यातील नवबौद्ाांचा िें द्र व राज्याया अनुसूधचत जातीया यादीत समावेश िरण्याबाबत 

(३)  २८६१० (२३-१२-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (बनवेल), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली 
बूवम), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र ब्श्चम), श्री.ववजय िाळे 
(शशवाजीनगर), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामबूर), श्री.अशमन बटेल (मुांबादेवी), श्री.अलम शेख 
(मालाड ब्श्चम), श्री.्जतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.सुरेश 
लाड (िजमत), श्री.बाांडुरांग बरोरा (शहाबूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जयांत बाटील 
(इलामबूर), प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय 
सामा्जि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य सरकारच्या दनालयानुसार धमाांतरीत नव ौध्िाींचा कब द्राच्या तसेच राज्याच्या 
ानुसूचचत िातीच्या  यािीत समावेश करण्यासाठी मशफारस करण्याचा दनालय राज्य 
शासनान,े ऑग्् २०१५ च्या िसु-याीं आठवेयात घेतला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ानुसूचचत िातीतील धमाांतरीत  ौध्ि या ्रकवगालचा ानसुूचचत िातीत समावशे कब द्र व 
राज्य शासनान ेन केल्यामुळे म ाराषर शासन ानुसूचचत िातीच्या धमाांतरीत  ौध्िाींना ज्या 
नमुन्यात ानुसूचचत िातीचे ्रकमाापत्र िारी करतात ते ्रकमाापत्र सींघ लोकसेवा आयोग 
(युपीएससी) व कब द्र शासनातील इतर ववभाग ग्रा्य धरीत ना ी,  े खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, या उमेिवाराींना शासकीय सेवा, नोकरीपासून वींचचत र ाव ेलागत आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(४) ासल्यास, या ा त चौकशी करण्यात आली आ े काय, 
(५) ासल्यास, उक्त ्रकश्न भाग (१) मधील ्रककराी घेतलेल्या दनालयाचे थोेक्यात ्वरुप 
काय आ े व त्यानसुार शासनान ेकोाती कायलवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) तसेच सिर ्रककराी दनालय घेऊन त्याची ाींमल िावाी करण्यासींिभालत आतापयांत 
कोाता पाठपुरावा केला वा करण्यात येत आ े, नसल्यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले (०८-११-२०१६) : (१)  े खरे ना ी. 
     कब द्र शासनान ेघ्ना (ानु.िाती) आिेश (सुधाराा) कायिा १९९० दि.३.६.१९९० ान् वये 
घ्ना (ान.ुिाती) आिेश १९५० मध् ये सधुाराा केल् यानुसार ानुसूचचत िातीमधून  ौध् ि 
धमालत धमाांतरीताींना राज् य तसचे कब द्र शासनाच् या घ्नात् मक आरक्षा व इतर सवलती 
ानुजे्ञय आ ेत, ाशी तरतूि शासन दनालय दि.८ नोव्  ब र, १९९० मध् ये केलेली आ े. 
(२) कब द्र शासनान े ानसुूचचत िातीसाठी दनधालररत केलेल् या िात्रकमाापत्राच् या नमुन् यात 
ानुसूचचत िातीच े्रकमाापत्र ासल् यास त े्रकमाापत्र सींघ लोकसेवा आयोग (युपीएससी) व कब द्र 
शासनातील इतर ववभाग ग्रा्य धरतात,  े खरे आ े. 
(३), (४) व (५)  े खरे ना ी. 
     दिनाींक १ सत  ्ब र, २०१२ रोिी पाररत केलेल् या िातपेताळाी दनयमाींनसुार ानुसूचचत 
िातीत धमाांतरीत  ौध् ि / नव ौध् ि व् यक् तीींसाठी ्रकमाापत्राचा नमुना क्र.५(६) ७ दन्श्चत 
केलेला ासून त् या ववद त नमुन् यात ्रकमाापत्र िेाे  ींधनकारक आ े. ाशा व् यक् तीींना राज् य 
शासकीय सेवा, शैक्षणाक तसेच ् थादनक ् वराज् य सीं् थाींमध् ये दनवेाूक यासाठी ासलेले 
आरक्षााचे लाभ ममळण् यासाठी कोात् या ी ाेचाी येत ना ीत. तथापी, ानुसूचचत िातीतील 
धमाांतरीत व् यक् तीींसाठी ् वतींत्र ्रकमाापत्राचा नमुना कब द्र शासनान े दन्श्चत केलेला ना ी. 
त् यामुळे  ौध् ि धमाांतरीत ानसुचूचत िातीच् या व् यक् तीींकररता िातपेताळाी दनयम-२०१२ 
दनयम ५ (६) नमुना-७ ्रकमाा ेराज् य शासनान ेववद त केलेल् या नमुन् यात िातीचे ्रकमाापत्राचा 
नमुना कब द्र शासनाने मान् य करण् यासाठी कब द्र शासनाके े्रक् ताव पाठववण् या ा तची कायलवा ी 
चालू आ े. 
(६) ्रकश् न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  
नाशशि येथील ्जल्ह हा मध्यवती सहिारी बँिे या रानवड शाखेत सीसीटीव् ही बसववण्याबाबत 

  

(४)  २९२५४ (२२-१२-२०१५).   श्री.िुणाल बाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.आशसफ शखे (मालेगाांव मध्य), अॅड.िे.सी.बाडवी (अक्िलिुवा) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) नामशक येथील ्िल्  ा मधवतस स कारी  ेकेच् या रानवे शाखते झालेल् या ्रककराानींतर या 
 ेकेच् या सवल शाखामध् ये सीसी्ीव्  ी  सववण् या रो रच लरकसल आणा ् रर ींग रुम ासलेल् या 
शाखामध् ये श् त्रधारी सुरक्षारक्षक नेमण् याचा सींचालक मींेळाने दनालय घेतला आ े व 
या ा तचा ठराव ववभागीय स दन ींधक तसेच ना ाेलला पाठवला ासल् याचे मा े ऑग् ्, 
२०१५ मध्ये वा त्यािरम् यान दनिशलनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल् यास, सिर ्रक् तावाला मींिूरी िेवून सिर  ेकाच् या शाखामध् ये सीसी्ीव्  ी व सश् त्र 
सुरक्षारक्षक नेमण् या ा त शासनान ेकोाती कायलवा ी केली वा करण् यात येत आ े, 
(३) नसल् यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (०२-११-२०१६) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२)  ेकेने ववभागीय स दन ींधक स कारी सीं्था, नामशक याींचकेे ेसािर केलेल्या ्रक्तावामध्ये 
त्रु्ी ासल्यान े ववभागीय स दन ींधक कायाललयाने त्याींच्या दि.२९/०९/२०१५ च्या पत्रान्वये त्रु्ी 
पूतलतेकरीता  ेकेस कळववले आ े.  ेकेकेून सधुाररत ्रक्ताव सािर झालेला ना ी. 
(३) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
आहदवासी मन्नेरवारल ूव िोळी महादेव जमातीबाबतीत घेण्यात येणारी बक्षबाती भुशमिा 

(५)  ३२२३७ (२२-१२-२०१५).   श्री.सुभाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववद्यमान आयुक्त, आदिवासी सींशोधन व ्रकमशक्षा सीं्था, पुाे याींच्याकेून आदिवासी 
मन्नेरवारलू व कोळी म ािेव िमातीवर  ोत ासलेल् या घ्ना ा्य  ेकायिेशीर व पक्षपाती 
कृतीची चौकशी करुन त्याींचेवर कायिेशीर कायलवा ी करण् यासींिभालत ् थादनक लोक्रकदतदनधीींनी 
दिनाींक २६ िलु,ै २०१५ रोिी वा त्या सुमारास मा.मुख् यमींत्री तसचे मा.आदिवासी मींत्री याींना 
पत्रव् यव ार केला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल् यास, सिर ्रककराी शासनान े कोाती कायलवा ी करण् यात आली वा येत आ े 
(३) नसल् यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (२४-१०-२०१६) :(१)  ोय. 
(२) म ाराषर राज्यामध्ये सध्या ानुसूचचत िमाती ्रकमाापत्र तपासाी सममती पेताळाी 
सममत्याींच े कामकाि म ाराषर ानुसूचचत िाती, ानुसूचचत िमाती, ववमुक्त िाती, भ्क्या 
िमाती, इतर मागासवगल व ववशेष मागास ्रकवगल िातीचे ्रकमाापत्र (िेण्याचे व त्याच्या 
पेताळाी ववदनयमन) ाचधदनयम २०००, (२००१ चा म ाराषर क्र. २३) व त्या ाचधदनयमाची 
ाींमल िावाी  ोण्याच्या दृष्ीन े पाररत केलेले "म ाराषर ानसुूचचत िमातीचे ्रकमाापत्र 
(िेण्याचे व त्याच्या पेताळाीच े ववदनयमन) दनयम, २००३" मधील तरतुिीनुसार चालत.े 
त्यानुसार ्रकत्येक सममतीमध्ये आयुक्ताींस  एकूा पाच सि्य ासतात. ्रकत्येक ्रककराी 
सममतीचा दनालय  ा या सि्याींच्या   ुमतान े घेण्यात येत ासल्याने आयुक्त कोात्या ी 
ववमशष् िमातीसाठी वैय्क्तक पातळीवर पक्षपाती वा  ेकायिेशीर भुममका घेत ासल्याच े
म् ााे गैरलागू ठरत े
(३) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 
  

___________ 
राज्यातील धनगर या जातीस अनसुूधचत जमातीया सवलतीबासून  

वांधचत रहावे लागत असल्हयाबाबत 
(६)  ३३९५७ (२२-१२-२०१५).   श्री.सुभाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील धनगर व  ्कर  ी िात आदिम िातीींपकैी एक ासनू कब द्र शासनाकेील 
धनगे व धनगर केवळ “े” व “र” या शलििाच्या उच्चारामुळे राज्यातील धनगर या िातीस 
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ानुसूचचत िमातीच्या सवलतीपासनू वींचचत र ाव े लागत आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, राज्य घ्ननेुसार या िातीस ानसुूचचत िमातीच्या सवलती उपललिध करुन 
िेण्याच्या दृष्ीन ेया िातीचा ानुसूचचत िमाती ्रकवगालत समावेश कराे गरिेचे आ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, या ा त शासनाची भूममका काय आ े ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२७-१०-२०१६) : (१) धनगर व दतच्या तत्सम िातीपैकी  ्कर याींचा 
समावेश भ्क्या िमाती (क) च्या यािीत ा.क्र. २९ वर आ े. ानुसूचचत िमातीच्या यािीत 
ा.क्र. ३६ वर ओररन, धनगे ाशी नोंि आ े. 
(२) व (३) धनगर ककीं वा धनगे एक आ ेत ककीं वा कसे या ा त ्ा्ा इ्न््््यु् ऑफ सोशल 
सायन्सेस, मुीं ई याींना सींशोधन करुन  ा वाल सािर करण्या ा त कळववण्यात आले आ े. 
त्यानुसार सीं्थकेेून सिर सींशोधन तीन ्त त यात करण्यात येाार आ े. त्यापैकी सींशोधनाच्या 
पद ल्या ्त त याींतगलत (Formative Research) चे काम पूाल झाले आ े. उवलररत ्त त यातील 
मुख्य सींशोधनाचे भाग-१ व भाग-२ मधील सींशोधनाच ेकाम पुाल करुन ाींतीम ा वाल मा े 
सेसब र, २०१७ पयांत शासनास सािर करण्यात येईल, ासे ्ा्ा इ्न्स्््यु् ऑफ सोशल 
सायन्सेस, मुीं ई याींनी शासनास कळववले आ े. तद्नुसार सीं्थचेा ाींतीम ा वाल शासनास 
्रकात त झाल्यानींतर पुढील कायलवा ी ापेक्षक्षत आ े. 

___________ 
  

राज् यातील मराठा, मु्लम आणण धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत 
  

(७)  ३४४७१ (१८-०१-२०१६).   श्री.राहुल जगताब (श्रीगोंदा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), 
श्री.्जतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.भािर जाधव (गुहागर), श्री.शामराव ऊफम  बाळासाहेब 
बाटील (िराड उत्तर), श्री.िुणाल बाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अशमन बटेल (मुांबादेवी), 
श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्री.राहुल मोटे (बराांडा), 
श्री.राणाजगजीतशसांह बाटील (उमानाबाद), श्रीमती सांध् यादेवी देसा -िुबेिर (चांदगड), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय सामा्जि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
  

(१) राज् यातील मराठा, मु््लम आणा धनगर समािाला आरक्षा िेण्याची  ा  शासनाच्या 
ववचाराधीन आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, सिर ववचारधीन  ा ीवरील शासनाचा ववचार पूाल झाला आ े काय, 
(३) ासल्यास, मराठा, मु््लम तसेच धनगर समािाच्या नागरीकाींना आरक्षा िेाे ा त 
शासनाने कोाती कायलवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले (०८-११-२०१६) :(१) ाींशत: खरे आ े. 
     मराठा समािास शैक्षणाक व सामा्िकदृष्या मागास ्रकवगल तयार करुन त्या 
्रकवगाांतगलत १६ ्क्के आरक्षा िेण्याकरीता दि.९/७/२०१४ रोिी सन २०१४ चा म ाराषर शासन 
ाध्यािेश क्र.१३ काढण्यात आला व दि.१५/७/२०१४ च्या शासन दनालयान्वये मराठा समािास 
शैक्षणाक व सामा्िकदृष्या मागास ्रकवगल तयार करुन १६ ्क्के आरक्षा िेण्यात आले. 
दि.१४/११/२०१४ रोिी सिर ाध्यािेशास व शासन दनालयास मा.उच्च न् यायालयान े ातररम 
् थचगती दिली. मा.सववोचच् च न् यायालयाने मा. उच् च न्यायालयाच्या सिर आिेशात  ्तके्षप 
करण्यास नकार दिल्यामुळे या ा तचे ्रककरा मा.उच्च न्यायालयात ्रकलींब त आ े. 
      तसेच मु््लम समािाला आरक्षा िेण्याकरीता दि.०९/०७/२०१४ रोिी सन २०१४ चा 
म ाराषर शासन ाध्यािेश क्र.१४ काढण्यात आला व दि.१९/७/२०१४ च्या शासन दनालयान्वये 
मु््लम समािाकरीता ववशेष मागास ्रकवगल-ा तयार करुन ५ ्क्के आरक्षा िेण्यात आले. 
मा.उच्च न्यायालयान े सिर ाध्यािेशास ्थचगती दिल्यामुळे मु् ्लम समािास आरक्षा 
िेण्या ा तच े्रककरा मा.उच्च न्यायालयात ्रकलींब त आ े. 
     धनगर आरक्षाासींिभालत ्ा्ा इ्न्स्यू् ऑफ सोशल सायन्सेस, मुीं ई याींच्याकेून 
सींशोधन ा वाल मागववण्यात आला आ े. सिर ा वाल ्रकात त  ोताच उचचत कायलवा ी केली 
िाईल. 
     (२) व (३) मराठा व मु््लम सामािास आरक्षा िेण्या ा तच्या ाध्यािेशास व शासन 
दनालयास मा.उच्च न्यायालयाने ्थचगती दिली ासून सध्या ्रककरा न्याय्रकववषठ आ े. 
     धनगर आरक्षाासींिभालत ागोिरच ानुसूचचत िमातीत समावेश ासलेली “धनगे” द  
िमात व “धनगर”  े एक आ ेत ककीं वा कस,े या ा त ्ा्ा इ्न््््यू् ऑफ सोशल 
सायन्सेस, मुीं ई याींच्याकेून सींशोधन करण्यात येत ासून ाींदतम ा वाल सेसब र, २०१७ 
पयांत शासनास सािर करण्यात येईल ास ेत्या सीं्थेन ेकळववले आ े. 
(४) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

