
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५८८ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मेळघाट (जि.अमरावती) येथे अंधश्रध्दा प्रतिबंध कायद्याचे उल्लंघन होि असल्याबाबि  
  

(१)  ५६७६ (०९-४-२०१५). प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) : 
सन्माननीय सामाजिि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज् यात शासनान े पाररत केलेल् या धी्ं रध्  ाविरोरो्ी काययायाचा ्ल्लीं न कन न मेा ा् 
(जि.धमराोती) येथे ध ोरी ्पचाराचे प्रकार सराासपणे सुरु धसल् याचे मा े िानेोारी, २०१५ 
मये ोा त् या  रम्यान नन शानास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल् यास, आव ोासीींचा ो्यायक य षेेतराबद्दल विरोश् ोास सींपा न कर याबाबत त् याींच् याम ये 
िनिागतृी कर याकरीता शासनान ेकोणती कायाोा ी केली ोा करयात येत आ े, 
(३) नसल् यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े: (१२-०६-२०१९) : (१) ना ी. 
(२) ो (३) म ाराषर नरबाी आणण इतर धमानुष धननष् ो ध ोरी प्रथा ो िा ु् ोणा याींना 
प्रनतब् त्याींचे समाू ्च्चा्न करयासाठी धध्ननयम २०१३ या काययायाचा प्रचार आणण 
प्रसार करयासाठी शासनाने िा ु् ोणा विरोरो्ी काय ा, िनिागतृी धींमलबिाोणी सममती 
गठीत केली धसनू या सममतीमार्ा त जिल््यास्तराोर प्रचार ो प्रसार करयासाठी सन २०१४-
१५ या कालाो्ीमये कायाशााा  ेतल्या आ ेत. त्याचप्रमाणे  रोषी स र काययायाच्या 
प्रसारासाठी ननयममत िाव राती  ेयात येतात. 
  

___________ 
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पुणे जिल् ्यात षनिट ष्ट् ट दिाच् या बायोमेरीि मशीन खरेदी िेल्याबाबत 
  

(२)  ६६२१ (०९-०४-२०१५).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् याच ेधनतरर त स सींचालक, समाि कल् याण सींचालनालय याींनी मा े िानेोारी, २०१५ 
म ये ोा त्या रम्यान पुणे जिल् ्यातील धनु ाननत ोसनतग ृाींच े सींस् थाचालक ो ोसनतग ृ 
कमाचाऱय्ाींची ब्ठक  ेतली,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल् यास, स र ब्ठक त शासनाने लागू केलेल् या बायोमेरीक प्रणालीच्या ममशन नादरुुस्त 
असल् यान े स र मशीन कीं पनीक  े  रुुस् तीसाठी नेली धसता ४ ते ५ मव न् याचा कालाो्ी 
लागतो त् यामुाे शासनाक ून सींस् थाींना  रम ा ममाणाऱ्या धनु ानासाठी बायोमेरीकची ्पजस्थत 
सींगणक प्रत धसल् यामशोाय मान्न ो धनु ानाचे  ेयक व ले िात ना ी, धशी तरार 
्पजस्थत कमाचारी ो सींस् थाचालकाींनी ब्ठक त केली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) धसल् यास, ्त प्रकरणी शासनाने चशकशी केली आ े काय ो त्यात काय आळाून आले 
तसेच  ोषी सींबींध्ताींोर कोणती कारोाई करयात आली ोा येत आ े  
(४) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े: (२६-०७-२०१९) : (१)  ोय. 
(२) बायोमॅरीक यींराींच्या  रुुस्तीींसाठी येणारा खचा सींबींध्त सींस्थाचालकाींनी कराोयाचा आ े 
परींतु सींस्थाचालक  ा खचा करयास तयार नसल्यान े या यींराच्या  रुुस्तीचा प्रश्न ्पजस्थत 
झालेला आ े. परींतु बायोमॅरीक ्पजस्थतीपरक धननोाया करयात आलेले नसल्यान ेकोणत्या ी 
कमाचाऱ्याचे मान्न रोखयात आलेले ना ी. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी.  
  

___________ 
  

जिनीांग प्रेसीांग उद्योग अडचणीि आल्याबाबत 
  

(३)  २१४३० (१९-०८-२०१५).   श्री.गोवधचन शमाच (अिोला पजश्चम), श्री.सुधािर देशमखु 
(नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कापसाच्या एकूण षेेतरापैंक  ध् े षेेतर विरो र्ाात धसनू ी येथील जिनीींग प्रेसीींग 
्यायोग मो काीस आलेले आ ेत ो सुतधगरया सु ा बीं  प लेल्या आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, त्यामुाे विरो र्ाातील शतेकऱ्याींची कों ी झालेली धसून कापसाच्या ्त्पा न 
खचााोर आ्ाररत  र ममात ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) धसल्यास, विरो र्ाातील शेतकरी धत्यींत आधथाक ध चणीत आलेला आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(४) धसल्यास, स र प्रकरणी शासनाने कोणती कायाोा ी केली ोा करयात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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प्रा.राम लशांदे : (११-०६-२०१९) : (१)  ींगाम २०१५-१६ मये विरो र्ाात एकूण ४०% षेेतर पेरा 
कापसाचा  ोता. कापूस एकाध्कार खरे ी योिना २००२-०३ नींतर पुढे राबविरोणे शय न 
झाल्याने एकाध्कार कापूस खरे ी योिनेतील का ी ध्ी मशथील करुन खािगी खरे ी ार 
तसेच खािगी सूतधगरयाींना कापूस खरे ीकररता परोान े  ेयात आले आ ेत. ज्या खािगी 
खरे ी ाराींनी त्याींच्या प्रिरया षेतमतेत ोाढ ो आ्ुननक करणायाोारे जिननींग प्रेमसींगची षेतमता 
ोाढोून त्याोर आ्ाररत िो ्ीं े ननमााण केले धशा जिननींग प्रेमसींग रॅ्रीत ोाढ झाल्याच े
व सून येते. मार, का ी िुनी ममशनरी ो प्रिरया षेतमता कमी या कारणाींमुाे विरो र्ाातील 
एकूण २८१ खािगी जिननींग प्रेमसींग युनन्प्क  १९९ जिननींग प्रेमसींग युनन् चाल ू धसून ८२ 
युनन् बीं  आ ेत आणण १०० स कारी जिननींग प्रेमसींग सींस्थाींप्क  २८ जिननींग प्रेमसींग सींस्था 
चालू धसून ३४ सींस्था बीं  आ ेत ो ३८ सींस्था धोसायनात आ ेत. तसचे, विरो र्ाात ६७ 
स कारी सतुधगरणीची नों णी करयात आली आ े. त्यापक्  ३५ स कारी सुतधगरयाींचा 
ोेगोेगळ्या पींचोाविरषाक योिनेत समाोेश करयात आला आ े. त्याप्क  ५ धोसायनात, २ बीं  
ो २ ची नों णी रद्द केली धसून २६ ्र्ारणीखाली/धींशत: ्त्पा नाखाली/ पूणा ्त्पा नाखाली 
आ ेत. 
(२, (३) ो (४)  े खरे ना ी. 
     कें द्र शासनाक ून प्रत्येक ोषाातील  ींगामाकररता िकमान आ्ारर्ूत िकीं मत िा ीर केली 
िाते. या िा ीर केलेल्या िकमान आ्ारर्ूत िकीं मतीोर म ाराषर राज्य स कारी कापूस 
्त्पा क पणन म ासीं  ो सीसीआय याोारे कापसाची खरे ी प्रत्येक ोषी करयात येत.े 
(५) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

मोताळा (जिल् हा बलुढाणा) येथील मागासवगीय ववद्यार्थयाां्या वसतीगटहाबाबत 
  

(४)  २८७७० (२३-१२-२०१५).   श्री.हषचवधचन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मशि ेमोतााा (जिल्  ा बुलढाणा) येथ ेमींिूर झााालेले मागासोगीय विरोयायार्थयाांच ेोसतीग ृ 
धयायाप ी िागेधर्ाोी सुन  झााालेले ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल् यास, त् यासाठी धोसायानात धसलेल् या मोतााा खरे ी विरोर  सीं ाची िागा ्पल ्  
कन न  े याबाबतचा प्रस् ताो सामाजिक न् याय विरोर्ागाने शासनाक  ेसा र केलेला आ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) धसल् यास, स र प्रकरणी चशकशी करुन शासनाने कोणती कायाोा ी केली ोा करयात येत 
आ े, 
(४) नसल् यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े(२६-०७-२०१९) : (१) ना ी. 
      ॉ.बाबासा ेब आींबे कर याींच्या िन्मशता ीननममत्त मोतााा जि.बुलढाणा येथ े मींिूर 
करयात आलेले मागासोगीय मुलीींच े ोसतीग ृ सया र्ा याच्या इमारतीत सुरु करयात 
आलेले आ े. 
(२)  ोय. 
(३) शासनास िमीन न ममााल्यान े तसेच शासक य िमीन ्पल् न झाल्यान े
ोसतीग ृासाठी खािगी िममन  ेयाचे प्रस्ताविरोत आ े. 
(४) प्रश न उद् ावत ना ी. 