राष्ट्रीयिृत बँिेिडून बीि िजम शमळण्याबाबत 
  

(८)  ३५१३४ (२२-१२-२०१५).   श्री.गोवधमन शमाम (अिोला ब्श्चम) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शेतक-याींना एक लाख रुपयाींपयांतच ेपीक किल ब नव्यािी दिले िात ेमात्र या 
योिनेचा फायिा राषरीयकृत  केेकेून पीक किल घेाा-याीं शतेक-याींना ममळत नसल्याच े
सत ब् र, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान दनिशलनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, या योिनाेींतगलत एक लाख रुपयाींपयांतच े पीक किल घेाा-याीं शेतक-याींना      
३ ्क्के व्याि सवलत दिली िात ेव त्याची परतफेे राषरीयकृत  केाींसो तच ्िल् ा मध्यवतस 
 ेकाींच्या माध्यमातून ी  ोत,े  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, शेतक-याींना राषरीयकृत  ेकाींकेून ब नव्यािी किल न ममळण्याची काराे काय 
आ ेत, 
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(४) ासल्यास,  े पीक किल राषरीयकृत  ेकेकेून ममळण्याकररता शासनाने कोाती कायलवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु (०२-११-२०१६) : (१) ना ी.  े खरे ना ी. वपक किलची परतफेे ववद त 
मुितीत केल् यास राज् यातील शेतक-याींनी तीन लाख रुपयाींपयांतच े पीक किालसाठी ३% िरान े
व् याि सवलत दिली िाते. सिर योिनेचा लाभ बत्र् तरीय स कारी पतपुरवठा यींत्राा, 
राष रीयकृत  केा, ग्रामीा  ेका व खािगी  ेकाींकेून पीक किल घेाा-या आणा ववद त मुितीत 
किालची परतफेे कराा-या शेतक-याींना लागू केलेला आ े. 
(२)  ोय.  े खरे आ े. 
(३) ्रकश् न उद्् ावत ना ी. 
(४) वपक किालची परतफेे ववद त मुितीत केल् यास रु.तीन लाखापयांतच् या वपक किालसाठी कब द्र 
शासनाकेून शेतक-याींना ३ % िराने व् याि सवलत दिली िाते. िसेच राज् य शासनाकेून 
ेर.पींिा राव िेशमुख व् याि सवलत योिनेाींतगलत रु.एक लाखापयांतच् या वपक किालची परतफेे 
शेतक-याींनी ववद त मुितीत (्रकदतवषस ३० िनू पूवस) केल् यास शतेक-याींना ३% िराने व् याि 
सवलत दिली िात ासून रु.एक लाखावरील परींतु रु.तीन लाखापयांतच् या वपक किालसाठी 
सिरची व् याि सवलत १ % िरान ेदिली िाते. 
(५) ्रकश् न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

अनुसुधचत जमातीांमधील िाही जातीांया गटाांवर जात-प्रमाणबत्र े 
तबासण्याया बध्दतीमुळे होणा-या अन्यायाबाबत 

  

(९)  ३५२६० (२३-१२-२०१५).   श्री.उल्हहास बाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ानुसुचचत िमातीींमधील का ी िातीींच्या ग्ाींवर िात-्रकमाापत्र ेतपासण्याच्या पध्ितीमळेु 
 ोाा-या ान्याया ा त मागासवगसय कृती सममती, म ाराषर राज्य, नागपूर याींनी दि.४.६.२०१५ 
रोिीच्या सुमारास मा. मुख्यमींत्री, म ाराषर राज्य याींना लेखी दनवेिन दिले  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, या दनवेिनातील मागण्याींच े्वरुप काय आ े, 
(३) ासल्यास, या दनवेिनानुसार शासनान े कोाता दनालय घेतला आ े, त्याींचे ्वरुप काय 
आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (२४-१०-२०१६) :(१)  ोय. 
(२) व (३) म ाराषर राज्यामध्ये सध्या ानसुूचचत िमाती ्रकमाापत्र तपासाी सममती 
पेताळाी सममत्याींचे कामकाि “म ाराषर ानुसूचचत िाती, ानुसूचचत िमाती, ववमुक्त िाती, 
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भ्क्या िमाती, इतर मागासवगल व ववशेष मागास ्रकवगल िातीचे ्रकमाापत्र (िेण्याचे व त्याच्या 
पेताळाीच ेववदनयमन) ाचधदनयम २००० (२००१ चा म ाराषर क्र.२३)” व त्या ाचधदनयमाची 
ाींमल िावाी  ोण्याच्या दृष्ीन े पाररत केलेले” म ाराषर ानसुूचचत िमातीच े ्रकमाापत्र 
(िेण्याच े व त्याच्या पेताळाीच े ववदनयमन) दनयम, २००३” मधील तरतुिीनसुार चालते. 
्रकत्येक ्रककराी सममतीचा दनालय  ा या ाचधदनयम/दनयमातील तरतूिीनुसार घेण्यात येतो. 
सिर ाचधदनयम/दनयमाींत कोात्या ी ववमशष् िमातीसाठी वेगळी तरतुि/दनयम केलेले ना ीत. 
(४) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
 

बरभणी ्जल्ह्यातील िाबसू उयायोगाचे बुनरुत् थान आणण िाबसू उत्बादि  
शेति-याांया समदृ्ीसाठी उबाय योजना िरणेबाबत 

 

(१०)  ३६५७४ (२२-१२-२०१५).   डॉ.राहूल बाटील (बरभणी) :   सन्माननीय व त्रोयायोग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभाी ्िल््यातील एकीं िर ८५ ्िनीींग ्रकेसीींग उद्योग ासून गेल्या चार वषालपासून 
राषरीय आणा आींतरराषरीय  ािार पेठेतील व्त्रोद्योग के्षत्रातील मींिीच्या ्रकभावामुळे आणा 
मराठवाड्यातील सध्याच्या िषुकाळी परर््थतीच्या ानुषींगान े्िनीींग ्रकेसीींग उद्योग े घाईस 
आलेले आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, उपरोक्त वॅ्  परताव्यातील ि-े१-िे-२ मॅचचींगच्या ानुषींगाने मराठवाड्यातील 
कापूस उद्योिकाींच े ाध े ाचधक भाींेवल ववक्रीकर खात्याके े पेून ासल्याने  े उद्योिक 
आचथलक कोंेीत सापेले आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, परभाी ्िल््यातील कापूस उद्योगाींचे पनुरुत् थान आणा कापूस उत्पािक 
शेतकरयाींच्या समधृ्िीसाठी शासनाने कोात्या उपाययोिना केल्या आ ेत, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (११-११-२०१६) : (१) परभाी ्िल््यात सन २०१५-१६ मध्ये एकूा ६९ 
्िदनींग फॅक््री ासनू िषुकाळामळेु कमी कापूस आवकमुळे २५ ्िदनींग फॅक््री  ींि  आ े 
(२) ि-े१ व ि-े२ मॅचचींग  ोत नसल्यामुळे ्िदनींग व्यापा-याींनी परताव्याकरीता रु. ४.५५ को्ी 
रक्कमेचा िावा केला आ े. या िाव्याचे तपासाीचे काम ववक्रीकर ववभागात सुरु आ े. 
(३) कब द्र शासनान ेिा ीर केलेल्या  मी िरा्रकमााे सी.सी.आय. माफल त कापूस खरेिीची ्रककक्रया 
सुरु करण्यात येत आ े. 
(४) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 
 

___________ 
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शासनामाफम त दषु्ट्िाळाया बाश्वमभमूीवर थिीत िजामतून शेतिऱयाांना  
मुक्त िरण्यासाठी उबाययोजना िरणेबाबत 

  

(११)  ४०९५० (२७-०४-२०१६).   श्री.छगन भजुबळ (येवला) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) दषु्काळग्रस्त असलेल्या नाशिक जिल््यातील सक्तीची किजवसलुी तातडीन ेथाांबवावी अिी 
लोकप्रतततनधीांनी ददनाांक ३१ डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त्यासमुारास िासनाकड े मागणी केली 
होती, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सक्तीच्या किजवसुलीकड े िासनाने दलुजक्ष केल्यामळेु नाशिक जिल्हा सहकारी 
बँकेने पाठववलेल्या िप्तीपूवीच्या अांततम नोटीसीमुळे ददनाांक ७ िानेवारी, २०१६ रोिी नाशिक 
जिल््यातील िेतकऱ्याचा ्दयववकाराच्या कटक्यामळेु मत््यू काला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दषु्काळाच्या पार्शवजभूमीवर थकीत किाजतून िेतकऱ्याांना मुक्त कर्यासाठ  
िासनामार्ज त कोणती कायजवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलांबाची करणे काय ? 
 
श्री. सुभाष देशमखु (१७-१२-२०१६) : (१) नाही.  
(२) नाही. नाशिक जिल् हा म यवती सहकारी बँक  शल., नाशिक ही बँक किज वसुलीसाठ  
कोणत् याही िेतकरी सभासदाकड े सक् तीची वसूली करणेबाबत तगादा लावत नसून बँकेमार्ज त 
किज घेतलेल् या व सक् तीच् या वसूलीच् या कारणाने नाशिक जिल् ्यातील कोणत् याही ितेकरी 
सभासदाचा हृदयववकाराच्या तीव्र कटक् यामुळे मत््यू कालेला नाही.  
(३) नाशिक जिल् हा म यवती सहकारी बँक शल., नाशिक या बँकेचे पीक किज पुनगजठनासाठ  
खरीप २०१५ मधील थकबाकीदार व पुनगजठनास पात्र असलेल् या ६९७७ िेतक-याांपैकी ६४१२ 
िेतक-याांच् या ..३८०२.४३ लाख इतक् या रकमेचे पनुगजठन कर् यात आलेले आहे.  
     तसेच नाशिक जिल् हा मयवती सहकारी बँकेमार्ज त सन २०१५-१६ म ये २२४५२१ 
िेतकरी सभासदाांना रक् कम ..१६३२.२५ कोटी रकमचेे पीक किज वाटप कर् यात आलेले आहे.  
(4) प्रर्श न द्भ ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील आहदवासी जशमनीांच ेबबगर आहदवासीांना होणारे हताांतरण रोखण्याबाबत 
  

(१२)  ४४४८७ (२०-०४-२०१६).   श्री.सुननल शशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), 
श्री.लक्ष्मण बवार (गेवरा ), श्री.्जतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सरेुश लाड (िजमत), श्री.मिरांद जाधव-बाटील (वा ), श्री.जयांत 
बाटील (इलामबूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म ाराषर राज्य िन िाती सल्लागार सममतीच्या ४८ च्या  ैठकीमध्ये आदिवासीींच्या 
िममनीच े ब गर आदिवासीींना  ोाारे  ्ताींतरा रोखण्यासाठी इतर राज्यात ासलेल्या 
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कायद्याची तपासाी करुन म ाराषर िममनी म सूल सींद ता, १९६६ मध्ये योग्य तो  िल 
करण्यासाठी नमेलेल्या ात पर मुख्य सचचव (म सूल) याींच्या ाध्यक्षतेखालील सममतीने 
या ा तचा ा वाल शासनाके े सािर केला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, सिर ा वालातील मशफारसीींचे थोेक्यात ्वरुप काय आ े, 
(३) ासल्यास, सिर ा वालातील मशफारसीींची तातेीन े ाींमल िावाी करण्या ा त 
शासनाकेून कोाती  कायलवा ी करण्यात आली वा येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-११-२०१६) : (१)  ोय, 
     ्रकश् नाचधन सममतीच ेाध् यक्ष, तत् कामलन ्रकधान सचचव (म सूल) री.ी.एस.एस.सींध ू याींनी 
दिनाींक १८ म,े २०१५ रोिी आदिवासी ववकास ववभागाके ेा वाल सािर केलेला आ े. 
(२) तत् कामलन ्रकधान सचचव (म सूल) री.ी.एस.एस.सींधू याींच् या ा यक्षतखेालील सममतीने 
ओेीसा, मध् य ्रकिेश, आींध्र ्रकिेश, तेलींगाा, छत् तीसगे या राज् याींच् या कायद्यातील सीं ींचधत 
तरतूिी, ववववध ा् यास ग्ाींच् या मशफारशी, सममतीच् या   ैठकाींमध् ये वेळोवेळी झालेली चचाल 
इत् यािी  ा ी ववचारात घेऊन म ाराष र राज् यातील आदिवासी खातेिाराींच् या िममनीच् या 
 ् ताींराावर सरसक्  ींिी न आाता ानुसूचचत के्षत्रात का ी ्रककार वगळता ब गर 
आदिवासीींच् या लाभात  ् ताींतराावर  ींिी आाण् यात यावी.  े करताना सध् या ा््तत् वात 
ासलेल् या कायद्यात सुधारााींद्वारे का ी ाचधकच े दन ांध ्ाकून राज् यभरात  ् ताींतरााची 
परवानगी िेण् याची ्रककक्रया सुरु ठेवण् यात यावी. ास ेामभ्रकाय ा् यास सममतीने नमूि केले 
आ ेत. सिर ामभ्रकायाच् या पाश् वलभूमीवर आदिवासीींच् या िमीनीच े ् ताींतरा आणा त् यानुषींगाने 
आदिवासीींच् या द ताींच् या सींरक्षाासाठी सममतीने ववववध मशफारशी केलेल् या आ ेत. 
(३) व (४) ्रक् तुत ा वालामध् ये सुचववलेल् या मशफारशीींच् या ानुषींगाने सूचना / ामभ्रकाय 
शासनास कळववण् या ा त दि.२४ िून, २०१६ च् या पत्रान् वये म ाराष र िनिाती सल् लागार 
पररषिेच् या मा.सि् याींना ववनींती करण् यात आली आ े. मा.सि् याींकेून सूचना / ामभ्रकाय 
शासनास ा्रकात  त आ ेत. त् यामळेु शासन ् तरावर या्रककराी ाद्याप ाींदतम दनालय झालेला 
ना ी. 

___________ 
  

साक्री (्ज.धुळे) तालुक्यातशासिीय आश्रमशाळाांच ेबाांधिाम व  
समाांतर सुववधा अबूणामवथेत असल्हयाबाबत 

  

(१३)  ४५५१० (२९-०४-२०१६).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :   सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साक्री (्ि.धुळे) तालुक्यात एकूा ११ शासकीय आदिवासी मुलामलुीींची शासकीय 
आरी.मशाळा आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, त्यापैकी ५ आरी.मशाळाींच े  ाींधकाम व समाींतर सुववधा पुरववण्याचे काम 
ापूाालव्थेत ासल्याचे मा े िानवेारी, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान दनिशलनास आले,  े खरे 
आ े काय, 



वव.स. २४९ (11) 

(३) ासल्यास, तसेच पाींगम आरी.मशाळेच े ाींधकाम मागील ३ वषाांपूवस पूाल झाले आ े, मात्र 
भाेयाच्या घरात सुरु ासलेली आरी.मशाळा ्थलाींतरीत केली िात ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) ासल्यास, ्रकश्न भाग १ व २  ा त शासनान ेकाय कायलवा ी केली आ े वा कराार आ े, 
(५) नसल्यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०८-११-२०१६) :(१)  े खरे ना ी. 
     साक्री (्ि.धुळे) तालुक्यात एकूा ११ शासकीय आरी.मशाळा नसून एकूा १२ शासकीय 
आरी.मशाळा कायलरत आ ेत. 
(२) शासकीय आरी.मशाळा सुकापरू, वासाल, राईनपा्ा, उमरपाेा व मशरसोले ता. साक्री या ५ 
या आरी.मशाळाींच े ाींधकाम मा े िानेवारी ते फेब्रुवारी २०१६ ाखरे पूाल झालेले  ासून सिर 
इमारती तालियात घेतलेल्या आ ेत. 
(३)  ोय,  े खरे आ े, 
पाींगा आरी.मशाळेच े ाींधकाम पाूल झालेले आ े. परींतु पाण्याची सोय नसल्यामळेु व इमारतीत 
ककरकोळ कामाींची ापूालता ासल्यामुळे सिर इमारत तालियात घेतली िात ना ी. 
(४) व (५) साक्री तालुक्यातील एकूा १२ शासकीय आरी.मशाळा आ ेत. त्यापैकी १० शासकीय 
आरी.मशाळा ्या शासकीय इमारतीमध्ये सुरु ासून चरामाळ आरी.मशाळेसाठी खािगी िमीन 
ममळाेसाठी कायलवा ी सुरु ासून वव ीरगाींव आरी.मशाळेसाठी िमीन ्रकात त ासनू ाींिािपत्रक 
व आराखे ेतयार करण्याचे कायलवा ीत आ े. 

___________ 
नागबुर ्जल्हहयातील आहदवासी बहुल तालुक्यात वनहक्ि अांतगमत  

आहदवासी ववभागात शेिडो अजम प्रलांबबत असल्हयाबाबत 
  

(१४)  ४५५७८ (२९-०४-२०१६).   श्री.डड मल्हलीिाजूमन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय 
आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपुर ्िल् यातील राम्ेक, उमरेे, पारमशवनी, मौिा मभवापुर या आदिवासी   ुल 
तालुक्यात वन क्क कायद्यातींगलत आदिवासी ववभागात शेकेो ािल ्रकलींब त ासल्याच े मा े 
िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान दनिशलनास आले,  े खरे ा ो काय, 
(२) ासल् यास, या ा त शासनने कोाती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-११-२०१६) : 
(१)  े खरे ना ी. 
     ्िल्  ाचधकारी नागपूर याींच् याकेून ्रकात  त झालेल् या ा वालानुसार, वन  क् क कायिा, 
२००६ ाींतगलत राम्ेक तालुक् यातील ६८, उमरेे तालुक् यातील ४९, पारमशवनी तालुक् यातील ७२, 
मौिा तालुक् यातील २३ तर मभवापूर तालुक् यातील ११ वैय्क्तक वन क् क िावे ्िल्  ा् तरीय 
सममतीके े्रकात  त झालेले आ ेत. 
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     सिरील ्रकात  त झालेले सवल वैय्क्तक वन क् क िावे ्िल्  ा् तरीय सममतीन ेमींिूर केलेले 
आ ेत. 
(२) व (३) ्रकश् न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
 

धुळे आहदवासी एिा्त्मि वविास प्रिल्ह बातांगमत लाभाथी योजनेबासनू वांधचत राहहल्ह याबाबत 
  

(१५)  ४५८९३ (२९-०४-२०१६).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.िुणाल बाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.अशमन बटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)धुळे आदिवासी एका्त्मक ववकास ्रककल्पातींगलत सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या आचथलक 
वषालत आदिवासी सुमशक्षीत  ेरोिगार व ान्य लाभार्थयाांना मशलाई मशीन िेाे, कॅमेरा, सींगाक 
िेाे, ्व् ेीगो शु्ीींग कॅमेरे िेाे इत्यािी व्यक्तीगत लाभाच्या योिना मींिूर करण्यात आल्या 
आ ेत  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, तसेच  -याींच लाभार्थयाांकेून त्याींनी भरावयाची रक्कम िेखील भरुन घेण्यात 
आली आ े उिा. सींगाकासाठी लाभार्थयाांना ८००० रु. मात्र सीं ींचधत लाभार्थयाांना त्यायोिनेचा 
ाद्याप ्रकत्यक्षात लाभ िेण्यात आलेला ना ी,  े खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, सीं ींचधत लाभार्थयाांना या योिनेपासून वींचचत ठेवण्यास ि ा िार ासलेल्या 
ाचधकारी व कमलचारी शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (२७-१०-२०१६) :(१) सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ या वषालत आदिवासी 
लाभार्थयाांना ्व् ेीओ शु्ीींग कॅमरेा िेाे व सींगाक पुरवठा कराे  ी योिना मींिूर ना ी. 
तथावप, मशलाई ममशन पुरवठा  ी योिना मींिूर करण्यात आली आ े. 
(२) व (३) आदिवासी लाभार्थयाांना ्व् ेीओ शू्ीींग कॅमेरा िेाे,सींगाक पुरवठा कराे  ी योिना 
सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या वषालत मींिूर नसल्यान े कोात्या ी आदिवासी लाभार्थयाांकेून 
१५% आचथलक स भागाची रक्कम ्रककल्प ाचधकारी धुळे याींनी भरुन घेतलेली ना ी. मात्र, 
मशलाई ममशनसाठी ८५% ानुिानासाठी १७ लाभार्थयाांकेून ्रकत्येकी १५% आचथलक स भाग 
रुपये १५००/- भरुन घेण्यात आले आ ेत. 
(४) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
अहमदनगर ्जल्हहयातील दशलत वत्यातील अनसुूधचत जाती जमातीया 

 सवलतीसाठी ननधी शमळण्याबाबत 
  

(१६)  ४९६८८ (३०-०४-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामबूर), श्री.अशमन बटेल (मुांबादेवी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हबूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय सामा्जि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ा मिनगर ्िल् ा पररषिेच्या समािकल्याा ववभागामाफल त ्िल् यातील िमलत 
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व्त्यातील ानुसूचचत िाती िमातीच्या सवलतीकराासाठी िेण्यात येाा-याीं दनधीमध्ये ्िल् ा 
पररषिेच्या चुकीच्या ्रक्तावामुळे रा ता तालुक्यातील १३ गावाींचा ५५ लाखाींचा दनधी गेल्या ७ 
मद न्याींपासून ्रकलींब त ासल्याच ेमा े सेसब र, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान दनिशलनास आले 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास,दनधी ममळण्या ा त शासनान ेकोाती कायलवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०७-११-२०१६) :(१), (2) व (३)  े खरे ना ी. ानुसूचचत िाती व 
नव ौध्ि घ्काींचा ववकास कराे या योिनबतगलत सन २०१४-१५ या वषालत रा ता तालुक्यातील 
(्ि.ा मिनगर) रुपये ६२६.०० लक्ष रकमेची १४४ काम े मींिरू केली  ोती. त्यापकैी ग् 
ववकास ाचधकारी, पींचायत सममती, रा ता याींनी १३ कामाींमध्ये  िल करावयाचा ्रक्ताव सािर 
केला  ोता. सिर १३ कामाींना रुपये ६४.०० लक्ष रक्कम मींिूर  ोती. 
     उपरोक्त १३ कामाींपकैी ०४ कामे पूाल, ०२ काम े्रकगतीपथावर, ०४ काम ेाद्याप सुरु 
झालेली ना ीत व   ृतआराखड्यात नसलेली ०३ काम े रद्द करण्यात येत आ े. सिर १३ 
कामाींपकैी ११ कामाींना दनधी वगल करण्यात आलेला ासून ०२ कामाींना ताींबत्रक काराा्तव 
दनधी वगल करण्यात आला ना ी. त्यामुळे दनधी ववतरााची कायलवा ी ्रकलींब त ना ी. 

___________ 
  

राज्यातील ववयायाथयाांना बहहलीया वगामतच जातीच ेदाखले देण्याबाबत 
  

(१७)  ५०४५२ (२८-०४-२०१६).   श्री.छगन भजुबळ (येवला) :   सन्माननीय सामा्जि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववद्यार्थयाांना पद लीच्या वगालतच िातीचे िाखले िेण्याचे शासनाच्या ववचाराधीन 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, सिर योिनेचा तपशील काय आ े, 
(३) ासल्यास, ्रकश्न भाग (१)  ा त दनालय घेण्यासाठी  शासनामाफल त कोाती कायलवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची कराे काय ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०८-११-२०१६) : (१)  े खरे आ े. 
(२) व (३) सिर योिना तपासण्या ा तची कायलवा ी चाल ूआ े. 
(४) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
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लोिशाहीर अण्णाभाऊ साठे वविास महामांडळातील शैक्षणणि िजम योजनेंतगमत मातांग 
समाजासाठी असलेला ननधी अन्य िारणासाठी वाबरल्हयाबाबत 

  

(१८)  ५३७६६ (२०-०८-२०१६).   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणबत गायिवाड 
(िल्हयाण बूवम) :   सन्माननीय सामा्जि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील    
काय :- 
  

(१) लोकशा ीर ाण्ााभाऊ साठे ववकास म ामींेळातील शैक्षणाक किल योिनबतगलत तत्कालीन 
सरकारच्या नेत्याींच्या मशफारशीींवर को्यावधी रुपयाींच े किल वा्प केले गेले व मातींग 
समािासाठी ासलेला  ा दनधी त्याींच्यासाठी न वापरता तत्कालीन सरकारच्या नेत्याींनी    
सन २०१४ च्या ववधानसभा दनवेाुकीसाठी वापरला, या आचथलक ाप ाराची चौकशी करावी 
ाशी मागाी ्थादनक लोक्रकतीनीधी याींनी मा.मुख्यमींत्री याींच्याके ेपत्राव्िारे दि.१५/०४/२०१६ 
रोिी वा त्या सुमारास केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, सिर पत्रामध्ये तत्कालीन सरकारच्या कोा-कोात्या आमिार, खासिार व 
नेत्याींची नावे नमुि करण्यात आली आ ेत व तक्रारीच्या ानुषींगान ेशासनाने कोाती कायलवा ी 
केली आ े वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (१०-११-२०१६) : (१)  ोय. 
(२) साद त्यरत्न लोकशा ीर ाण्ााभाऊ साठे ववकास म ामींेळात झालेल्या गैरव्यव ार 
्रककरााींचा तपास त्वरेने पूाल करण्या ा त ग ृ ववभागाकेून त्याींच्या दिनाींक १५ िुल,ै २०१६ 
च्या पत्रान्वये राज्य ग ृ ान्वेषा शाखा, म ाराषर राज्य याींना सूचना िेण्यात आल्या आ ेत. 
(३) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  
बुणे येथील राष्ट्रीयीिृत बँिा शेति-याांना िजम देताना सचम ररबोटम आणण थिबािी नसल्हयाया 

दाखल्हयाची मागणी िरून अडवणूि िरत असल्हयाबाबत 
  

(१९)  ५४१५४ (२२-०८-२०१६).   श्री.शभमराव ताबिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुाे येथील राषरीयीकृत  केा शेतक-याींना किल िेताना सचल ररपो ल् आणा थक ाकी 
नसल्याच्या िाखल्याची मागाी कनन ाेवाूक करत ासल्याचा ्रककार मा े म,े २०१६ मध् ये 
वा त् या िरम्यान दनिशलनास आला आ े  े, खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, पुण्यातील राषरीयीकृत  ॅंकाींनी आतापयांत शतेक-याींना ावघे (१०) ्क्के 
किलवा्प केले,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, या ्रककराी चौकशी केली आ े काय व त्यानुषींगाने शासनान ेकोाती कायलवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(४)  नसल्यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (०२-११-२०१६) :(१) ना ी. 
(२) ना ी. दिनाींक २३.०९.२०१६ ाखेर पुाे ्िल््यामध्ये राषरीयीकृत  ेकेमाफल त पीक किालच े
ववतरा िवळपास ७० %  इतके झाले आ े. 
(३) व (४) ्रकश्न  उद्् ावत ना ी.  