___________ 
 

  

राज्यातील दललिांवर होणारे अत्याचार रोखण्याबाबत 
  

(५)  ३१६३६ (२३-१२-२०१५).   श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), 
श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात  मलत धत्याचार रोखयास धपयश येत धसून ्पाययोिना कराव्यात तसेच 
धत्याचार विरपड त  मलताींना   ा लाख रुपयाींची म त ममााोी ो इतर मागयाााठी 
लोकप्रनतनन्ीींनी, सामाजिक सीं ्नाींनी मा.राज्यपाल, मा.मुख्यमींरी तसेच मा.सामाजिक 
न्यायमींरी याींचके  े व नाींक २ ऑगस््, २०१५ रोिी ोा त्यासमुारास तसेच ोारींोार मागणी 
केलेली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, स र प्रश्नी केलेल्या मागयाींचे थो यात स्ोरुप काय आ े ो त्यानुसार 
आतापयांत कोणती कायाोा ी केली ोा करयात येत आ े, 
(३)  तसेच राज्यातील  मलताींोरील होणारे धत्याचार थाींबोून त्याींना र्े साोणाऱ्या  ्नींव न 
समस्या सो विरोयासाठी स र प्रकरणी आोश्यक ननणाय  ेऊन त्याची धींमलबिाोणी 
करयासीं र्ाात शासनाने कोणती कायाोा ी केली ोा करयात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(०६-०७-२०१९) : (१) व .०२/०८/२०१५ चे ननोे न धप्राप्त आ े. तथाविरप 
व .१४/०७/२०१५ च्या परान्ोये मागासोगीय बाी्ं ो मुलर्ूत ो पायार्ूत सुविरो्ाींपासून ोींधचत 
धसल्यामाेु त्याींना सामाजिक विरोर्ागामार्ा त २ को्ी नन्ीची तरतू  करयाचे ननोे न प्राप्त 
झाले आ े. 
(२) ो (३) कें द्र शासनान े सु्ाररत कलेल्या धनसुूधचत िाती/िमाती (धत्याचार प्रनतबीं्क) 
धध्ननयम, १९८९ सु्ाररत ननयम २०१६ च्या धध्न रा ून धत्याचाराच ेप्रकार िकीं ोा गुन््याचे 
प्रकार िकीं ोा त्यासाठी कें द्र शासनान े व .१४/०४/२०१६ च्या धध्सुचनेनुसार विरोव त केलेल्या 
सु्ाररत  राप्रमाणे नुकसान र्रपाई  ेयाचा ननणाय राज्य शासनान े व .२३/१२/२०१६ च्या 
शासन ननणायान्ोये  ेतला आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
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मागासवगीय वसषतगटहाांमधील ववद्यार्थयाांना पररपोषण अनुदान लमळण्याबाबत 
  

(६)  ३२४९१ (१८-०१-२०१६). श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) : सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सामाजिक न्याय विरोर्ागामार्ा त चींद्रपूर जिल् ा पररष ेधींतगात ६८ धनु ाननत मागासोगीय 
ोसनतग ेृ धसून या ोसनतग ृाींम्ील विरोयायार्थयाांचे पररपोषण धन ुान मागील  ोन ोषाांपासून 
 ेयात आले नसल्याचे मा े ऑ्ोबर, २०१५ मये ोा त्या रम्यान नन शानास आले आ े,  े 
खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, जिल््यातील ोसनतग ृाींच्या थक त ो चालू धनु ानापो्ी समाि कल्याण 
विरोर्ागाचे प्रा ेमशक ्पायुत ो समाि कल्याण सींचालनालयाच्या पुणे येथील आयुताींक  े
पाच को्ी ७५ लाख न पयाींची मागणी चींद्रपूर जिल् ा पररष ेच्या समािकल्याण विरोर्ागाने केली 
धसून केोा एक को्ी ३१ लाख न पये धनु ान  ेयात आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) धसल्यास, ्त ोसनतग ृाींच्या धनु ानाचा धनशुेष र्रुन काढयासाठी सुमारे पाोणे स ा 
को्ी रुपयाींची आोश्यकता धसनू चींद्रपूर जिल् ा पररष ेच्या समािकल्याण विरोर्ागान ेमा े म,े 
२०१५ ते िून, २०१५ या कालाो्ीत शासनाक  ेपर मल ून नन्ीची मागणी केली आ े तसेच 
या ोसनतग ृाींना पुरविरोयात येणारे साव त्य धत्यींत ननकृष्  िााच े धसून ोापरयायोग्य 
नसल्याचा आरोप सींस्थाचालकाींक ून करयात आला आ े,  े ी खरे आ े काय, 
(४) धसल्यास, स र प्रकरणी शासनान ेचशकशी केली आ े काय, चशकशीत काय आढाून आले 
ो त्यानुषींगाने चींद्रपूर जिल््यातील ्त ोसनतग ृाींम्ील विरोयायार्थयाांचे पररपोषण धनु ान ो 
जि.प.चींद्रपूर समािकल्याण विरोर्ागान े धनु ानाची केलेली मागणीच्या धनुषींगान े शासनान े
कोणती कायाोा ी केली ोा करयात येत आ े 
(५) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत 
  
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े (२६-०७-२०१९) : (१) आोश्यक धनु ान प्राप्त झालेले नसल्यान े
पररपोषण धनु ानाची रकम प्रलींबबत  ोती 
(२)  ोय. 
(३) ो (४) जिल् ा समािकल्याण धध्कारी, जिल् ा पररष , चींद्रपरू याींना माचा, २०१६ मये 
आोश्यक नन्ी ्पल् करुन  ेयात येऊन या ोसतीग ृाींची नन्ीची मागणी पूणा करयात 
आलेली आ े. 
     तसेच, या ोसतीग ृाींसाठी पुरोठा करयात आलेल्या ोस्तू ननकृषठ  िााच्या 
धसल्याबाबत सींस्थाींची कोणती ी तरार प्राप्त झालेली ना ी. 

___________ 
 

राज्यातील वाढलेले भाज्याच ेदर समतोल ठेवण्याबाबत 
  

(७)  ४३७६९ (२८-०४-२०१६).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश 
लाड (ििचत), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा) : सन्माननीय 
पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात सोाच र्ाज्याच्या िकीं मतीत मोठ्या प्रमाणात ोाढ झाल्याचे मा े िानोेारी, २०१६ 
मये ोा त्या रम्यान नन शानास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, ्त प्रकरणी शासनाने चशकशी केली आ े काय, 
(३) धसल्यास, चशकशीत काय आढाून आले ो त्यानुषींगान े राज्यात ोाढलेले र्ाज्याच े  र 
समतोल ठेोयाबाबत शासनान ेकोणती कायाोा ी केली ोा करयात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
प्रा. राम लशांदे : (०४-०६-२०१९) : (१), (२), (३) ो (४) मागील का ी ोषाापासून राज्यातील 
 षुकााी पररजस्थतीमुाे बािारात र्ाज्याींचा पुरोठा कमी  ोऊन धल्पकााासाठी र्ाोोाढ  ोत.े 
 ी तु् र्न न काढयासाठी शासनाच्या नन शानानुसार ज्या विरोर्ागात र्ािीपाल्याच े ्त्पा न 
मोठया प्रमाणात झालेले आ े धशा विरोर्ागातून इतरर र्ािीपाल्याचा पुरोठा करयात येतो. 
त्यामुाे र्ािीपाल्याचा पुरोठा सुराीत  ोऊन  र कमी  ोतात. 

___________ 
 

ता.लसन्नर (नालशि) येथ ेयेणाऱ्या अनुसूधचत िाती्या उ्च लशक्षण घेण्याऱ्या  
ववद्यार्थयाां्या षनवास व भोिन व्यवस्थेबाबत 

  

(८)  ४५४६४ (२५-०४-२०१५). श्री.रािाभाऊ (पराग) वाि े (लसन्नर) : सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ता.मसन्नर (नामशक) येथ े येणाऱ्या धनुसूधचत िातीच्या ्च्च मशषेतण  ेयाऱ्या 
विरोयायालयीन तसेच म ाविरोयायालयीन विरोयायाथी ो विरोयायाधथानीींच्या ननोास ो र्ोिनाची व्योस्था 
 ोणे ननताींत गरिेचे धसल्यान ेसमािकल्याण विरोर्ागाचे १०० मुलीींचे ो १०० मुलाींच ेोसनतग ृ 
मींिूर करयाची मागणी स्थाननक लोकप्रनतनन्ीींनी व नाांक ३१ ऑगस््, २०१५ रोिी ोा 
त्यासुमारास मा.सामाजिक न्याय ो विरोशेष स ाय्य मींरी याींचेक  े लेखी ननोे नायाोारे केली 
 ोती,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, ्त मागणीच्या धनुषींगाने शासनामार्ा त काय कायाोा ी केली ोा करयात 
येत आ े, 
(३) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े: (२६-०७-२०१९) : (१)  ोय. 
(२) ज्या तालुयामये शासक य ोसतीग ृ ना ी धशा तालुयामये मागासोगीय मुला-
मुलीींसाठी शासक य ोसतीग ृ सुरु करयाच ेशासनाच्या विरोचारा्ीन आ े. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
 

धामणगाव (जि.अमरावती) येथील इतर मागासवगीयाांना घरिुल देण्याबाबत 
  

(९)  ४६३३४ (२५-०४-२०१६). प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे) :  सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ्ामणगाो (जि.धमराोती) येथील इतर मागासोगीयाींच्या  रकुलाकररता १०० को्ी नन्ी 
्पल् करुन  ेयाबाबत स्थाननक लोकप्रनतनन्ीींनी सींबींध्त प्रशासनाक  ेमागणी केली आ े, 
 े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, स र प्रकरणी कायाोा ी करयात आली आ े काय, 
(३) धसल्यास, िकती कालाो्ीत या र्ागातील इतर मागासोगीयाींना  रकुल  ेयात येतील, 
(४) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े : (१४-०६-२०१९) : (१), (२), (३) ो (४) सामाजिक न्याय ो विरोशेष 
स ाय्य विरोर्ागामार्ा त धनुसूधचत िाती ो नोबश   ्कातील लार्ार्थयाांसाठी रमाई  रकुल 
आोास योिना राबविरोली िात.े 
     इतर मागासोगीय  ्कासाठी कोणती ी  रकुलाची योिना सामाजिक न्याय ो विरोशेष 
स ाय्य विरोर्ागामार्ा त राबविरोली िात ना ी. 
  ___________ 
  

मागासवगीय आणण आददवासी ववद्यार्थयाांना लशक्षणािरीता  
मुलभूत सोयी-सुववधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१०)  ४८२७३ (२८-०४-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :   सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनान े मागासोगीय आणण आव ोासी विरोयायार्थयाांना मशषेतण  ेता याो े याकररता 
ननोासाची सोय म् णून स्थापन केलेल्या ोसनतग ृाींत विरोयायार्थयाांना मुलर्तू सोयी-सुविरो्ाच 
्पल् नसल्याच ेमा े ऑगस््, २०१५ मये ोा त्या रम्यान नन शानास आले,  े खरे आ े 
काय, 
(२) धसल्यास, िागाींो जिल््यातील धनेक ोसनतग ृाींमये मुलर्ूत सुविरो्ा ना ी,  े ी खरे 
आ े काय, 
(३) धसल्यास, स र प्रकरणी मुलर्ुत सुविरो्ा विरोयायार्थयाांना ्पल् करुन  ेयाााबत 
शासनाने कोणती कायाोा ी केली ोा करयात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े(२६-०७-२०१९) : (१) ना ी. 
(२) िागाींो जिल् यामये एकुण १२ शासक य ोसतीग ेृ धसून या ोसतीग ृाम्ील प्रोशेीत 
विरो यार्थयाांना शासन ननणाय २६ िुल्, २०११ म्ील तरतु ीनुसार सोयी सुविरो्ा पुरविरोयात 
येतात. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
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अहमदनगर जिल््यातील मागासवगीय मुला-मुलीांच्या वसतीगटहाांच े
अनुदान प्रलांबबत असल्याबाबत 

(११)  ५५२५३ (२८-०८-२०१६). श्री.वविय औटी (पारनेर) : सन्माननीय सामाजिि न् याय मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ध म नगर जिल््यातील मागासोगीय मुला-मुलीींच्या १०७ ोसतीग ृाींत मागील  ोन 
ोषाापासून धनु ान रख ल्यान ेध चणीत आल्याची माव ती व नाींक १४ एविरप्रल, २०१६ रोिी ोा 
त्या समुारास नन शानास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, या ोसतीग ृात सुमारे सा चेार  िार विरोयायाथी ो ३५० पेषेता धध्क कमाचारी 
धसल्याचे ी नन शानास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) धसल्यास, शासनाने सींबींध्त ोसनतग ृाींना आतापयांत धनु ान व लेले आ े काय, 
(४) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े: (२६-०७-२०१९) : (१)  ोय. 
    सन २०१६-१७ मये पुरेशा नन्ी धर्ाोी कमाचाऱ्याींच ेपररपोषण धनु ान ध ा करता आले 
ना ी. 
(२)  ोय. 
    ध म नगर जिल् यात एकुण १०७ ोसतीग ेृ कायारत धसनु या ोसतीग ृाची मान्य सींख्या 
४८०० इतक  आ े. या ोसतीग ृात एकुण ३५४ कमाचारी मान्न तत्ोाोर कायारत आ ेत. 
(३) सन २०१८-१९ या ोषााचे रे्बुो्ारी, २०१९ पयांतचे कमाचारी धनु ान ध ा करयात आले 
आ े. 
    तसेच, सन २०१६-१७ चे १००% सन २०१७-१८ चे ६०% पररपोषण धनु ान ध ा करयात 
आलेले धसून सन २०१७-१८ चे ४०% धनु ान ध ा करयाची कायाोा ी सुन  आ े. 
     तर २०१८-१९ च े१००% धनु ान ्पल् तरतु ीतून ध ा करयाची कायाोा ी प्रगतीत 
आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 

  
मौिे धचखलोली (ता.अांबरनाथ, जि.ठाणे) येथील सव ेनां.६८ मधील िागेवर अनसुूधचत िाती व 

नवबौद्ध घटिाां्या मलुा-मुलीांसाठी शासिीय षनवासी आश्रम शाळा उभारण्याबाबत 
  

(१२)  ६५४९५ (२७-०१-२०१७). डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) : सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धींबरनाथ तालुयातील (जि.ठाणे) मशि–ेधचखलोली येथील सोे नीं.६८ म्ील िागेोर 
धनुसूधचत िाती ो नोबशद्ध  ्काींच्या मलुा-मुलीींसाठी शासक य ननोासी आरध्म शााा 
्र्ारयाबाबतचा प्रस्ताो जिल् ाध्कारी ठाणे याींनी त्याींच्या व नाांक १० मार्च, २०१६ रोिीच्या 
परान्ोये विरोर्ागीय आयुत, कोकण विरोर्ाग याींच्याक  ेसा र केल्याचे नन शानास आले आ े,  े 
खरे आ े काय, 
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(२) धसल्यास, स र प्रस्ताो कोकण विरोर्ागीय आयुत कायाालयामार्ा त मींरालय स्तराोर 
मागविरोयाची विरोनींती धींबरनाथ येथील लोकप्रनतनन्ीनी त्याींच्या व नाांक ३ ऑगस््, २०१६ 
रोिीच्या परान्ोये म सलू विरोर्ाग याींच्याक  ेकेली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) धसल्यास, स र प्रस्ताोाबाबत कोणता ननणाय  ेयात आला ो ्त वठकाणी शासक य 
ननोासी आरध्मशााा केव् ा ्र्ारयात येणार आ े, 
(४) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े (१९-०६-२०१९) : (१), (२) ो (३) मशिे धचखलोली (ता.धींबरनाथ, 
जि.ठाणे) येथील सो े नीं.६८ म्ील िागेोर धनसुूधचत िाती ो नोबश   ्कातील २०० 
विरोयायाथी षेतमता धसलेले शासक य ननोासी शााेच ेबाीं्कामाचे नकाश ेप्राप्त झाले धसून त े
साोािननक बाीं्काम विरोर्ागाक  ेताींबरक बाबीींची छाननीकरीता सा र करयात आले आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

महाराष्ट्र औद्योधगि वविास महामांडळातील अजननशमन  
ववभागातील िमचचाऱ् याांनी पुिारलेल्या सांपाबाबत 

  

(१३)  ६७२३० (२७-०१-२०१७).   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.रािाभाऊ (पराग) वाि े
(लसन्नर), श्री.सदा सरवणिर (मादहम), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.राहुल िगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) : सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील म ाराषर औयायोधगक विरोकास म ामीं ाातील धजग्नशमन विरोर्ागातील 
कमाचाऱ् याींनी व नाींक १९ ऑ्ोंबर, २०१६ पासून सींप पुकारला,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, कमाचाऱ् याींोर  ोणाऱ् या धन्यायाबाबत ोारींोार धिा-विरोनींत्या करुन ी प्रशासनाने 
कोणता ी सकारात्मक प्रनतसा  न व ल्याने ’’रयतरािा कामगार सीं ्ने’’च्या नेततृ्ोाखाली 
मुींबई येथील आझा  म् ान बेमु त सींप ो आीं ोलन केले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) धसल्यास, ्परोत कमाचाऱ् याींच्या कोणकोणत्या मागया शासनाक  े प्रलींबबत आ ेत ो 
स र मागयाोर धयायाप ी ननणाय न  ोयाची कारणे काय आ ेत, 
(४) धसल्यास, स र मागयाोर त्ोर जात ननणाय  ोयासाठी शासनामार्ा त कोणकोणत्या 
्पाययोिना केल्या आ ेत ो याबाबतची सयायःजस्थती काय आ े? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०६-०५-२०१९) : (१)  े  खरे आ े.  