___________ 
  

राज्यात साखर उत्बादनात यांदा मोठी घट झाली असल्हयाबाबत 
  

(२०)  ५५६१७ (२२-०८-२०१६).   डॉ.बतांगराव िदम (बलूस िडगेाव), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हबूरी), श्री.िुणाल बाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अशमन बटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १५ एव्रकल, २०१६ ाखरे ८३.६० लाख ्न साखर उत्पािन झाले आ े त ेगतवषस 
या कालावधीत झालेल्या उत्पािनापेक्षा १६ लाख ्नाींनी कमी झाले ासल्याच े व त्यामुळे 
साखरेचा भाव ्रकदतककलो ५० नपयाींवर िाण्याची शक्ता ासल्याच ेमा े एव्रकल, २०१६ मध्ये वा 
त्या िरम्यान दनिशलनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, राज्यात सखरेच ेभाव दनयींत्राात ठेवण्या ा त कोाती कायलवा ी केली आ े वा 
करण्यात येत आ े, 
(३) ासल्यास, राज्यातील ऊस उत्पािक शेतकरी व साखर कारखाने िषुकाळी परर््थतीतून 
िात ासल्याने त्याींना उभारी िेण्या ा त शासनान ेकोाती कायलवा ी केली आ े वा करण्यात 
येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (०३-११-२०१६) : (१) सन २०१५-१६  ींगामात एव्रकल ाखेर ८३.६० लाख 
्न साखर उतपािन झाले  ोते.  ींगाम ाखेर एकूा साखर उत्पािन ८४.१८ लाख ्न झाले 
ासून सन २०१४-१५  ींगामाच्या तुलनेनी २०% कमी उत्पािन झालेले आ े. एव्रकल २०१६ मध्ये 
राज्यात साखरेचा सरासरी िर रु.३२००/- ्रकदत ्क्वीं्ल  ोता. 
(२) साखरेचे भाव दनयींत्राात रा ाेकरीता कब द्र शासनाने दि.२९.४.२०१६ च्या ाचधसुचनेद्वारे 
साखरेच्या साठ्यावर ५००० ्क्वीं्लची मयालिा दन्श्चत केलेली आ े. तसेच भाव दनयींत्राात 
आाण्यासाठी कब द्र शासनान े दि.८.९.२०१६ च्या ाचधसूचनेद्वारे साखर उत्पािकाकेील साखर 
साठ्यावर मा े सत ब् र २०१६ ाखेर ३७% आणा मा े ऑक््ों र २०१६ ाखेर २४% साठ्याच े
दन ांध घालण्यात आले आ ेत. 
(३) राज्यातील का ी साखर कारखारन्याींनी किालचे फेररचना कराे ा त ववनींती केल्यानुसार 
्रक्ताव मा.मुख्यमींत्री म ोिय याींचे ्तरावरुन दि.३१.०३.२०१६ चे पत्रान्वये कब द्र शासनास 
ववनींती करण्यात आलेली आ े. ऊस खरेिी करा ा त शासन रािपत्र दि.२६.०४.२०१६ नुसार 
 ींगाम २०१५-१६ मधील ऊस खरेिीकर माफ केलेला आ े. 
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    ींगाम २०१४-१५ ची FRP िेाेकरीता कब द्र शासन ाचधसूचना दि.२३.०६.२०१६ चे धतसवर 
शासनान,े शासन दनालय दि.३०.०७.२०१५, ५.०९.२०१५, ९.१२.२०१५ व २१.०४.२०१६ ान्वये 
सरफ्् लोन योिना िा ीर केलेली आ े. 
(४) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  
 

राज्यातील आहदवासी वविास ववभागातफे आश्रमशाळाांमधील ररक् त बदे भरण्याबाबत 
(२१)  ५५६९५ (१२-०८-२०१६).   श्री.िुणाल बाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.िाशशराम बावरा (शशरबूर), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अशमन बटेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अल दलु सत्तार (शसल्हलोड), श्री.ववजय औटी (बारनेर), 
श्री.त्र्यांबिराव शभस े(लातूर ग्रामीण), श्री.सधुािर भालेराव (उदगीर), श्री.भारत भालिे (बांढरबूर), 
श्री.रुबेश म् हात्र े(शभवांडी बूवम) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आदिवासी ववकास ववभागातफे आरी.मशाळाींमधील ररक् त पिे भरण्यात येाार 
ासल्याच ेराज्याचे आदिवासी ववकास मींत्री याींनी घोवषत केले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच  ोगस आदिवासी िाखल्याींचा ्रकश्न समळू सोेववण्यासाठी ्वतींत्र ्रकााली ववकमसत 
करण्यात येाार ासल्याची माद ती ी आदिवासी ववकास मींत्री याींनी दिनाींक १५ एव्रकल, २०१६ 
रोिी वा त्या सुमारास दिली,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) या ा त कोाती ्वतींत्र ्रकााली ववकमसत करण्यात आली आ े वा येत आ े, त्या ा तचा 
तपशील काय आ े, 
(४) तसेच ्रकश्न भाग (१) मधील नमूि आरी.मशाळाींमधील ररक्त पिे तातेीने भरण्या ा त 
शासनाने कोाती कायलवा ी केली वा करण्यात येत आ े, नसल्यास, त्यामागील ववलीं ाची 
काराे काय आ ेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०८-११-२०१६) : 
(१)  ोय, दनयमानुसार ररक् त पिे भरण् या ा त मा.मींत्री आदिवासी ववकास याींनी दनिेश दिले 
आ ेत. 
(२)  ोय.  े खरे आ े. 
(३) ानुसूचचत िमाती ्रकमाापत्र तपासाीच् या कामाकिाररता “आ िी ्रकमाा”  ी सींगाकीय 
्रकााली ववकमसत करण् यात आलेली ासून सिर ्रकााली दि.०१ मे, २०१६ पासून राियभरात 
कायालन् वीत करण् यात आलेली आ े. 
(४) आरी.मशाळाींमधील ग्-क (मशक्षक व मशक्षकेत् तर) सींवगालतील ररक् त पिे भरण् यात ा त 
ापर आयुक् त ् तरावर व ग्-े सींवगालतील ररक् त पिे भरण् या ा त ्रककल् प कायाललय ् तरावर 
कायलवा ी सुरु आ े. 

___________ 
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िाझड (ता.इांदाबूर, ्ज.बुणे) येथील शेति-याांने युिो बिेँया िजम वसुलीया  
तगायायामुळे आत्महत्या िेल्हयाबाबत 

  

(२२)  ५६३४३ (२२-०८-२०१६).   श्री.बाबुराव बाचणे (शशरुर), श्री.भारत भालिे (बांढरबूर), 
श्री.अलम शेख (मालाड ब्श्चम) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) काझे (ता.इींिापूर, ्ि.पुाे) येथील शेतक-याींने युको  ेकेच्या किल वसलुीच्या तगाद्यामुळे 
दिनाींक २५ म,े २०१६ रोिी वा त्या सुमारास आत्म त्या केली  ोती,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, या शतेक-याींचा िशकक्रया ववधी दिनाींक ३ म,े २०१६ रोिी यकुो  ेकेच्या 
 ारामती शाखेच्या िारातच करण्यात आला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, शेतक-याींना मध्यमुित किालवर १२ ते १४ ्क्के व्याि िर आकारण्यात येतो, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(४) ासल्यास, शेतक-याींना मध्यमुित किालसाठी ६ ्क्के व्याििर आकारण्या ा त शासनान े
कोाती कायलवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, त्याचे कारा काय आ े ? 
  

श्री. सुभाष देशमखु (०२-११-२०१६) : (१) ना ी. 
(२) ना ी. 
(३) ना ी. ररझव् ल  ेकेच्या धोराानुसार तसेच युको  ेकेच्या दनयमानुसार मध्यम मुित कृषी 
किालवरील सध्याच ेव्यािाचे िर २५ लाखापयलत १०.७०% व २५ लाखावरील किालस ११.७०% 
आ ेत. 
(४) शासनाच्या धोराानुसार ाल्पमुित पीक किालवर ६% िरान े व्याि आकाराी करण्यात 
येते मात्र मध्यम मुित किल  े  ेका त्याींच्या ्वदनधीतून वा्प करीत ासल्यान े सीं ींचधत 
 ेकाींच्या किल ववतरा धोराानुसार व्यािाचे िर आकारण्यात येतात. 
(५) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

राज्यातील साखर िामगाराांचा वेतन वाढीबाबतचा प्रताव 
  

(२३)  ५६५०७ (२२-०८-२०१६).   श्री.राहुल जगताब (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वबचड (अिोले), 
श्री.्जतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील साखर कामगाराींचा वेतन वाढीचा ्रकश्न शासनाच्या ववचाराधीन आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) ासल्यास, सिर ववचाराधीन ्रक्तावावर शासनाचा ाींदतम दनालय झाला आ े काय, 
(३) ासल्यास, साखर कामगाराींना वेतनवाढ िेाे ा त शासनान े कोाती कायलवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (१५-११-२०१६) : (१)  ोय. 
(२) उद्योग, उिाल व कामगार ववभाग, मींत्रालय, मुीं ई याींचे केील शासन दनालय दिनाींक ८ 
िुल,ै २०१५ ान्वये राज्यातील साखर कारखाना कामगाराींच्या मागण्याींवर ववचार करण्यासाठी 
बत्रपक्षीय सममती नव्यान ेगठीत करण्यात आली आ े. सिर सममती साखर कामगाराींच ेवेतन 
दन्श्चती, वेतनवाढ,भत्ते ववववध सवलीती इत्यािी मागण्याींच े ानुषींगान े मशफारस ा वाल 
उद्योग, उिाल व कामगार ववभागास सािर करते. 
(३) व (४) उद्योग, उिाल व कामगार ववभाग, मींत्रालय, मुीं ई याींचे केील शासन दनालय 
दिनाींक ८ िुल,ै २०१५ ान्वये राज्यातील साखर कारखाना कामगाराींच्या मागण्याींवर ववचार 
करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या बत्रपक्षीय सममतीने दिनाींक ०४ िुल,ै २०१६ रोिी 
सवालनुमत ेसाखर कामगाराींच्या वतेनवाढी ा त कराराच्या मशफारशी सािर केलेल्या आ ेत. 
       सिर सममतीन े सािर केलेल्या मशफारशी व ा वाल मा. मींत्री (कामगार) व मा. 
मुख्यमींत्री याींच्या मान्यतेसाठी सािर करण्यात आलेल्या आ ेत. त्यावर ाद्याप दनालय झालेला 
ना ी. 

___________ 
राज्यातील उस उत्बादिाांना रात व किफायतशीर भावाांबैिी (एफआरबी) ८० टक्िे  

रक्िमही न देणा-याां साखर िारखान्यावर िारवा  िरण्याबाबत 
(२४)  ५६५५२ (२२-०८-२०१६).   श्री.राहुल जगताब (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वबचड (अिोले), 
श्री.्जतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील उस उत्पािकाींना रा्त व ककफायतशीर भावाींपकैी (एफआरपी) ८० ्क्के 
रक्कम ी न िेाा-याीं १९ साखर कारखान्यावर कारवाई करण्याचा दनालय शासनाने मा े एव्रकल, 
२०१६ च्या शेव्च्या आठवड्यात घेतला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, त्यानुसार शासनान ेआतापयांत कोाती कायलवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
 

श्री. सुभाष देशमखु (०३-११-२०१६) : (१) व (२) राज्यातील साखर कारखान्याींना िेय FRP 
रक्कमेच्या ८०% ्रकमाा े िेयके ािा कराे ा त शासनान े कोाते ी आिेश काढलेले ना ीत. 
शेतकरी सींघ्नाींच े्रकदतदनधी व साखर कारखान्याींच े्रकदतदनधी याींची मागील  ींगामामध्ये  ैठक 
 ोवून त्यामध्ये सामींि्यन ेFRP ची ८०% ्रकमाा ेिेयके ािा कराे ा त उभयपक्षात ठरले. 
त्यानुसार कारखान्याींनी कायलवा ी केलेली आ े. तथावप  ींगाम २०१५-१६ मधील मधील थकीत 
FRP सींिभालत १३ साखर कारखान्याींर ऊस दनयींत्रा आिेश, १९६६ च्या तरतुिीनुसार 
दि.१५.८.२०१६ ाखेर रु.१६४.५२ को्ी रक्कमेचे RRC आिेश सीं ींचधत ्िल् ाचधकारी याींचेके े
दनगलममत करण्यात आले ासून १७ साखर कारखान्याींचे  ींगाम २०१५-१६ चे गाळप परवाने रद्द 
करुन रु.१८३.८९ को्ी रक्कमेच ेिींेाचे आिेश ी दनचगलममत केलेले आ ेत. 
(३) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
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मुांब तील िाबड धगरण्याांची जमीन ववक्री आणण वविास  
िरण्यािररता सशमती गठीत िरण्याबाबत 

(२५)  ५६६२१ (२२-०८-२०१६).   श्री.अजय चौधरी (शशवडी) :   सन्माननीय व त्रोयायोग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं ईतील कापे चगरण्याींची िमीन ववक्री आणा ववकास करण्याकररता तत्कालीन सरकारन े
मा.मुीं ई उच्च न्यायालयाच्या मािी न्यायमतूींच्या ाध्यक्षतेखाली सममती गठीत केली  ोती,  े 
खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या मािी न्यायमूतस याींच्या ायक्षतखेाली सदनयींत्रा 
सममतीची मुित सींपली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, सिर सममतीला मुित वाढ िेण्याच्या दनालयात्मक कायलवा ीची सद्य:््थती 
काय आ े? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१०-११-२०१६) :(१)  ोय. 
(२) व (३) सिर सदनयींत्रा सममतीच्या ाध्यक्षाींची मुित दि.२८.९.२०१४ रोिी सींपली  ोती. 
तथावप दि.७.५.२०१६ च्या शासन दनालयान्वये सदनयींत्रा सममतीच्या ाध्यक्षाींना दि.२८.९.२०१६ 
पयांत मुितवाढ िेण्यात आली आ े.  

___________ 
  

इचलिरांजी, शभवांडी, मालेगाव यासारख्या वत्रोयायोग िें द्रात बरराज्यातील 
सूताची मोठया प्रमाणात आवि होत असल्हयाबाबत 

  

(२६)  ५८४१० (२२-०८-२०१६).   डॉ.सु्जत शमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
व त्रोयायोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इचलकरींिी, मभवींेी, मालेगाव यासारख्या व्त्रोद्योग कब द्रात परराज्यातील सूताची मोठया 
्रकमााात आवक  ोत ासून कब दद्रय ववक्री कर भरुन आालेले सूत १५ दिवसाींत सीं चधत 
कारखन्याींला ववक्री करण्याच े ींधन आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, सीएस्ीचा आधार घेऊन ावाढव्य साठा करण्याचा आणा त्याींची मुित ा य 
ववक्री करण्याचा ्रककार दनयममतपाे सुरु ासल्याच ेदिसून येत आ े,  े ी खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, यामुळे शासनाला को्यावधी रुपयाींच ेनुकसान  ोत आ े,  े ी खरे आ े काय, 
(४) ासल्यास, या ा त शासनान ेकोाती कायलवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास,ववलीं ाची काराे काय आ ेत ?  
  