म ाराषर औयायोधगक विरोकास म ामीं ाातील धजग्नशमन विरोर्ागातील कमाचाऱ्याींनी 
व .१९ ऑ्ोबर, २०१६ पासून सींपाोर िायाचा ननणाय  ेतला  ोता. तथाविरप, धजग्नशमन 
विरोर्ागातील कमाचाऱ्याींनी व नाींक १८ ऑ्ोबर रोिी सींप मागे  ेत धसल्याचे  ोविरषत केले. 
(२) व . १८ ऑ्ोबर २०१६ रोिी MSEMA (Maharashtra Essential Service 
Maintenance Act) लागू करुन म ामीं ााची धजग्नशमन सेोा  ी धत्याोश्यक सेोा  ोविरषत 
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करुन धजग्नशमन कमाचा-याींमार्ा त आझा  म् ान येथ ेपुकारलेल्या ्रणे आीं ोलन ो बेमु त 
सींपाला प्रनतबीं् केला. त्यामुाे धजग्नशमन विरोर्ागातील का ी कमाचाऱ्याींनी व . १९ ऑ्ोबर 
२०१६ रोिीचा पकुारलेला सींप व .१८ ऑ्ोबर, २०१६ रोिीच सींप मागे  ेतला. 
(३) म ाराषर औयायोधगक विरोकास म ामीं ा  े सषेतम प्राध्करण धसल्यान े त्याींच े ननणाय  े 
म ाराषर औयायोधगक विरोकास म ामीं ााच्या सींचालक मीं ाामार्ा त  ेतले िातात.  
(४)  धजग्नशमन विरोर्ागातील का ी कमाचा-याींनी त्याींच्या मागयासाठी मा.मुींबई ्च्च 
न्यायालयाच्या, औरींगाबा  खीं विरपठासमोर याचीका  ाखल केली धसनू स र प्रकरण 
न्यायप्रविरोष् धसल्यामाेु न्यायालयाच्या ननणाया प्रमाणे तसचे म ामीं ााच्या सींचालक 
मीं ाामार्ा त योग्य ते ननणाय  ेयात येत आ ेत. 

___________ 
  

लभवांडी िट षी उत्पन्न बािार सलमती्या सांचालि मांडळाने सभमेध्ये िेलेल्या  
षनयमबाहृय ठरावाची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(१४)  ६९६६६ (२७-०१-२०१७).   श्री.रुपेश म् हार े(लभवांडी पूवच) : सन्माननीय पणन मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मर्ोीं ी कृषी ्त्पन्न बािार सममतीच्या सींचालक मीं ााने सर्ेमये केलेल्या ननयमबा्य 
ठराोाची चशकशी करुन कायाोा ी करयाबाबत िाणीोपूोाक  लुाषेत करणाऱ्या सर्ापती ो 
सधचो-कृषी ्त्पन्न बािार सममती याींच्याोर कारोाई करयाबाबतची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतनन्ी याींनी मा.स कार राज्यमींरी याींच्याक  े व नाींक १४ िून, २०१६ रोिी ोा 
त्यासुमारास लेखी ननोे नाव् ारे केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, कृषी ्त्पन्न बािार सममतीच्या सींचालक मीं ााच्या सर्ेमये  ेतलेल्या 
ननयमबा्य ठराोाची चशकशी करुन कायाोा ी करयाबाबत पणन सींचालक, पणन 
सींचालनालय, पुणे याींनी व नाींक ५ रे्ब्रुोारी, २०१४ रोिी ोा त्यासुमारास आ ेश  ेऊन ी 
सर्ापती ो सधचो-कृषी ्त्पन्न बािार सममती याींच्याक ून धयायाप ी कोणत्या ी प्रकारची 
कायाोा ी करयात आली ना ी,  े ी खरे आ े काय, 
(३) धसल्यास, ्त  ोन् ी प्रकरणी शासनाने चशकशी केली आ े काय, चशकशीत काय 
आढाून आले ो त नुसार शासनाने कोणती कायाोा ी केली ोा करयात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
प्रा. राम लशांदे (११-०७-२०१९) : (१) ो (२) धशींत: खरे आ े, 
     मर्ोीं ी कृषी ्त्पन्न बािार सममतीच्या सींचालक मीं ााने सर्ेमये केलेल्या ननयमबा य 
ठराोाची चशकशी कन न कृषी ्त्पन्न बािार सममती, मर्ोीं ी येथील सर्ापती ो सधचो 
याींच्याोर कारोाई करयाबाबत स्थाननक लोकप्रनतनन्ी याींचे व .१४ िून, २०१६ रोिीच ेलेखी 
ननोे न मा.राज्यमींरी (स कार) याींचेक  ेप्राप्त झालेले ना ी. 
      मार पणन सींचालक, म ाराषर राज्य, पुणे याींच ेव .०५.०२.२०१४ रोिीच्या नन ेशानुसार 
जिल् ा ्पननबीं्क, स कारी सींस्था, ठाण े या कायाालयान े व .०७.०२.२०१४ रोिीच्या परान्ोये 
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कृषी ्त्पन्न बािार सममती, मर्ोीं ी या बािार सममतीच ेसर्ापती / सधचो याींना ननयुती रद्द 
करयाचे काविरोले  ोत.े तसचे ठराोास धनुमो क व लेल्या  ोन् ी सींचालक याींना धपार 
ठरविरोयाबाबतचा खुलासा मागविरोला  ोता. पींरतु  रम्यान स र बािार सममतीोर कायारत 
धसलेले सींचालक मीं ा बरखास्त कन न, व .१२.११.२०१४ रोिीच्या आ ेशान्ोये प्रशासक याींची 
ननयुती करयात आली आ े. 
(३) जिल् ा ्पननबीं्क, ठाणे याींच्या व .२८.०६.२०१७ रोिीच्या परानुसार स ाय्यक ननबीं्क, 
स कारी सींस्था, मर्ोीं ी याींच्यामार्ा त व .२३.०९.२००४ ो व .२०.०७.२०११ रोिीच्या सींचालक 
मीं ााच्या सर्ेमये झालेल्या ठराोाबाबत चशकशी करयात आली. स ाय्यक ननबीं्क, स कारी 
सींस्था, मर्ोीं ी याींनी चशकशी ध ोालात रध्ी.पोन र्ोईर याींना बािार सममतीच्या सेोेत कायम 
करयास पणन सींचालकाींनी मान्यता व ली आ े. तसेच रध्ी.र्ाोेश पा्ील ो धन्य ५ कननषठ 
मलविरपक याींची ररतसर ोतामान परात िाव रात  ेऊन नेमणुक करयात आलेली आ े. म ाराषर 
कृविरष ्त्पन्न (विरोकास ो विरोननयमन) धध्ननयम १९६३ च े कलम ो ननयमामये ो 
्पविरो्ीमये कृविरष ्त्पन्न बािार सममतीच्या सींचालकाींच्या मलुाींना कृषी ्त्पन्न बािार 
सममतीत  ेयात येऊ नये धशी कोणती ी तरतु  ना ी. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

िळमनुरी (जि.दहांगोली) येथील डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर मागासवगीय 
शासिीय मुलाां्या वसषतगटहातील तक्रारीांबाबत 

  

(१५)  ७२०७२ (२७-०१-२०१७).   श्री.तानािी मुटिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कामनुरी (जि.व ींगोली) येथील समािकल्याण विरोर्ागामार्ा त चालविरोयात येणा-या 
 ॉ.बाबासा ेब आींबे कर मागासोगीय शासक य मुलाींच्या ोसनतग ृातील विरोयायार्थयाांना 
कीं रा् ाराक ून ननकृष्  िााच ेिोेण व ले िात धसल्याच ेमा े सप् े्ंबर, २०१६ मये ोा त्या 
 रम्यान नन शानास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, या ोसनतग ृात मशषेतणासाठी रा त धसलेल्या ४० विरोयायार्थयाांना शालेय ननोाा  
र्त्ता धयायापपयांत ोा्प करयात आलेला ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) धसल्यास, तथेील विरोयायार्थयाांच्या मागयाींक  ेधध्कारी लषेत  ेत नसल्यान ेर्ोिनाच े
कीं रा्  ेतलेल्या कीं रा् ाराक ून शासनाच्या ननकषाप्रमाणे कुठली ी आ ार व्योस्था 
विरोयायार्थयाांना पुरविरोली िात ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) धसल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायाोा ी केली ोा करयात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय ? 
 
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(२२-०७-२०१९) : (१) ना ी. 
(२) ोसतीग ृाम्ील विरो यार्थयाांच्या ननोाा  र्त्याकररता पुरेशी तरतू  ्पल् न झाल्यान े
का ी विरो यार्थयाांना ोेाेत ननोाा  र्त्ता ध ा करता आलेला ना ी. परींतु तरतू  ्पल्  ोताच 
विरो यार्थयाांना ननोाा र्त्ता ध ा करयात आलेला धसून विरो यार्थयाांची कोणती ी तरार ना ी. 
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(३) या ोसतीग ृासाठी कीं रा् ारामार्ा त र्ोिन पुरविरोयात येत नसून, शासक य मेसव् ारे 
विरो याथाांना र्ोिन  ेयात येत.े विरो यार्थयाांना योग्य प्रकारे र्ोिन पुरोठा करयात येत 
धसून, र्ोिनाबाबत विरो यार्थयाांची कोणती ी तरार ना ी. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
(५) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

 
चांद्रपूर जिल््यातील १३ औद्योधगि वसाहतीत उद्योगाांसाठी ववतरीत 

िरण्यात आलेले भूखांड ववनावापर पडून असल्याबाबत 
 

(१६)  ७२३६२ (२७-०१-२०१७).   श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल््यातील १३ औयायोधगक ोसा तीत ्यायोगाींसाठी व लेल्या ८८९ र्ूखीं ाप्क  २८२ 
र्ूखीं  विरोतरणानींतर ी ररकाम ेधसल्याच ेमा े ऑगस््, २०१६ मये ोा त्या रम्यान नन शानास 
आले,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, चींद्रपूर, नोीन चींद्रपूर, ता ााी या एम.आय. ी.सी. षेेतराींतगात िकती र्ूखीं ाचे 
विरोतरण करयात आले, 
(३) तसेच शासनान ेबीं  ्यायोग सुरु करयाकरीता कोणत्या ्पाययोिना केल्या आ ेत, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (०३-०४-२०१९) :  (१)  े धशींत: खरे आ े 
     तथाविरप आिममतीस चींद्रपूर जिल् यातील १३ औयायोधगक ोसा तीत र्खूीं ाची सयायजस्थती 
खालीलप्रमाण ेआ े.  

१) एकूण र्ूखीं ाचच ेआरेखन   ९३९ 
२) आोीं्न केलेले र्खूीं  ७३४ 
३) ्त्पा न सुरु धसलेले र्खूीं  २३२ 
४) ्त्पा न िाोून बीं  प लेले र्खूीं  १०२ 
५) बाीं्कामाखालील र्ूखीं  ७३ 
६) ोा्प केलेले परींत ुमोकाे र्ूखीं  ३२७ 

 

      मोकाया धसलेल्या ६१ र्ूखीं  ्ारकाींना ्यायोग सींिीोनीचा लार्  ेयात आलेला 
धसून ९१ र्ूखीं ाचा विरोकास कालाो्ी सींपलेला आ े ो १६७ प्क  ३ र्ूखीं ाचा सन २०१८ 
पयांत, १८ र्ूखीं ाचा सन २०१९ पयांत, ३० र्ूखीं ाचा सन २०२०, २३ र्ूखीं ाचा सन २०२१, ८४ 
र्ूखीं ाचा सन २०२२, तर ९ र्ूखीं ाचा विरोकास कालाो्ी २०२३ पयांत मशल्लक आ े. 
(२) चींद्रपूर-नविरोन, चींद्रपूर येथे ३७७ ो ता ााी येथे १५५ र्ूींख ाचे विरोतरण गरिू ्यायोगास 
करयात आलेले आ े. 
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(३) ो (४) शासनाक ून बीं  ्यायोगास सुरु करयाकररता खालीलप्रमाणे ्पाययोिना करयात 
येतात :- 
  १) आिारी ल ु ्यायोगाींना पुनरुज्िीोन  ेणे  
     शासन ननणाय व नाींक ३० माचा, २००७ नुसार आिारी औयायोधगक  ्काींना विरोत्तीय 
स ाय्य करणाऱ्या बँक/विरोत्तीय सींस्थाींनी सींबींध्त आिारी ्यायोग  ्काींकररता शरुध्ुषा 
कायारमाींतगात पुनरुज्िीोन योिनेचा प्रस्ताो त्यामये योिना सुरु  ोयाच्या व नाींकास  
योिनेचा कालाो्ी नमू  करुन सींबींध्त जिल् ा ्यायोग कें द्र कायाालयाक  े सा र कराोा 
लागतो. त्यानींतर स र औयायोधगक  ्कास आिारी ्यायोग प्रमाणपर योिना सुरु  ोणाऱ्या 
व नाींकास  योिनेचा कालाो्ी नमू  करुन  ेयाींत येतो.  
     सींबींध्त आिारी ल ु ्यायोगाला विरोत्तीय स ाय्य करणाऱ्या विरोत्तीय सींस्था/बँका याींनी 
बनविरोलेल्या पुनरुज्िीोन योिनते राज्य शासनातरे् पुढीलप्रमाणे सोयी सोलती  ेयाींत 
येतात.  
     शुरध्ुषा कायारम धींमलात येयाच्या व नाींका व ोशी राज्य शासनाची सोा थक त  ेणी 
म् णिेच विरोर कर, म ाराषर राज्य विरोयायुत म ामीं ााच्या थकबाक ची मूा रकम, व्याि ो 
 ीं नीय व्याि इ. स  िी एकूण रकम येईल ती सोा रकम थकबाक  म् णून समियाींत 
येईल. या थकबाक ची ोसुली आिारी ्यायोग  ्काक ून ६० मामसक  प्त्यामये ो त्याोर ७ 
्के ोाविरषाक व्यािाने परतरे्  करयाींत येत.े 
  २) म ाराषर औयायोधगक ्ोरण २०१३ नुसार पुनरुज्िीोन-षेतम नसलेल्या तसेच बीं  
 ्काींसाठी विरोशेष धर्य योिना (स्पेशल ॲम्नेस््ी स्क म)  
     पुनरुज्िीोनषेतम नसलेल्या तसेच बीं  ्यायोग  ्काींची िममनीसक्ची जस्थर मालमत्ता 
ोापरात येयाच्या दृष्ीकोनातुन धशा ्यायोग  ्काींना सलुर् ननगामन पयााय ्पल् करुन 
 ेयासाठी स र योिना शासनान ेिा ीर केलेली आ े. 
     पुनरुज्िीोनषेतम नसलेल्या ो बीं  ्यायोग  ्काींक ील शासक य  ेणी थक त धसल्यास, 
त्या थक त  ेणीची मुद्दल रकम,  ्काने एकरकमी र्रल्यास त्याोरील व्याि ो  ीं नीय 
रकम मार् करुन त्या ्यायोग  ्काची जस्थर मालमत्ता धन्य ्यायोिकाक  े  स्ताींतरीत 
करयास विरोशेष धर्य योिनेयाोारे मान्यता  ेयाींत आलेली आ े.  
स र योिनेचा लार् खालील ननकष पूणा करणाऱ्या ्यायोग  ्काींना  ेयाींत येतो. 
ध) एक ोषाापेषेता कालाो्ीसाठी बीं  बसलेल्या िकीं ोा न्यायालयाक ून ना ार/ व ोााखोर 
(Insolvent) म् णून  ोविरषत झालेला ्यायोग  ्क. 
ब) ररझव् ा बँक ऑर् इींड याच्या मागा शाक सुरानुसार पनुरुज्िीोनषेतम नसलेल्या ्यायोग 
 ्क 
क) ्यायोग  ्क  स्ताींतरणामुाे  ्काच्या व्योस्थापनात ब ल  ोऊन  ्क पुढे 
यशस्ोीररत्या चाल ुरा ील. 
     शासन ननणाय व नाींक ०६/०५/२०१६ धन्ोये विरोशेष धर्य योिनेचा कालाो्ी व नाींक 
३१/०३/२०१७ पयांत मु तोाढ  ेयात आली आ े. 