श्री. सुभाष देशमखु (२९-१०-२०१६) : (1) ना ी. 
(२), (३), (४) आणा (५) ्रकश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
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शासिीय योजनाांबासनू लाभाथी वांधचत असल्हयाबाबत 

(२७)  ५८८२३ (२०-०८-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (बनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र ब्श्चम), श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनगर), श्रीमती मननषा चौधरी 
(दहहसर) :   सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शासनाकेून रा ववण्यात येाा-याीं इींदिरा गाींधी राषरीय दनवतृ्ती योिना, सींिय 
गाींधी दनराधार योिना, री.ावा ाळ सेवा राज्य दनवतृ्ती वेतन योिना सिर योिनेत लाभाथसना 
आचथलक लाभ ममळण्यास ववलीं   ोत ासल्यामुळे आचथलक लाभापासून वींचचत रा ाव े लागत 
ासल्याच ेमा े म,े २०१६ रोिी वा त्यािरम्यान दनिशलनास आले आ े,  ी गोष् खरी आ े 
काय, 
(२) ासल्यास, उक्त योिनबसाठी शासनाकेून लाभार्थयाांना ममळाारे पैस ेसीं ींचधत ववभागाके े
वेळेवर िमा  ोत नसल्यामुळे लाभार्थयाांच्या खात्यात िमा करण्यास ववलीं   ोत आ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, शासकीय योिनाींपासून लाभाथस वींचचत रा ू नये म् ाून लाभार्थयाांना वळेेवर पैस े
ममळण्यासाठी शासनान ेचौकशी कनन कोाती उपाययोिना व कायलवा ी केली आ े वा करीत 
आ े, 
(४) ासल्यास, कायलवा ीचे ्वनप काय ? नसल्यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (११-११-२०१६) :(१) व (२)  े ाींशत: खरे आ े. 
ववशेष स ाय्य कायालक्रमातींगलत रा ववण्यात येाा-याीं योिनाना दनधीची कमतरता पेू नये 
यासाठी या सवल योिनाची िेयक ऊाे पध्ितीवर सािर करण्याची सुववधा ्िल््याना िेण्यात 
आलेली आ े. त्यामुळे दनधी ाभावी एक ी लाभाथस वींचचत रा ाार ना ी. याची िक्षता घेण्यात 
आलेली आ े. 
(३) व (४) ववशेष स ाय्य योिनबतगलत लाभार्थयालना िर मद न्याच्या पद ल्या आठवेयात 
ाथलस ाय्य/दनवतृ्तीवेतनाच ेवा्प करण्यात याव.े ास ेदनिेश शासन दनालय दि.२६ ऑक् ्ों र, 
२०१० नुसार िेण् यात आलेले आ ेत. तसेच तात् कालीन मा.मींत्री (ववशेष स ाय्य) याींनी दिनाींक 
२९ िुल,ै २०११ रोिीच्या पत्रान्वये त्याच ्रकमााे मा. मुख्य सचचवाींनी  िेखील दिनाींक ३ 
सत ब् र, २०११ रोिीच्या पत्रान्वये लाभार्थयालना कोात्या ी परर््थतीत िर मद न्याच्या पद ल्या 
आठवेयात ाथलस ाय्य/दनवतृ्तीवतेनाचे वा्प करण्यात यावे व ि ेत मसलिार ाशा पध्ितीन े
वा्प कराार ना ीत, त्याचे ववरुध्ि सक्त कारवाई करण्यात यावी ासे दनिेश दिले आ ेत. 
तसेच ववभागाच्या सचचवाींनी सवल ्िल् ाचधका-याींना दिनाींक ११ ऑग््, २०१६ रोिी 
लाभार्थयालना कोात्या ी परर््थतीत िर मद न्याच्या पद ल्या आठवेयात दनवतृ्तीवेतनाच े
वा्प करण्याचे आिेश दिले आ ेत. 

___________ 
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राज्यातील प्रत्येि आहदवासी िुटुांबाला सन २०१९ बयांत राज्य  

शासनािडून घर बाांधनू देण्याबाबत 
  

(२८)  ५९३०८ (१२-०८-२०१६).   श्री.मनोहर भो र (उरण), श्री.राजाभाऊ (बराग) वाजे (शसन्नर), 
श्री.उल्हहास बाटील (शशरोळ), श्री.सनुनल राऊत (ववक्रोळी), श्री.रुबशे म् हात्र े(शभवांडी बूवम), डॉ.सांजय 
रायमुलिर (मेहिर), श्री.सुभाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ्रकत्येक आदिवासी कु्ुीं ाला सन २०१९ पयांत राज्य शासनाकेून घर  ाींधून 
िेण्याचा ्रक्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, यासाठी दनधीची तरतूि व इतर खचालचे दनयोिन ी झालेले आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) ासल्यास, या ्रक्तावावर दनालय झाला आ े काय, ासल्यास, त्याचे ्वरुप काय आ े 
तसेच त्याची ाींमल ािावाी केव् ापासून  ोाार आ े, 
(४) या ्रक्तावावर ाद्याप दनालय घेतला नसल्यास, या ा तची सद्यः््थती काय आ े ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०८-११-२०१६) :(१)  ोय,  े खरे आ े. 
शासन पत्र क्र.  ैठक २०१५/्रक.क्र.१२१/मशकाना/का-१६, दिनाींक १४ सेसब र, २०१५ ान्वये 
आदिवासी ानुसूचचत िमातीच्या सवल लाभार्थयालना सन २०१९ पयांत घरे  ाींधनू िेण्या ा त    
मा. मुख्यमींत्री म ोियाींच ेाध्यक्षतेखाली नोव् ब र, २०१५ व फेब्रुवारी २०१६ मध्ये  ैठक सींपन्न 
झाली. 
(२) सन २०१५-१६ पासून आदिवासी ववकास ववभागामाफल त रा ववण्यात येत ासलेल्या श री 
आदिवासी घरकुल योिना, पारधी घरकुल योिना व आदिम िमाती घरकुल योिनाींचा दनधी 
राज्य व्यव्थापन कक्ष - ग्रामीा ग ृदनमाला,  ेलापूर, नवी मुीं ई  याींचे ्तरावर वगल करण्यात 
आला आ े. 
       ्रकदत लाभाथस रक्कम १.०० लक्ष ्रकमााे श री आदिवासी घरकुल योिनेचा लक्षाींक सन 
२०१५-१६ व सन २०१६-१७ ानुक्रमे ७००० व १४००० घरकुल लक्षाींक लोकसींख्या नुसार ्िल् ा 
दन ाय ठरवून िेण्यात आलेला आ े. 
       तसेच सन २०१५-१६ करीता पारधी घरकुल योिनेचा लक्षाींक १४५५ व आदिम िमाती 
कररता १४०० लक्षाींक लोकसींख्या नुसार ्िल् ा दन ाय ठरवून िेण्यात आलेला आ े. 
(३) शासन दनालय आ.वव.वव घरकुल २०१६/्रक.क्र.३७/का-१७ दिनाींक १५ माचल, २०१६ ान्वये 
ानुसूचचत िमाती लाभार्थयाांची दनवे ्रककक्रया सुरु आ े. 
(४) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
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िोल्हहाबूर, साांगली व सातारा या ्जल्ह्यातील सहिारी सांथा, साखर िारखाने व सहिार 
न्यायलय या िायामलयातील अनेि बदे ररक्त असल्हयाबाबत 

  

(२९)  ५९३२७ (२२-०८-२०१६).   श्री.उल्हहास बाटील (शशरोळ), डॉ.सु्जत शमणचिेर 
(हातिणांगले) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् ापूर, साींगली व सातारा या ्िल््यातील स कारी सीं्था, साखर कारखाने व स कार 
न्यायलय या कायाललयाचा भार केवळ ३१४ कमलचा-याींवर ासून वगल ३ ची १४८ पिे, कदनषठ 
मलवपकाींची ४७ पिे ररक्त आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, सिरची पिे ररक्त ासण्याची काराे काय आ ेत, 
(३) ासल्यास,  ी ररक्त पिे तातेीने भरण्यासींिभालत शासन कोाती कायलवा ी करीत आ े वा 
कराार आ े, 
(४) नसल्यास, त्याची काराे काय आ ेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (११-११-२०१६) :(१)  ोय ाींशत: खरे आ े. 
कोल् ापूर ववभागात कोल् ापूर, साींगली व सातारा  े ्िल् े ासून कोल् ापूर ववभागास वगल-३ 
ची एकूा ३५४ पिे मींिूर आ ेत. सद्य््थतीत सिर पिाींपकैी २०० पिे भरलेली ासून १५४ 
पिे ररक्त आ ेत. 
(२) दनयममत सेवा दनवतृ्ती, कमलचा-याींची ववभाग  िली तसचे ववत्त ववभाग, शासन दनालय 
दिनाींक २ िून, २०१५ नुसार सरळसेवा भरतीवर दनयींत्रा आल्यामळेु सिरची पिे ररक्त राद ली 
आ ेत. 
(३) शासन पत्र दिनाींक १० ऑग््, २०१६ ान्वये राज्यातील ग्-क व ग्-े सींवगालतील 
ररक्त पिाींच्या ५० ्क्के भरती करण्यास शासनान ेमान्यता दिलेली आ े, त्यानुसार सरळसेवा 
भरतीच्या ानुषींगान ेपुढील कायलवा ी सुरु आ े. 
(४) लागू ना ी. 

___________ 
 

राज्यातील वत्रोयायोग व्यवसाय आधथमि अडचणीत साबडल्हयाबाबत 
  

(३०)  ५९५६७ (२२-०८-२०१६).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.अननल बाबर 
(खानाबूर) :   सन्माननीय व त्रोयायोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाची १८०० को्ी रुपयाींची गुींतवाूक ासलेला आणा ्रकदतवषल ४०० को्ी 
रुपयाींच ेकर रुपान ेउत्पन्न िेाारा व्त्रोद्योग व्यवसाय वाढत ेवीििर, कापूस व सूत िरवाढ 
तफावत, शर् मािसन यामुळे सध्या आचथलक ाेचाीत सापेला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, राज्यातील व्त्रोद्योग व्यवसाय या आचथलक ाेचाीतून वर काढण्यासाठी 
कोात्या उपाययोिना केल्या आ ेत, 
(३)  नसल्यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (११-११-२०१६) :(१) ाींशत: खरे आ े. 
(२) ऊद्योग, उिाल व कामगार ववभागाचा शासन दनालय दि.२९.६.२०१६ ान्वये वविभल, 
मराठवाेा, उत्तर म ाराषर, D व D+के्षत्रातील औद्योचगक ग्रा काींना इींधन समायोिन 
आकारात ानकु्रमे ४० पैस,े ३० पैसे व २० पसैे ्रकदत यूदन् इतकी सवलत िेण्यात आलेली 
आ े. व्त्रोद्योग धोरााींतगलत दि.३१.३.२०१६ पयांत राज्यातील ५८२ व्त्रोद्योग घ्काींना 
रु.१६९.२७ को्ी व्याि ानुिान तथा वविभल, मराठवाेा तथा उत्तर म ाराषरातील १८८ 
व्त्रोद्योग घ्काींना सुमारे ९४.९० को्ी १०%  भाींेवली ानिुान िेण्यात आलेले आ े. 
स कारी सुतररण्याींचा ्रककल्प ा वाल ५:४५:५० या्रकमााे मींिूर ासून ्रककल्प ा वालानसुार 
स कारी सुतचगरण्याींनी िमा केलेल्या सभासि भागभाींेवलाच े ९ प् शासकीय भागभाींेवल 
उपललिध करुन िेण्यात येते. 
(३) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  
 

नाशशि व िळवण येथील साठवण बांधा-याांया िामास  
अांदाजबत्रिीय मान्यता देण्याबाबत 

  

(३१)  ५९५९१ (१२-०८-२०१६).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याचे आदिवासी ववकास मींत्री याींचे ववशेष कायल ाचधकारी याींनी आदिवासी ववकास 
ववभागाचे उपसचचव व आदिवासी ववकास आयुक्त याींना पत्राद्वारे नामशक व कळवा येथील 
साठवा  ींधा-याींच्या कामास ाींिािपत्रकीय मान्यता िेण्याचे आिेश दिनाींक २६ एव्रकल, २०१६ 
रोिी िेण्यात आल्याच े मा े एव्रकल, २०१६ वा त्या िरम्यान दनिशलनास आले,  े खरे आ े 
काय, 
(२) ासल्यास, उक्त ्रककराी ाींिािपत्रकीय कामाला ६ को्ी २५ लक्ष रुपयाींचा दनधी मींिूर 
ासल्याच ेव सिर कामा ा त तक्रारी ्रकात त झाल्याच ेसिरील पत्रामध्ये ्पष् केले आ े,  े 
खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, सिर ्रककराी शासनान ेचौकशी केली आ े काय, ासल्यास, चौकशीत काय 
आढळून आले आ े, त्यानसुास काय कायलवा ी केली, 
(४)  नसल्यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०२-११-२०१६) : (१)  े खरे ना ी. 
     नामशक ्िल् ्यातील नामशक व कळवा ्रककल् प कायाललयाींतगलत  ींधा-याींच् या कामाकररता 
भारतीय सींववधानाच् या ानुच् छेि २७५(१) ाींतगलत मींिूर ६.२५ को्ी दनधीपैकी एका्त्मक 
आदिवासी ्रककल् प कायाललय, नामशक ाींतगलत १५  ींधा-याींच् या रु.३.५० को्ी दनधीच् या कामाींच् या 
ाींिािपत्रकाींना दि.२०.४.२०१६ रोिीच् या शासन दनालयान् वये मान् यता ्रकिान करण् यात आलेली 
आ े. सिर कामाींची ाींमल िावाी ् थचगत करण् या ा त मा.मींत्री आदिवासी ववकास याींच े
दनिेश ासल् याच ेमा.मींत्री म ोियाींनी ववशेष कायलकारी ाचधकारी याींनी पत्राद्वारे आिेश दिले 
आ ेत. 
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(२)  ोय,  े खरे आ े. 
(३) सिर कामासीं ींचधत मा.मींत्री आदिवासी ववकास याींच े कायाललयाकेून कोात् या ी तक्रारी 
्रकात  त झालेल् या ना ीत. तसेच ववभागाके े ककीं वा आयुक् त आदिवासी ववकास याींचेके ेया ा त 
तक्रारी ्रकात  त झालेल् या ना ीत. 
(४) ्रकश् न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
 