___________ 
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मानखुदच (मुांबइच पूवच) येथील ‘द धचल्डने्स एड सोसायटी’ ्या  
बालगटहात मदहलेसह मतीमांद मलुाांचा झालेला मटत्य ू

  

(१७)  ७४३५७ (२१-०४-२०१७).   श्रीमती तटप्ती सावांत (वाांदे्र पूवच), डॉ.बालािी किणीिर 
(अांबरनाथ) :  सन्माननीय सामाजिि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मानखु ा येथील   धचल्रन्स ऐ  सोसाय्ी या बालग ृात ऑगस््-सप् े्ंबर, २०१६ 
या  ोन मव न्याच्या कालाो्ीत १ मव ला ो ४ मनतमीं  मुलाींच्या झालेल्या मतृ्युप्रकरणी 
स ाय्यक आयुत, समाि कल्याण, मुींबई ्पनगर याींनी पाठविरोलेल्या मतृ्युबाबतच्या 
ध ोालाची चशकशी करयाकररता नेमलेल्या आयुत, धपींग कल्याण, पुणे याींच्या चशकशी 
सममतीची चशकशी पूणा झाली आ े काय, 
(२) धसल्यास, चशकशीतील ननषकषा काय आ ेत ो त्यानुषींगान े्त मतृ्युप्रकरणी िबाब ार 
धसलेल्याींविरोरु  शासनाने कोणती कारोाई केली ोा करयात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(२०-०६-२०१९) : (१)  ोय. 
(२) आयुत, धपींग कल्याण, पुणे याींनी शासनास सा र केलेल्या चशकशी ध ोालाच्या 
धनुषींगाने कायाोा ी सुरु आ े. 
(३) प्रश्नच उद् ावत ना ी. 

___________ 
 

मुांबई िट षी उत्पन्न बािार सलमती्या सुरके्षसाठी  
तैनात िेलेल्या माशचल डॉग स्िॉड िां पनीबाबत 

  

(१८)  ८०१२६ (२१-०४-२०१७).   श्री.रुपेश म् हार े(लभवांडी पूवच) : सन्माननीय पणन मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई कृषी ्त्पन्न बािार सममतीच्या सुरषेेतसाठी त्नात केलेल्या माशाल  ॉग स्कॉ  या 
कीं पनीने  िेरी परक सींबींध्त माके्च्या ्पसधचोाींच्या स ीन े लेखा विरोर्ागात पाठविरोणे 
आोश्यक धसताना नोव् ेंबर ो ड सेंबर मव न्याींच्या  िेरी परकाींोर ्पसधचोाींच्या बोगस 
स्ोाषेतरी करुन सा र केल्याच ेमा े रे्ब्रुोारी, २०१७ मये ोा त्या रम्यान नन शानास आले,  े 
खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, ्त प्रकरणी शासनाने चशकशी केली आ े काय, चशकशीत काय आढाून आले 
ो तयानुसार सींबींध्त कीं रा् ार कीं पनीविरोरु  शासनाने कोणती कायाोा ी केली ोा करयात येत 
आ े, 
(३) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
प्रा. राम लशांदे (११-०७-२०१९) :  (१)  ोय. 
(२) बािार सममतीने सींबींध्त कीं रा् ाराचा ठेका रद्द केला आ े. 
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      तसेच स र प्रकरणाची बािार सममती स्तराोर चशकशी धध्कारी नेमुन चशकशी 
करयात आली आ े. चशकशीत  ोषी ठरलेल्या मुख्य सुरषेता धध्कारी याींच्या तीन ोेतनोाढी, 
तीन ोषााकररता रोखयाची आणण ्ोाररत  ोन सुरषेता धध्काऱ्याींच्या प्रत्येक  एक ोेतनोाढ, 
एक ोषाासाठी रोखयात आली आ े. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

पाथरी (जि.परभणी) येथ ेमोंढा बािार खरेदी ववक्रीचे व्यवहार बांद असल्याबाबत 
  

(१९)  ८२९७७ (२१-०४-२०१७).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय पणन मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाथरी (जि.परर्णी) येथे मोंढा बािार ो तेथील खरे ी विरोर चे व्यो ार व नाींक १६ 
िानेोारी, २०१७ रोिी ोा त्यासुमारास बीं  झाले आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, स र खरे ी-विरोक चे व्यो ार बां   ोयाची कारणे काय आ ेत, 
(३) धसल्यास, ्त प्रकरणी कृषी ्त्पन्न बािार सममतीच्या सधचोाींनी जिल् ा ्पननबीं्काींना 
ध ोाल व ला आ े,  े  ी खरे आ े आय, 
(४) धसल्यास, स र प्रकरणी शासनाने कोणती कायाोा ी केली ोा करयात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
प्रा. राम लशांदे (११-०७-२०१९) : (१)  ोय.           
(२) शेतमालाच े बािार र्ाो  े  मी रापेषेता कमी धसल्यान े खरे ी करयाींस धसमथा 
धसल्याच्या कारणामुाे व .१६.०१.२०१७ ते व .२५.०१.२०१७ या कालाो्ीत आ त व्यापारी 
धसोमसएशन, पाथरी याींनी खरे ी विरोर चे व्यो ार बीं  ठेोले  ोत.े 
(३) ना ी.     
(४) पाथरी (जि.परर्णी) येथे मोंढा बािार ो तेथील खरे ी विरोर चे व्यो ार व नाींक १६ 
िानेोारी, २०१७ ोा त्यासमुारास बीं  झाले आ ेत, याबाबत बािार सममतीच्या सधचोाींनी 
जिल् ा ्पननबीं्काींना ध ोाल व ला ना ी, तथाविरप, म ाराषर कृविरष ्त्पन्न खरे ी विरोर  
(विरोकास ो विरोननयमन) १९६३ चे कलम ३२-क ो त्याखालील ननयम १९६७ च ेननयम ९४ (क) 
म्ील तरतू ीनुसार सींप कााातील पयाायी व्योस्था केलेली नसल्यान े सधचो, कृविरष ्त्पन्न 
बािार सममती, पाथरी याींच्याविरोन   म ाराषर कृविरष ्त्पन्न खरे ी विरोर  (विरोकास ो 
विरोननयमन) १९६७ चे ननयम १०२ (४) नुसार कायाोा ी करणेबाबत सर्ापती, कृविरष ्त्पन्न 
बािार सममती, पाथरी जि.परर्णी याींना व .०८.०२.२०१९ च्या परान्ोये काविरोले आ े. 
(५) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
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िट षी उत्पन्न बािार सलमती, देऊळगाांव रािाच े(जि.बुलढाणा) सभापती व सांचालि याांनी 

िेलेल्या आदशच आचार सांदहते्या उल्लांघनाबाबत 
  

(२०)  ८३७३३ (२१-०४-२०१७).   डॉ.शलशिाांत खेडिेर (लसांदखेड रािा) :   सन्माननीय पणन 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृषी ्त्पन्न बािार सममती,  ेऊागाींो रािा च े सर्ापती ो सींचालक याींनी केलेल्या 
आ शा आचार सींव तेच्या ्ल्लीं नाबाबत व नाींक २२ नोव् ेंबर, २०१६ रोिी जिल् ाध्कारी तथा 
ननो णूक ननणाय धध्कारी, बुलढाणा याींना स्ोामर्मानी शेतकरी सीं ्नेने ननोे न ददले आ े, 
 े खरे आ े काय, 
(२) धसल् यास, स र ननोे नानुसार सखोल चशकशी करयात आली आ े काय, त्यात काय 
आढाून आले, 
(३) धसल् यास, तयानुसार आ शा आचार सींव तेच े ्ल्ल ींन करणा-याींोर शासनान े कोणती 
कारोाई केली ोा करयात येत आ े, 
(४) नसल् यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
प्रा.राम लशांदे (१४-०६-२०१९) : (१)  ोय. 
(२) ो (३) ननो णूक ननणाय धध्कारी, नगर  पररष  साोाबरक ननो णुक २०१६ नगर पररष  
 ेऊागाींो रािा याींनी या तरारीच्या धनुषींगाने धिा ार ो ग्रधिा ार याींची सुनाोणी  ेतली. 
सुनाोणीत  ोन् ी पषेतकाराींच े म् णणे ऐकून  ेतल्यानींतर स्ोामर्मानी शतेकरी सीं ्नेच्या 
व .२२.११.२०१६ रोिीच्या ननोे नाप्रमाणे आ शा आचार सींव तेचे ्ल्लीं न झालेले नसल्यामुाे, 
तरार धिा व .२१.१.२०१७ रोिीच्या आ ेशाधन्ोये ननकाली काढला आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

साांगोला (जि.सोलापूर) येथे डाळीांब प्रकक्रया उद्योगाांतगचत  
पॅिीांग गे्रडड ांग व एररयल प्रिल्प सुरु िरण्याबाबत 

  

(२१)  ८८०४५ (१८-०८-२०१७).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) : सन्माननीय पणन मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल््यातील  ााीींब ्त्पा क शेतक-याींना धध्क  र ममााोा यासाठी धणखल 
र्ारतीय  ााीींब ्त्पा क सीं ान े साींगोला (जि.सोलापूर) येथ े  ााीींब प्रिरया ्यायोगाींतगात 
पॅक ींग गे्रड ींग ो एररयल धस े ोन प्रकल्प सुरु करयासीं र्ाात मा.कृषी ो पणन मींरी, कृषी, 
पणन विरोर्ाग याींचेक  ेप्रस्ताो पाठविरोला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, स र प्रस्ताोाोर शासनाने कोणता ननणाय  ेतला ोा  ेयात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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प्रा. राम लशांदे (१९-०६-२०१९) : (१) ना ी. धसा प्रस्ताो पणन विरोर्ागाक  ेप्राप्त झालेला ना ी. 
(२) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

नालशि जिल््यात डालळांबाच ेमोठया प्रमाणात झालेल्या उत्पादनामळेु दर घसरल्याबाबि 
  

(२२)  ८९१२४ (१८-०८-२०१७). श्री.सुषनल प्रभ ू (ददांडोशी) : सन्माननीय पणन मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म ाराषरात धनेक ोषाांनींतर,  ामाींबाचे मोठया प्रमाणात ्त्पा न झाले धसताना, व   
रुपये िकलो इतया को ीमोल र्ाोान,े  ामाींब विरोकाोे लागत धसून, ्त्पा न खचा ी नन त 
नसल्यान,े राज्यातील नामशक येथील  ामाींब ्त्पा क शतेकऱ्याींच े आधथाक नुकसान 
झाााल्याच ेव नाींक २६ एविरप्रल, २०१७ रोिी ोा त्या रम्यान नन शानास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, स र ू  ामाींब ्त्पा नाच े विरोर   र  सरयाची सोासा्ारण कारणे काय 
आ ेत,  
(३) धसल्यास, राज्यातील आधथाकदृष्या ध चणीत आलेल्या  ामाींब ्त्पा क शेतकऱ्याींना 
आधथाक स ाय्य त्याचबरोबर ननयाातीच्या प्रमाणामये ोाढ करयाबाबत शासनाने कोणती 
कायाोा ी केली ोा करयात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
  

प्रा. राम लशांदे (११-०७-२०१९) : (१) नामशक जिल््यातील स्ाणा, नामशक ो मालेगाींो या तीन 
बािार सममतीमये व .२४.०४.२०१७ त े२८.०४.२०१७ या कालाो्ीत आरता ो शेंद्रीया या  ोन 
प्रकारच्या  ामाींबाची आोक झाली  ोती. या कालाो्ीत स्ाणा ो नामशक बािार सममतीत 
खालीलप्रमाण े र प्राप्त झाले  ोत े:- 
                               ( र प्रनत जोीं्ल) 

 ामाींबाचा प्रकार िकमान  र कमाल  र सरासरी  र 
आरता न .१३७ न .२,५०० न .१,५०० 
शेंवद्रया न .३०० न .४,३७५ न .३,००० 

मालेगाींो बािार सममतीत सरासरी  र न .६,४००/- प्रनत जोीं्ल प्राप्त झाले  ोते. 
(२) एविरप्रल मव न्यामये आींबा या र्ााची बािारात आोक सुन   ोत धसल्याने,  ामाींबाची 
मागणी कमी  ोऊन  ामाींबाचे  र कमी  ोतात. 
(३) ो (४)  ामाींब  ा नाशोींत शतेमाल आ े. त्यामुाे  ामाींबासाठी िकमान आ्ारर्ूत िकीं मत 
ननजश्चत केली िात ना ी. तसेच शासनाने र्ाे ो र्ािीपाला व .५ िुल्, २०१६ पासून बािार 
सममतीच्या या ााबा ेर ननयमनमुत केला आ े. 

___________ 
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मौ.िचुांद्र (ता.वसई, जि.पालघर) येथील शासिीय िमीन वसई िट षी उत्पन्न  
बािार सलमती्या मािेट याडचसाठी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२३)  ९०९१५ (२३-०८-२०१७). श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई) : सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मश.िुचींद्र, (ता.ोसई, जि.पाल र) येथील ५.६९.४  े.आर. षेेतरर्ा धसलेली शासक य िमीन 
ोसई कृषी ्त्पन्न बािार सममतीच्या माके् या ासाठी ्पल् करुन  ेयाची मागणी मा े 
एविरप्रल, २०१७ मये ोा त्या  रम्यान स्थाननक लोकप्रनतनन्ीींनी मा.मुख्यमींरी याींचेक  े
ननोे नायाोारे केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच, मागणी केलेले प्रस्ताविरोत िममनीचे प्रकरण सन २०१२ पासून कोकण विरोर्ागीय 
आयुत कायाालय, नगरविरोकास विरोर्ाग, म सूल विरोर्ाग इ. शासक य विरोर्ागाींमये प्रलींबबत 
धसून धयायापी कोणता ी ननणाय झालेला ना ी,  े ी खरे आ े काय,  
(३) धसल्यास, ्त प्रकरणी शासनाने चशकशी केली आ े काय, 
(४) धसल्यास, चशकशीच्या धनुषींगाने शासनाने कोणती कायाोा ी केली ोा करयात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
प्रा. राम लशांदे (२९-०६-२०१९) : (१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) ो (४) मशिे िुचींद्र ता.ोसई, जि.पाल र येथील ोसई कृविरष ्त्पन्न बािार सममतीच्या 
माके् या ासाठी मागणी केलेली शासक य िमीन सन २०१५ मये कें द्र शासनाने ोे्लँ  
ननयम लागू केल्यामुाे, या शासक य िमीनीोर आता कोणते ी विरोकास काम ेकरयास मनाई 
आ े. त्यामुाे िुचींद्र येथील िमीन मागणीचा प्रस्ताो मींिूर करयात आलेला ना ी. 
(५) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

साांगली जिल््यातील खानापूर तालुिा िट वष उत्पन्न बािार सलमती (ववटा) या संस्थेला  
सोयी-सुववधा उपलब्ध करुन देण्याबाबि 

  

(२४)  ९१५३२ (२३-०८-२०१७). श्री.अषनल बाबर (खानापूर) : सन्माननीय पणन मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल््यातील खानापरू तालुका कृषी ्त्पन्न बािार सममती विरो्ा या सींस्थेस 
आोश्यक सोयीसुविरो्ा नसल्यान ेशेतक-याींना धनेक ध चणीना सामोरे िाोे लागत धसल्यान े
स्थाननक लोकप्रनतनन्ीनी या सींस्थेला सोई-सुविरो्ाींकररता नन्ी ममाणेबाबत मा े िनू, २०१७ 
मये ोा त्या रम्यान मा.पणन मींरी याींना लेखी ननोे न व ले  ोत,े  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, स र प्रकरणी शासनाने कोणती कायाोा ी केली ोा करयात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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प्रा. राम लशांदे (११-०७-२०१९) : (१)  ोय, 
(२) बािार सममत्याींना सोयीसुविरो्ा ्र्ारयाकररता नन्ी ्पल् कन न  ेयाची कोणती ी 
योिना शासन स्तराोर मींिूर ना ी. त्यामुाे शासन स्तराोन न मागणीप्रमाणे नन्ी ्पल् 
कन न  ेता येत ना ी. 
     परींतु, बािार सममतीस पायार्ूत / मुल्यो्ीत सुविरो्ा ्र्ारयासाठी राषरीय कृविरष 
विरोकास योिना ो धपे ा याींच े योिनेनुसार प्रस्ताो सा र करयाच्या सुचना कृविरष पणन 
मीं ाामार्ा त  ेयात आल्या  ोत्या. मार, या योिनाींधींतगात सुविरो्ा ्र्ारयासाठी एकुण 
खचााच्या धनुरम े७५ ो ६० ्के नन्ी बािार सममतीने स्ोत ्र्ारणे आोश्यक आ े. बािार 
सममतीक  ेप्रस्ताविरोत सोयीसुविरो्ाींच्या एकूण खचााच्या धनुरमे ७५ ो ६० ्के नन्ी ्पल् 
नसल्यामुाे बािार सममतीस प्रस्ताो सा र करता आलेला ना ी. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 

  

तटतीयपांथीयाां्या हक्िाच ेसांरक्षण िरण्या्या अध्यादेशाची अांमलबिावणी िरण्याबाबत 
  

(२५)  ९५३५३ (२३-०८-२०१७). अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्रीमती मषनषा चौधरी (ददहसर), 
श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), िॅप्टन आर.तलमल सेल्वन (सायन-
िोळीवाडा) :  सन्माननीय सामाजिि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनान ेततृीयपींथीयाींच्या  काचे सींरषेतण करयासाठी सन २०१४ मये ततृीयपींथी 
सींरषेतण आणण कल्याण मीं ा स्थापन केले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, ३ ोषाापूोी त्यासीं र्ाात धया ेश ी काढयात् आला आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) धसल्यास, स र धया ेशाची धींमलबिाोणी धयायाप ी करयात आली ना ी,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(४) तसेच, ततृीयपींथी सींरषेतण आणण कल्याण मीं ा स्थापन कन न कायारत करयासाठी 
शासनाक ून कोणती कायाोा ी केली ोा करयात येत आ े 
(५) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े (०८-०२-२०१९) : (१), (२), (३) ो (४) राज्यातील ततृीयपींथीयाींच्या 
कल्याणासाठी ो त्याींच्या  काचे सींरषेतण करयाच्या ्  ेशान े राज्यस्तराोर ो विरोर्ागीय 
स्तराोर ततृीयपींथीय  काींचे सींरषेतण आणण कल्याण मीं ा यास , ततृीयपींथी समु ायाशी 
सींबीं्ीत सोा बाबी  ा विरोषय व .०३/१०/२०१७ या शासन ननणायान्ोये सामाजिक न्याय ो विरोशेष 
स ाय्य विरोर्ागाक  े स्ताींतरीत करयात आला आ े. 
       त्यानुसार विरोर्ागस्तराोर ततृीयपींथीय कल्याणासाठी ो त्याींच्या  काचे सींरषेतण आणण 
कल्याण मीं ा स्थापन करयाच्या ्  ेशाने व .१३ ड सेंबर, २०१८ रोिी शासन ननणाय 
ननगाममत करयात आला आ े. 
(५) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
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राज्यातील मातांग समािाला स्वतांर आरक्षण देण्याबाबत 
  