आहदवासी ववभागातील बेसा िाययायाचा ननधी बडून असल्हयाबाबत 
  

(३२)  ५९७८२ (१२-०८-२०१६).   श्री.ववलास तरे (बो सर), अॅड.िे.सी.बाडवी (अक्िलिुवा), 
श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) आदिवासीींच्या ववकासासाठी राज्य शासनान ेपेसा कायिा आमलात आाला ासताना ी त्या 
कायद्याची माद ती व िनिागतृी तळागाळापयलत पो चली नसल्यामुळे पालघर ्िल््यातील 
आदिवासी तालुक्याींतील ग्रामपींचायतीचा लाखोंचा दनधी  के खात्यात पेून आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(२) ासल्यास, िव् ार (्ि.पालघर) येथे या कायद्याींतगलत ग्रामपींचायतीच्या  ेक खात्यामध्ये 
कब द्र सरकारकेून िमा झालेला ४२ को्ी ५२ लाख रुपयाींचा दनधी गेल्या स ा मद न्याींपासून 
गावाींचा ववकास आराखेा तयार करण्यात न आल्याने ाखचचलत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, उक्त  ा  क्र. १ व २ नूसार चौकशी करण्यात आली आ े काय, 
(४) ासल्यास, चौकशीच्या ानुषींगाने पसेा कायद्याच्या पशैाींचा ववकासकामाींत वापर 
 ोण्यासाठी शासन कोाती कायलवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०५-११-२०१६) : (१) ना ी. 
(२) ना ी. 
(३) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 
(४) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 
(५) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 
 

___________ 
 

साखर िारखान्याांनी शेति-याांना हांगाम २०१५/१६ मधील एफ.आर.बी तील  
४५ रुबये प्रनतटन िबात िरुन ऊस बबल अदा िेल्हयाबाबत 

(३३)  ५९९९५ (२२-०८-२०१६).   श्री.राहुल जगताब (श्रीगोंदा), श्री.शामराव ऊफम  बाळासाहेब 
बाटील (िराड उत्तर), श्री.उल्हहास बाटील (शशरोळ), श्री.अशमन बटेल (मुांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण 
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ववखे-बाटील (शशडी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.्जतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.भािर 
जाधव (गुहागर), डॉ.बतांगराव िदम (बलूस िडगेाव), श्री.सांग्राम थोबटे (भोर) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साखर कारखान्याींनी शेतक-याींना  ींगाम २०१५/१६ मधील एफ.आर.पी तील ४५ रुपये 
्रकदत्न कपात करुन ऊस ब ल ािा केल्याचे नुकतचे मा े िून,२०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान 
दनिशलनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, सद्य््थतीला साखरेचे िर वाढल्याने साखर कारखान्याींना मितीची गरि ना ी 
ास ेग ृ धरुन कब द्र शासनान ेसाखरेच्या दनयालतीसाठी ्रकदत्न िाद र केलेले ४५ रुपये ानुिान 
रद्द केल्याची  ा  म,े २०१६ मध्ये वा त्यािाम्यान दनिशलनास आली,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, त्यामुळे साखर कारखान्यासमोर ाेचाी वाढल्या ासल्याने साखर 
कारखान्याींना उसाला एफआरपी नुसार िर िेता येाे शक्य ना ी, तसेच वरील दनालयामळेु 
राज्यातील साखर कारखान्याींना ३०० को्ी रुपये फ्का  सला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) ासल्यास, कब द्राने एकूा साखर उत्पािनाच्या ११ ्क्के साखर दनयालत केल्यानींतर  े 
ानुिान दिले िाईल ास ेिा ीर केले आ े. त्या्रकमााे कोल् ापूर, साींगली ्िल््यातील साखर 
कारखान्याना साखर दनयालत करुन ानुिान िेण्यात येाार आ े काय, 
(५) ासल्यास, कोल् ापूर वाराानगर येथील तात्यासा े  कोरे वाराा स कारी साखर 
कारखान्यान े एफआरपीपेक्षा कमी िराने िसु-या  त त्याची ब ले काढल्याने दि.६/६/२०१६ रोिी 
वा त्या सुमारास ्वामभमानी शेतकरी सींघ्नेच्या कायलकत्याांनी साखर स  सींचालक 
कायाललयावर मोचाल काढला  ोता,  े ी खरे आ े काय, 
(६) ासल्यास, या ा त शासनान ेचौकशी करुन शासन कोाती कायलवा ी केली वा करण्यात 
येत आ े, नसल्यास त्याची काराे काय आ ेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०३-११-२०१६) : (१)  े खरे आ े. 
   राज्यातील साखर कारखान्याींनी  ींगाम २०१५-१६ मधील एफआरपी िेयके कब द्र शासनान े
िा ीर केलेले साखर दनयालत ानुिान रु.४५/- ्रकदत ्न राखून ठेवून ऊस पुरवठािार शबतक-याींना 
ािा केलेली आ े. या ा त साखर आयुक्त कायाललयाने दि.१२.९.२०१६ च े पत्रान े एफआरपी 
्रकमााे सींपूाल िेयके तात्काळ ािा कराेसाठी सूचचत केले आ े. 
(२)  े खरे आ े. 
   कब द्र शासनान े साखरेच्या दनयालतीसाठी ्रकदत ्न िाद र केलेले ४५ रुपये ानुिान 
दि.१९.५.२०१६ रोिी रद्द केलेले आ े. 
(३) ना ी. 
   सद्यः््थतीत साखरेच े भाव रु.३१००-३३०० ्रकदत ्क्वीं्ल इतके ासल्याने साखर 
कारखान्याींना ऊसाला एफआरपीनसुार िर िेता येाे शक्य आ े. 
(४) दि.१८.९.२०१५ च्या कब द्र शासनाच्या पत्रा्रकमाा े साखर कारखानादन ाय कमीत कमी १२ 
्क्के दनयालतीचा को्ा दन्श्चत केला आ े आणा ्रकथमच गाळप  ींगाम घेाा-या 
कारखान्यासाठी उत्पािनाच्या १२ ्क्के साखर दनयालत उदिष् दन्श्चत केले आ े. 
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(५) व (६)  ोय.  
थकीत एफ आर पी सींिभालत तात्यासा े  कोरे वाराा कारखान्याची दि.०२.०२.२०१६, 

२९.२.२०१६,११.३.२०१६, २२.३.२०१६, १०.५.२०१६, ४.८.२०१६, ६.९.२०१६ रोिी सुनावाी घेण्यात 
आली आ े. तसेच दि.१८.५.२०१६ व दि.२७.६.२०१६ ान्वये नो्ीस  िावण्यात आलेली आ े. 
सिर सुनावाीमध्ये कारखान्यास थकीत रक्कमा शेतक-याींना तात्काळ ािा करण्याच ेसूचीत 
करण्यात आले आ े. मा े िनू २०१६ ाखेर कारखान् याके ेरु.३१.९९ को्ी थक ाकी  ोती. ती 
दि.३१.८.२०१६ ाखेर १५.३९ को्ी इतकी रा ीलेली आ े. सिरची रक्कम ी त्वरीत ािा 
करण्याची सूचना कारखान्यास िेण्यात आलेली आ े. कारखान्याने  ींगामातील एकुा िेय 
एफआरपी रु.३२८.३४ को्ी रक्कम शेतक-याींना ािा केली आ े, त्याची ्क्केवारी ९५.१५ ्क्के 
इतकी आ े. 

 
___________ 

 

आहदवासी वविास ववभागाने नांदरूबारला चतुथम शे्रणी िममचा-याांया भरतीसाठी  
जाहहरात प्रशसध्द िेली असून ही भरती प्रकक्रया रोजांदारी 

 िममचा-याांवर अन्याय िरणारी असल्हयाबाबत 
  

(३४)  ६००५८ (१२-०८-२०१६).   अॅड.िे.सी.बाडवी (अक्िलिुवा), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आदिवासी ववकास ववभागान े नींिरू ारला चतुथल रेी.ाी कमलचा-याींच्या भरतीसाठी िाद रात 
्रकमसध्ि केली ासून  ी भरती ्रककक्रया रोिींिारी कमलचा-याींवर ान्याय कराारी ासल्यान े
्रककक्रया रद्द करावी म् ाून रोिींिारी वगल तीन व चार कमलचारी सींघ्नने ेआींिोलन केले 
ासल्याच ेमा े म,े २०१६  िरम्यान दनिशलनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, शासनान े उपरोक्त सींघषल सममतीच्या मागण्याची िखल घेत शासनाने सिर 
भरती ्रककक्रया रद्द करण्या ा त कोाती कायलवा ी केली आ े वा करण्यात येत आ े, 
(३) ाद्याप, कायलवा ी केली नसल्यास ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०८-११-२०१६) :(१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) सिर िा ीरात दनयमानुसार ्रकमसध्ि करण्यात आल्यान ेरद्द करण्याचा ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 
(३) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

बुलडाणा शहरातील शभल्ह ल समुदाय ववववध वविास योजनाांबासून वांधचत असल्ह याबाबत 
  

(३५)  ६०११५ (१२-०८-२०१६).   श्री.हषमवधमन सबिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ुलेााा श राच् या मध् यवतस दठकााी मभल् ल समािाची व् ती आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) ासल् यास, मभल् ल समुिाय  ा आदिवासी वगालत समाववष ् ासून त् याींना आदिवासीींसाठी 
ासलेल् या ववववध योिनाींचा लाभ दिला िातो,  े खरे आ े काय, 
(३) ासल् यास,  ुलेाण् यातील मभल् ल समाि श री ववकास म ामींेळ ाींतगलत दिल्या िााा-या 
व घरकुल, शैक्षणाक मशषयवतृ्ती इत्यािी शासकीय योिनाींपासून वींचचत आ े, खरे आ े काय, 
(४) ासल् यास, या ा त शासनाने चौकशी केली आ े काय, त्यात काय आढळून आले, 
त्यानुसार पुढे काय कायलवा ी केली वा करण्यात येाार आ े,नसल्यास ववलीं ाची काराे काय 
आ ेत ? 
 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०८-११-२०१६) :(१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) ना ी. 
(४) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

आहदवासी वविास महामांडळान ेववववध योजनाांयावारे राज्यभरातील आहदवासी  
भागातून एिाधधिार धान खरेदी योजनेत खरेदी झालेला भात तुिडा 

 किां वा िण्याया वरुबात शमळत असल्हयाबाबत 
  

(३६)  ६०९१० (१२-०८-२०१६).   श्री.योगेश (बाबू) घोलब (देवळाली) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आदिवासी ववकास म ामींेळाने ववववध योिनाींद्वारे राज्यभरातील आदिवासी भागातून 
एकाचधकार धान खरेिी योिनेत खरेिी झालेला भात भरेाईसाठी ममलला पाठववल्यानींतर 
तपासाी यींत्राा दन्षक्रय ासल्याने सिरचा भात तकुेा ककीं वा कण्याच्या ्वरुपात ममळत 
ासल्याची तक्रार सीं ींचधत ाचधका-याींके े वारींवार करुन ी कोातीच कारवाई करण्यात आली 
ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, या ्रककराात वा तूक कीं त्रा्िार आणा ममलमालकाींची भूममका सींशया्पि 
ासून या ा त स्ााा (्ि.नामशक) येथील िोन शासकीय कीं त्रा्िार िा ा िार आ ेत,  े खरे 
आ े काय, 
(३) ासल्यास, या ्रककराी शासनान े चौकशी केली आ े काय, चौकशीनसुार पुढे कोाती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) ाद्याप, कारवाई केली नसल्यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०८-११-२०१६) : (१)  े खरे ना ी. 
     आदिवासी ववकास म ामींेळान ेववववध योिनाींद्वारे एकाचधकार खरेिी योिनबतगलत खरेिी 
झालेला धान, भरेाई झाल् यानींतर सीं ींधीत ्रककल् प् तरीय सममतीमाफल त तपासाी  ोवून योग् य 
्रकतीच् या ताींिळुाचा पुरवठा गोिामातून थे् आरी.मशाळाींना करण् यात आलेला आ े. पुरवठा 
झालेल् या ताींिळुासींिभालत सीं ींधीत शासकीय आरी.मशाळाींकेून ाथवा त् याींच े दनयींत्रा ाचधका-
याींकेून लेखी तक्रारी ्रकात  त झालेल् या ना ीत. 
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(२)  े खरे ना ी. 
(३) चौकशीचा ्रकश् न येत ना ी. 
(४) ववलीं ाचा ्रकश् न येत ना ी. 

___________ 
  

िल्हयाणन्जि (्ज.ठाणे) मोहने बररसरात असलेल्हया व बांद बडलेल्हया एनआरसी  
िां बनीन ेवसाहतीतील नागररिाांचे बाणी आणण वीज बांद िेल्हयाबाबत 

  

(३७)  ६०९८० (२२-०८-२०१६).   श्री.गणबत गायिवाड (िल्हयाण बूवम), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.बाांडुरांग बरोरा (शहाबूर), श्री.सांदीब ना ि (ऐरोली), 
श्री.्जतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय उयायोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ठाा े ्िल््यात कल्याान्िक मो ने पररसरात ासलेल्या व  ींि पेलेल्या एनआरसी 
कीं पनीन े वसा तीतील नागररकाींच े पााी आणा वीि दिनाींक १८ एव्रकल, २०१६ रोिी वा त्या 
सुमारास  ींि केल्यान ेरद वाश्याींच ेमोठया ्रकमााात  ाल  ोत आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, वीि तोेल्याने व पााी  ींि केल्यान ेसिर वसा तीतील मद लाींनी मा े एव्रकल, 
२०१६ मध्ये कल्याा-ेोंब वली म ानगरपामलकेवर मोचालच ेआयोिन करण्यात आले  ोते,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, ्रकश्न भाग (१) व (२)  ा त शासनामाफल त चौकशी केली आ े काय, 
(४) ासल्यास चौकशीत काय आढळून आले व तिनुसार मो न ेयेथील एनआरसी वसा तीतील 
नागररकाींना वीि, पााी ममळावे म् ाून शासनान ेकोाती कायलवा ी केली वा कराार आ े, 
(५) नसल्यास, त्याची काराे काय आ ेत ? 
  
श्री. सुभाष देसा  (१५-११-२०१६) : (१)  ोय. 
     ठााे ्िल् ्यात कल् याािदनक मो न े पररसात एनआरसी कीं पनीमाफल त पााी व वीि 
पुरवठा करण् यात येतो. एनआरसी कीं पनीची ् वतींत्र पााी पुरवठा योिना ासून कीं पनी त् याींच े
करलोनीमधील रद वाशाींना िैनींदिन पााी पुरवठा करते. 
     एनआरसी कीं पनीची वीि परुवठा म ाराष र राज् य ववद्युत ववतरा कीं पनीन े ींि केल् यान े
दिनाींक १८ एव्रकल, २०१६ च् या िरम् यान नागररकाींचे  ाल झाले  ोते. 
(२)  ोय. 
(३) व (४) ् थादनक लोक्रकदतदनधी यानी ववनींती केल् यानुसार कल् याा ेोंब वली 
म ानगरपामलकाकेून का ी दिवस ्ॅकरने पााी दिले  ोत ेव सावलिदनक ् ्ॅेपो् ् दिले  ोते. 
     म ाराष र राज् य ववद्युत ववतरा कीं पनीने वीिपुरवठा पुवलवत करुन दिला ासून 
आिममतीस वीि पुरवठा सुरु आ े, व पााी पुरवठा सुरळीत करण् यात आलेला आ े. 
(५) ्रकश् न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
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अमरावती ्जल्ह्यात वनहक्ि ग्रामसभा बातळीवरील १५२९ दावे  
अमान्य िरण्यात आले असल्हयाचे 

  

(३८)  ६१०९३ (२४-०८-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अशमन बटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ामरावती ्िल््यात वन क्कासाठी ग्रामसभा पातळीवर ३०८५ िावे ्रकात त झाले आ ेत 
मात्र त्यापैकी १५२९ िाव े ामान्य करण्यात आले ासल्याचे मा े माचल, २०१६ िरम्यान 
दनिशलनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, शासनान े सवेक्षा कनन सिर ामान्य िाव े मान्य करण्या ा त शासनान े
कोाती कायलवा ी केली आ े वा करण्यात येत आ े, 
(३) ाद्याप, कायलवा ी केली नसल्यास ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-११-२०१६) :(१) ामरावती ्िल््यात वन क्कासाठी ग्रामसभा पातळीवर 
३१२४ िाव े ्रकात त झाले आ ेत. त्यापैकी उपववभागा्तरीय सममतीके े ११९९ वैयक्तीक िाव े
ामान्य करण्यात आले आ ेत. व ्िल् ा्तरीय सममतीकेील २९० िावे ामान्य करण्यात 
आले आ ेत. 
(२) उपववभाग्तरीय सममतीने ापात्र ठरववलेले वैय्क्तक वन क्क िावेिार, ्िल् ा्तरीय 
सममतीके ेावपल िाखल करीत आ ेत. 
     ्िल् ा्तरीय सममतीके े िाखल झालेल्या वैयक्तीक वन क्क ावपल ्रककरााींमध्ये 
्िल् ा्तरीय सममती ्तरावरुन ्रककराे दनकाली काढण्याची कायलवा ी सुरु आ े. 
(३) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

औढा नागनाथ तालुक् यातील जलालदाभा येथील महहलाांनी  
गावात दारुबांदीचा प्रयोग राबववलाबाबत 

  

(३९)  ६११२४ (२०-०८-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अशमन बटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय राज् य उत् बादन शुल्ह ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औढा नागनाथ तालुक् यातील िलालिाभा येथील मद लाींनी गावात िारु ींिीचा ्रकयोग 
रा ववला आ े परींत ुका ी मींेळाकेून छुत  या पध् ितीन ेिारुवरिककी केली िात आ े. त् याववरोधात 
येथील मद लाींनी मा.त मलसिार याींची भे् घेऊन िारु ववक्री कराा-याींना ्रकदत ींध घालण् याची 
मागाी केली ासल् याच ेमा े िून, २०१६ िरम् यान दनिशलनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल् यास, यासींिभालत शासनाने चौकशी करुन सिर गावातील ावैध िारुववक्री कराा-याींवर 
कोाती कायलवा ी केली आ े वा करण् यात येत आ े, 
(३) नसल् यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-१०-२०१६) : (१)  ोय. 
(२) ्िल् ाचधकारी, द ींगोली याींच्याकेून ाधीक्षक, राज्य उत्पािन शुल्क, द ींगोली कायाललयास 
्रकात त झालेल्या मद ला मींेळाच्या दनवेिनाच्या ानुषींगान ेदिनाींक १२.०९.२०१६ रोिी दनरीक्षक, 
राज्य उत्पािक शुल्क, द ींगोली याींनी भरारी पथकास  मद ला मींेळासो त दनवेिनात 
उल्लेणखल्या दठकााी िाऊन सींशदयत घराची झेती घेतली ासता त्या दठकााी का ी ी ावैध 
आढळून न आल्याने दनरींक पींचनामे केले आ े. तथावप, पथकान े गावाच्या पररसरात ावधै 
मद्य ववक्रीच्या िोन गुन््याींची नोंि करुन एकूा रु. १६५०/- ककीं मतीचा मुदे्दमाल ित त केला 
आ े. या्रककराी एका आरोपीस ा्क केली ासून ७० मल्र रसायन नष् केले आ े. 
(३) ्रकश्न उद्् ावत ना ी.  
 

___________ 
  

सोलाबूर ्जल्ह्यातील आश्रमशाळा शशक्षिाांचे वतेन तसेच  
देय अनुदान थिीत असल्हया बाबत 

  

(४०)  ६१३४८ (२०-०८-२०१६).   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलाबूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
सामा्जि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर ्िल््यातील आरी.मशाळाींतील मशक्षकाींच ेवेतन थकीत ासून शसनान ेसन २०१५-
१६ मध्ये वेतनासाठी १०० ्क्के ानुिान ववतरीत केले ासले व एक तारखेला वेतन ािा 
करण्याच े आिेश दनगलममत करण्यात आले ासले तरी सोलापूर ्िल््यातील   ुताींशी 
आरी.मशाळेतील मशक्षकाींना गेल्या ६ मद न्याींपासून वेतन ममळाले नसल्याची व्तु््थती 
दनिशलनास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, सोलापूर ्िल््यातील आरी.मशाळाींच्या मशक्षकाींचे थकीत वेतन िेण्या ा त 
त्वरीत कोाती कायलवा ी करण्यात आली आ े, 
(३) तसेच शासनान े दिलेल्या आिेशाची ाींमल िावाीस िलुलक्ष कराा-याींवर कोाती कारवाई 
केली आ े वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल् यास, ववलीं ाची काराे काय  आ ेत? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (१५-११-२०१६) :(१)  े खरे ना ी. िुल,ै २०१६ ाखेरपयांत वेतन ािा 
करण्यात आलेले आ े. 
(२), (३) व (४) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 
 

___________ 
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सातारा ्जल्ह्यातील ननमसोड येथील सोनारशसध्द वविास सोसायटीत नववन  

बीििजम देताना शेति-याांची अडवणूि िरीत असल्हयाबाबत 
  

(४१)  ६१३५४ (२२-०८-२०१६).   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अलम शेख (मालाड ब्श्चम), 
श्री.सांग्राम थोबटे (भोर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा ्िल््यातील दनमसोे येथील सोनारमसध्ि ववकास सोसाय्ीच्या दनवेाूकीत का ी 
सभासिाींना शतेक-याींनी ववरोध िशलववल्यामुळे त्याींचे िुने पीककिल भरुन घेतले. मात्र नववन 
पीककिल िेताना ऐन िषुकाळामध्ये शेतक-याींची ाेवाूक करीत ासल्याचे मा े म,े २०१६ 
मध्ये वा त्या िरम्यान दनिशलनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, या्रककराी शासनाने चौकशी करुन सिर  ेकेच्या सींचालक मींेळावर कोाती 
कायलवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०२-११-२०१६) :(१) ना ी. 
(२) व (३) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

मुांब  येथे मुख्य सधचव याांया अध्यक्षतेखाली बार बडलेल्हया  
ऊस ननयांत्रण मांडळाया बैठिीबाबत 

  

(४२)  ६१५१२ (२२-०८-२०१६).   श्री.उल्हहास बाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ऊस दनयींत्रा मींेळाची  ैठक राज्याचे मुख्य सचचव याींच्या ाध्यक्षतेखाली          
दिनाींक ४ िून, २०१६ रोिी वा त्या  सुमारास मुीं ई येथ ेपार पेली,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, या  ैठकीत कोात ेदनालय घेण्यात आले, त्याींच ेथोेक्यात ्वरुप काय आ े, 
(३) ासल्यास, त्याींची ाींमल िावाी केव् ापासून करण्यात येाार आ े ?  
  
श्री. सुभाष देशमखु (१५-११-२०१६) :(१)  ोय. 
(२) व (३) ऊस दनयींत्रा  ैठकीत खालील ्रकमााे दनालय घेण् यात आले. 
(१) िोन कारखान् यामधील  वाई ाींतराची ा् वगळाे ा त ऊस दनयींत्रा मींेळातील शेतकरी 
्रकदतदनधी याींच ेामभ्रकाय पुढील दनालया् तव शासनाके ेसािर कराे. 
(२) आयलन शुगर,  ाशस, ्ि.सोलापूर याींचेवर RRC कारवाई सींिभालत ्िल्  ाचधकारी, सोलापूर 
याींचा खुलासा मागववाे. 
(३) ऊसतोेाी व वा तकू िर दन्श्चत कराेकरीता गठीत केलेल् या सममतीच् या मशफारशी 
 ा त दनालय घेाकेरीता ऊस दनयींत्रा मींेळाची ववशेष  ैठक आयो्ित कराे. 
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(४)  ींगाम २०१५-१६ करीता ऊस खरेिी कर माफी ा त दि.२६.४.२०१६ च् या रािपत्रात नमुि 
केलेली साखर दनयालतीची ा् वगळाे ा त ्रक् ताव सािर कराे. 
(५)  ींगाम २०१५-१६ साठी FRP नुसार दनघाा-या िरास ाींदतम ऊसिर म्  ाून मान् यता िेा े
व सवल कारखान् याींची उत् पन् न ववभागाीच् या आधारे दनघाा-या िरा ा त माद ती मींेळासमोर 
सािर कराे. 
     वरील दनालयाच् या ानुषींगान ेाींमल िावाी  ा त व् तु््थती खालील्रकमााे आ े. 

१) िोन कारखान् यामधील  वाई ाींतराची ा् वगळाे ा त साखर आयुक् त, पुाे 
याींचा ्रक् ताव शासनाच् या ववचाराधीन आ े. 

२) आयलन शुगर,  ाशस, ्ि.सोलापूर याींच ेRRC कारवाई सींिभालत ्िल्  ाचधकारी, 
सोलापूर याींनी म ाराष र िममन म सूल सींद ता १९६६ व दनयम १९६७ नुसार म सूल वसूलीची 
्रककक्रया पूाल करण् यात आलेली आ े. सिर ्रककक्रये ाींतगलत थक ाकीिाराने वसलूी शासन िमा 
न केल् याने कारखाना तलाठी व मींेल ाचधकारी याींनी मसल केला आ े. RRC ्रककक्रया सुरु 
झालेनींतर कारखान् यातील साखर ककीं वा मळी ववकक्र करण् यात आली ना ी, ासा ा वाल 
्िल्  ाचधकारी, सोलापूर याींनी सािर केला आ े. 

३) ऊसतोेी व वा तूक खचालची कमाल मयालिा दन्श्चत कराेकरीता साखर सींचालक 
(्रकशासन), पुाे याींच े ाध् यक्षतखेाली सममती गठीत करण् यात आली आ . सममतीच् या 
मशफारसीवर सि् याींच ेामभ्रकाय/सूचना मागववण् यात आल् या  ोत् या. सममतीके े्रकात  त झालेल् या 
मशफारसी मींेळाच् या आगामी  ैठकीत सािर करण् यात येतील. 

४)  ींगाम २०१५-१६ करीता ऊस खरेिी कर माफी ा त दि.२६.४.२०१६ च् या रािपत्रात 
नमूि केलेली साखर दनयालतीची ा् वगळाे ा त ्रक् ताव ववत् त ववभागास सािर केला आ े. 

५) FRP नुसार दनघाा-या िरालाच  ींगाम २०१५-१६ साठी ाींदतम ऊसिर म्  ाून 
मान् यता िेण् यात आली. तसेच कारखान् याींची उत् पन् न ववभागाच् या आधारे दनघाा-या िरा ा त 
कारखानादन ाय माद ती मींेळाच् या आगामी  ैठकीत सािर करण् यात येईल. 

___________ 
  

भारतीय ररझवम बँिेया आदेशानसूार एि लाखाया आतील िृषी िजामया  
नोंदी शेति-याांया सातबा-याांवर न घेणे बाबत 

  

(४३)  ६१६७० (२२-०८-२०१६).   श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शेतक-याींच्या एक लाखापयांतच्या कृषी किालच्या नोंिी शेतक-याींच्या सात ारा उता-याींवर 
घेण्यात येव ूनयेत ास ेआिेश भारतीय ररझवल  ेकेने राज्यातील राषरीयकृत व स कारी  केाींना 
दिले आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, भारतीय ररझवल  ेकेच्या आिेशा्रकमााे एक लाखाच्या आतील कृषी किालच्या 
नोंिी शेतक-याींच्या सात ा-याींवर घेण्यात येवू नयेत ाशा सूचना िालना ्िल् ा ्रकशासनाकेून 
्िल््यातील शेतकरी, तलाठी व  ेकाींना िेण्यात आलेल्या आ ेत का, 
(३) नसल्यास, त्याची काराे काय आ े व या ा त शासनाची भूममका काय ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (१४-१०-२०१६) :(१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२)  ोय. 
(३) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 
  

___________ 
 

अहमदनगर ्जल्हहयात एिाधधिार बध्दतीन ेिाांदा खरेदी िरुन ननयामत िरावा तसेच 
िाांदाचाळीसाठी शतेि-याांना १०० टक्िे अनुदान देणेबाबत 

(४४)  ६२१९० (२०-०८-२०१६).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे 
(श्रीरामबूर) :   सन्माननीय बणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ा मिनगर ्िल् यात िषुकाळी ््थती ासताना ्रकयत्नपूवलक िगववलेला काींिा 
कवेीमोलान े ववकला िात ासल्याने सींतत त काींिा उत्पािकाींनी दिल्ली ग् वेशीला काींियाचा 
फास ल्कावनू आक्रोश आींिोलन केले ासल्याचे मा े म,े २०१६ िरम्यान दनिशलनास आले 
आ े,  े ी खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, शासनान े एकाचधकार पध्ितीने काींिा खरेिी करुन दनयालत करावा व 
काींिाचाळीसाठी शेतक-याींना १०० ्क्के ानुिान िेाे ा त कोाती कायलवा ी केली आ े वा 
करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२७-१०-२०१६) : (१)  ोय. 
(२) काींिा दनयालत वाढीसाठी ्रकोत्सा न ममळाव ेयासाठी राज्यशासनाने कब द्रशासनाके ेपाठपुरावा 
कनन सेसब र, २०१५ पासून ककमान दनयालत मुल्य शून्य केले आ े. 
    कब द्रशासनाच्या मागलिशलक सुचनाींनुसार एका्त्मक फलोत्पािन ववकास ामभयानाींतगलत 
काींिाचाळीसाठी शेतक-याींना ५०% ानुिान दिले िात.े राषरीय फलोत्पािन ववकास ामभयान व 
राषरीय कृषी ववकास योिनबतगलत मागील ३ वषालत ७६८० काींिाचाळीसाठी नपये ४८७८.५२ लाख 
ानुिान शेतक-याींना िेण्यात आले आ े. 
(३) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  
आहदवासी वविास महामांडळातांगमत गाांहदया व भांडारा ्जल्ह्यातील खरीब धान खरेदी िें द्र व 

रा स शमलला जवळचे िें द्र सोडून लाांबया अांतरावर जावे लागत असल्हयाबाबत 
  

(४५)  ६२५९८ (१२-०८-२०१६).   श्री.सांजय बुराम (आमगाव) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आदिवासी ववकास म ामींेळातींगलत गोंदिया व भींेारा ्िल््यातील खरीप धान खरेिी कब द्र 
व राईस ममलला गावािवळचे कब द्र सोेून शेतक-याींना धानाला भरेाईसाठी लाीं च्या ाींतरावर 
िावे लागत ासल्यामळेु शेतक-याींना धानाची उचल करण्यासाठी चचखली, कनेरी ककीं वा 
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को मारा या िवळच्या दठकााी िेण्या ा त आदिवासी ववकास म ामींेळ व ्िल् ा माकेद्ींग 
आचधकारी िलुलक्ष करीत ासल्या ा तची तक्रार मा.मुख्यमींत्री तसचे मा.मींत्री ान्न व नागरी 
पुरवठा याींच्याके े दिनाींक २ िनू, २०१६ वा त्यासुमारास केली ासल्याचे दनिशलनास आले 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, उक्त ्रककराी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय आढळून आले 
त्यानुसार गावातील शेतक-याींसाठी शासनाच्या मितीच्या योिना रा ववण्या ा त कोाती 
कायलवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०८-११-२०१६) :(१)  े खरे ना ी. 
     ्रकािेमशक व्यव्थापक, भींेारा याींचे कायलके्षत्रात गोंदिया ्िल््यातील िेवरी, सेक ािूलनी, 
मोरगाव ािूलनी, सालेकसा आमगाव व मोरेगाव या तालुक्याींचा का ी भाग आदिवासी 
उपयोिना के्षत्रात येत ासून ्िल् ाचधकारी याींनी मींिूर केलेल्या खरेिी कब द्रावर धानाची खरेिी 
करण्यात येऊन व तेथून िवळच्या राईस ममलला भरेाईसाठी आिेश िेण्यात येतात. खरेिी 
ाथवा भरेाई स ींधीची लेखी तक्रार ्रकािेमशक कायाललय, भींेारा याींचकेे ेउपललिध ना ीत. 
(२) चौकशीचा ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 
(३) ववलीं ाचा ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
शहाबूर (्ज.ठाणे) आहदवासी वविास प्रिल्हबाांतगमत २३ शासिीय  

अनुदाननत आश्रमशाळात शशक्षिाांची बदे भरण्याबाबत 
  

(४६)  ६२६७२ (१२-०८-२०१६).   श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण), श्री.डड मल्हलीिाजूमन रेड्डी 
(रामटेि) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खेस येथील (्ि.ठााे) श ापरू आदिवासी ववकास ्रककल्पाींतगलत २३ शासकीय ानुिादनत 
आरी.मशाळा ासून तेथील मशक्षा भरती ्रककक्रया रखेली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, या आरी.मशाळाींमध्ये ३३६ मुख्याध्यापक व मशक्षकाींची गरि ासताींना तेथे 
तलि ल ८३ पिे ररक्त आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, शासनान ेउक्त पिे भरण्या ा त शासनान ेकोाती कायलवा ी केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०८-११-२०१६) :(१) ाशींत: खरे आ े. 
    ्रककल्प ाचधकारी, एका्त्मक आदिवासी ववकास ्रककल्प, श ापूर ाींतगलत २३ शासकीय व 
१३ ानुिादनत आरी.मशाळा कायलरत आ ेत. 
      मा.उच्च न्यायालय मुीं ई येथे रर् याचचका क्र.८७८३/२०१४ िाखल केली ासून 
मा.न्यायालयाने दि.१५/०५/२०१५ आिेशानुसार ानुसूचचत के्षत्रातील भरतीस ाींदतम आिेश 
 ोईपयांत ाींतररम आिेशान्वये ्थचगती दिलेली आ े. 
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(२) ाशींत: खरे आ े. 
      श ापूर ्रककल्पाींतगलत शासकीय आरी.मशाळेत मुख्याध्यापकास  मशक्षकाींची एकूा ३०५ 
पिे मींिूर ासून २२७ पिे भरलेली आ ेत व ७८ पिे ररक्त आ ेत. ानुिादनत आरी.मशाळेत 
१९० पिे मींिूर ासून १७९ पिे भरलेली व ११ पिे ररक्त आ ेत. 
(३) मा.उच्च न्यायालय मुीं ई येथ े रर् याचचका क्र.८७८३/२०१४ िाखल केली ासून 
मा.न्यायालयाने दि.१५/०५/२०१५ आिेशानुसार ानुसूचचत के्षत्रातील भरतीस ाींदतम आिेश 
 ोईपयांत ाींतररम आिेशान्वये ्वचगती दिलेली आ े. 
     तथावप, शासकीय आरी.मशाळेतील ररक्त पिे पिोन्नती सममतीची  ैठक घेऊन पिे 
भरण्याची कायलवा ी ापर आयुक्त, ठााे याींचे माफल त करण्यात येत आ े. 
(४) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
गेवरा  तालुक्यातील दषु्ट्िाळग्रत शेति-याांना वबि ववम्याचे वाटब िरणेबाबत 

  

(४७)  ६४०६३ (२२-०८-२०१६).   श्री.लक्ष्मण बवार (गेवरा ) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गेवराई तालुक्यातील िषुकाळग्र्त शेतक-याींना आधार ासलेला वपक ववमा तथेील 
राषरीयकृत व स कारी  ेकातील कमलचा-याींच्या िलुलक्षामळेु शेतक-याींना वपक ववम्याचे वा्प 
 ोण्यात दिरींगाई झाली आ े,  े खरे आ  काय, 
(२) ासल्यास, वपक ववम्याच्या पैशातून शेतक-याींना किालची रक्कम वळती कनन घेण्याची 
तेथील  ेकाींची भूममका ासल्याने व त्यामळेु वपक ववम्याच े पसैे शेतक-याींच्या  ातात येत 
नसल्यान ेशेतक-याींमध्ये नारािी आ े,  े खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, गेवराई तालुक्यातील राषरीयकृत व स कारी  केाना शासनाकेून योग्यत े
आिेश िेण्याच्या दृष्ीने काय कायलवा ी करण्यात आली आ े वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०२-११-२०१६) :(१) ना ी. 
(२) ना ी. 
(३) व (४) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य लघ ूउघोग वविास महामांडळातील जनरल मॅनेजरनी  
िरोडो रूबयाांचा िेलेला भष्ट्राचाराबाबत 

  

(४८)  ६४३११ (२२-०८-२०१६).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हबूरी) :   सन्माननीय उयायोग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म ाराषर राज्य लघ ू उघोग ववकास म ामींेळामध्ये कायलरत ासलेल्या िनरल मॅनेिर 
याींनी सवल कमलचा-याींना पाचवा वेतन आयोग लागू कनन िेण्यासाठी मींत्रालयात पैस े द्याव े
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लागाार ासल्यान ेत्याकरीता सवल कमलचा-याींकेून ३५ लाख नपये िमा कराे, या ा त तक्रार 
 ोताच चौकशी ाींती, स ींचधत िनरल मॅनेिरनी ३५ लाख नपये कमलचा-याींकेून गोळा 
करण्यात आले ासून सिर रक्कम माझ्याके े िमा करण्यात आले ासल्याचे चौकशी 
सममतीला साींगीतले ासताना सुध्िा ाद्याप ी िनरल मॅनिेरवर कोात्या ी ्रककारची कायलवा ी 
न करता त्याची पिोन्नती करण्यात आलेली ासल्याची माद ती मा े १० िून, २०१६ रोिी वा 
त्या समुारास दनिेशनास आले आ े  े खरे आ े काय 
(२) ासल्यास, याच िनरल मनॅेिर याींनी मद ला व  ाल ववकास ववभागातींगलत येाा-याीं 
आींगावाेी कब द्राकरीता ११ करोे नपयाींचे मेेीकल कक् ववना दनवविा थे् वपये्् 
फररमाक्यलूीकल कीं पनी िेवून म ामींेळाचे लाखो नपयाींनी नुकसान केले आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) ासल्यास, या सवल ्रककरााची राज्य शासनाने चौकशी केली आ े काय वा करण्यात येत 
आ े, 
(४) तसेच, राज्य शासनाची फसवाूक केल्या ्रककराी सीं चधत िनरल मॅनिेर वर  कोाती 
कायलवा ी करण्यात आली आ े वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
  

श्री. सुभाष देसा  (०९-११-२०१६) : (१)  ना ी. सिर रक् कम सींघ्नेच् या पिाचधका-याींनी 
कमलचारी /ाचधकारी याींचे केून गोळा केलेली  ोती. 
(२) म ामींेळाच ेनुकसान झाले  े खरे ना ी. सन २०११-१२ व २०१२-१३ या वषस ाींगावाेी 
कब द्राकरीता खरेिी केलेल् या मेेीकल कक् खरेिी ्रककक्रयेमध् ये झालेल् या ादनयममतते ा त 
ववभागीय चौकशी करण् यात आली आ े. 
(३) या ्रककराी म ामींेळान ेववभागीय चौकशी केली आ े. 
(४) म ामींेळाने सीं ींचधत िनील मॅनेिर याींची ववभागीय चौकशी करुन त् याींना ३ वेतनवाढी 
कायम ् वरुपी थाीं ववण् याची मशक्षा दिली आ े. 
(५) ्रकश् न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

जळगाांव ्जल्हहा मध्यवती सहिारी बँिेने लाखो शेति-याांया 
 बीि िजामच ेबुनगमठन न िेल्हयाबाबत 

  

(४९)  ६४४९९ (२२-०८-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफम  बचू िडू (अचलबूर) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िषुकाळी परर््थतीमुळे पीक ििालचे पनुगलठन करण्यात येईल. ाशी घोषाा शासनाने 
ाथलसींकल्पीय ाचधवेशन काळात वा त्या समुारास केली  ोती,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, िळगाींव ्िल् ा स कारी मध्यवतस  केने लाखो शेतक-याींच्या पीक किालच े
पुनगलठन केलेले ना ी. ाशी तक्रार िळगाींव ्िल् ा कृषी उत्पन्न सममतीचे उपसभापती याींनी 
्िल् ा उपदन ींधक, िळगाींव याचकेे े३० माचल, २०१६  रोिी वा त्या समुारास केली,  े  ी खरे 
आ े काय, 
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(३) ासल्यास, या तक्रारीच्या ानुषींगाने िळगाींव ्िल् ा मध्यवतस स कारी  केेवर कोाती 
कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 
  

श्री. सुभाष देशमखु (०२-११-२०१६) :(१)  ोय. 
(२) ना ी. 
(३) व (४) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

दषु्ट्िाळ ग्रत भागातील शेति-याांचे बँि िजामवरील व्याज माफीबाबत 
  

(५०)  ६४५०५ (२२-०८-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िषुकाळ ग्र्त भागातील शतेक-याींना आचथलक दिलासा िेण्यासाठी स कारी  केाकेून 
शेतक-याींना िेण्यात येाा-याीं किालवरील व्याि माफ करण्यासींिभालत ा्यास करण्यासाठी राज्य 
शासनाने  स कार मींत्री म ोियाींच्या ाध्यक्षतेखाली सममती ्थापन केल्याची माद ती       
मा े िनू, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान दनिशलनास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, सिर सममतीचा ा वाल शासनास ्रकात त झाला आ े काय, 
(३) ासल्यास, सिर सममतीन े  व्याि माफी ा त मशफारस केली आ े काय व त्या ा त 
शासनाने कोाती कायलवा ी केली आ े वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काराे काय आ ेत ? 

श्री. सुभाष देशमुख (०२-११-२०१६) :(१)  ोय  े खरे आ े. राज्यातील ्िल् ा मध्यवतस स कारी 
 ेकाींना ्रकभावशाली कराे, सध्याच्या पध्ितीतील उणावा शोधून काढाे व तो्याची काराे 
समिून घेऊन  ेकाींना आचथलक स ाय्य उपललिध करुन िेाे त्याच्रकमााे शेतक-याींना ्रकत्यक्ष 
किल िेताींना आकारण्यात येाारे व्याििर कमी करण्या ा त व यासीं ींधी मुद्याीं ा त 
उपाययोिना सुचववण्यासाठी राज्य शासनान,े शासन दनालय दिनाींक २४/०६/२०१६ ान्वये मा. 
मींत्री (स कार) याींच्या ाध्यक्षतेखाली सममती गठीत केली आ े. 
(२) ना ी. 
(३) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 
(४) ्रकश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  
  

ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागबूर.   प्रधान सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

_________________________ 
शासकीय मध्यवतस मुद्राालय, नागपूर. 