(२६)  ९५८०९ (२३-०८-२०१७). श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अजित पवार (बारामती), 
श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.राणािगिीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.नरहरी णझरवाळ (ददांडोरी) : सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मातींग समािाला स्ोतींर आरषेतण यायाो े या प्रमुख मागणीस  इतर 
मागयासीं र्ाात मातींग समािान े व नाींक १६ ऑगस््, २०१७ रोिी ोा त्यासुमारास मुींबईतील 
आझा  म् ानात आीं ोलन केलेले धसून शासनाक  े ोारींोार मागया केलेल्या आ ेत,  े खरे 
आ े काय, 
(२) धसल्यास, ्त प्रश्नी केलेल्या मागयाींच े थो यात स्ोरुप काय आ े ो त्यानुसार 
कोणता ननणाय  ेतला ोा  ेयात येत आ े, 
(३) धसल्यास, ्त प्रश्नी धयायाप कोणता ी ननणाय  ेतला नसल्यास, त्याची कारणे काय 
आ ेत, तसेच मातींग समािाला न्याय  ेयासाठी शासनाने कोणती कायाोा ी केली ोा 
करयात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े : (०९-०७-२०१९) :(१)  े धींशत: खरे आ े. मातींग समािाला स्ोतींर 
आरषेतण ो इतर मागयाींसीं र्ाात ननोे न ो मागया प्राप्त  ोत धसतात. 
(२) ो (३) “मातींग” समािाचा समाोेश धनुसूधचत िाती मये धसून धनुसूधचत िातीसाठी 
१३% आरषेतण आ े.  त्याचा लार् धनुसूधचत िातीम्ील सोा िातीींना  ेय आ े. धनुसूधचत 
िातीचे (ध, ब, क,  ) धसे ोगीकरण करयासाठीची बाब तपासयात येत आ े. 
      तसेच मातींग समािाक ून करयात येणाऱ्या मागया सींबीं्ीत विरोर्ागाक  े ्धचत 
कायाोा ी कररता पाठविरोयात येतात. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

राज्यातील ज्येष्ट्ठ नागरीिाांच ेवय ६५ वरुन ६० वषे  
िरण्यािड ेशासनाच ेहोत असलेले दलुचक्ष 

  

(२७)  ९८१५९ (२९-१२-२०१७).   श्री.सुषनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.बाबुराव पाचणे (लशरुर), 
श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.ियांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ) :  
सन्माननीय सामाजिि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने ज्येषठ नागरीकाींच े ोय ६५ ोरुन ६० ोषे करयाबाबतच्या प्रस्ताोास, 
शासनाने मींिूरी व ली नसल्याची बाब नन शानास आली,  े खरे आ े काय, 
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(२) धसल्यास, स र प्रस्ताोात ज्येषठ नागररकाींना एस्ी प्रोास र्ाड्यात सोलत, रध्ाोणोाा 
योिनेचा लार्, खािगी ो शासक य रुग्णालयात मोर्त ो्यायक य ्पचार ो सुविरो्ा तसेच 
रत ाब, म्मूे  या आिाराोरील मोर्त औष्े इत्या ीींचा समाोेश करयाबाबत शासनान े
कोणती ्पायायोिना केली आ े. 
(३)  धसल्यास, ्त प्रकरणी प्रस्ताोास मींिूरी  ेयाबाबत शासनान ेकोणती कायाोा ी केली 
ोा करयात येत आ े 
(३)  नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े: (१४-०३-२०१९) : (१)  ोय. 
(२) ो (३) राज्यातील ज्येषठ नागरीकाींसाठी ोयाची ध् ६५ ोन न ६० करयाबाबतचा प्रस्ताो 
मा.मींरीमीं ााच्या मान्यतेसाठी सा र करयात येत आ े. त्यास मा.मींबरमीं ााची मान्यता 
ममााल्यानींतर त्यानुसार पुढील कायाोा ी करयात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

बुलढाणा जिल््यातील िट षी उत्पन्न बािार सलमती देऊळगाांवरािा  
सलमतीच्या चौिशीची फेरतपासणी िरण्याबाबत 

  

(२८)  ९८६६३ (०३-०१-२०१८).   डॉ.शलशिाांत खेडिेर (लसांदखेड रािा) : सन्माननीय पणन 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जिल््यातील कृषी ्त्पन्न बािार सममती  ेऊागाींोरािा सममतीच्या ४० ब 
धींतगात झालेल्या चशकशीची रे्रतपासणी करयाबाबत स्थाननक लोकप्रनतनन्ीींनी व नाींक २३ 
िून, २०१७ रोिी ोा त्यासुमारास मा.मुख्यमींरी, स कार ो पणन मींरी, राज्यमींरी तसेच 
मा.पणन सींचालक, म ाराषर राज्य, पुणे याींच्याक  ेननोे न व ले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल् यास, ्त प्रकरणी चशकशीची रे्रतपासणी करुन शासनास ध ोाल सा र करयात 
आला आ े,  े खरे आ े काय, 
(३) धसल्यास, स र ध ोालाच्या धनुषींगाने शासनाने कोणती कायाोा ी केली ोा करयात येत 
आ े, 
(४) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
प्रा. राम लशांदे (११-०७-२०१९) : (१)  ोय. 
       मा.मखु्यमींरी म ो याींक  े याबाबतच े ननोे न प्राप्त झाल्याचे आढाून आले ना ी. 
मार, पणन सींचालक, म ाराषर राज्य, पुणे याींचके  ेव .२३.०६.२०१७ रोिी कृषी ्त्पन्न बािार 
सममती,  ेऊागाोरािा जि.बुलढाणा सममतीचा, ४० (ब) धींतगात िो ध ोाल प्राप्त झालेल्या 
चशकशी ध ोालाविरोन   तरार केलेली आ े. 
(२) ो (३) रे्रतपासणी कन न ध ोाल शासनास सा र केलेला ना ी. जिल् ा ्पननबीं्क, 
बुलढाणा याींनी चशकशी ध ोाल मान्य नसल्यास सींबींध्ताींनी चशकशी ध ोालाविरोन   सषेतम 
प्राध्करणाक  ेआव् ान  ेणे आोश्यक आ े, धसे स्पष् केले आ े. 
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      पींरत,ु चशकशी धध्काऱ्याच्या कलम ४० (ब) च्या ध ोालानुसार कृषी ्त्पन्न बािार 
सममती, बुलढाणा याींनी चशकशी ध ोालात  ोषी आढाून आलेले स र सममतीच े सधचो 
रध्ी.म्कुर मशींगणे याींचेोर िबाब ारीच्या रकमाींची ननजश्चती कन न त्याींचेक ून िबाब ारीच्या 
रकमा ोसलूीसाठी त्याींना व .२५.०४.२०१७ रोिी नो्ीस बिाोलेली आ े. रध्ी.म.तु.मशींगणे  े 
बािार सममतीचे सेोेम्नु सेोाननोतृ्त झालेले धसनू त्याींना बािार सममतीचे नो्ीस विरोन   
मा.पणन सींचालक, म ाराषर राज्य, पुणे याींचके  ेकलम ५२ (बी) धन्ोये धविरपल  ाखल केलेले 
धसुन सयायजस्थतीत स र धविरपल प्रलींबबत आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

देवळा (ता.नालशि) तालुक्यातील उमराणे िट षी उत्पन्न बािार सलमतीमधील  
शेतिऱ्याांना ददलेल्या वपिाांच ेधनादेश न वटल्याबाबत 

  

(२९)  १०४१०० (०३-०१-२०१८).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय पणन मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  ेोाा (ता.नामशक) तालुयातील ्मराणे कृषी ्त्पन्न बािार सममतीम्ील शेतकऱ्याींना 
व लेल्या विरपकाींच े प्से ्ना ेश स्ोरुपात व ल्यान,े स र ू ्ना ेश न ो्याचे प्रकार ोाढीस 
लागून शेतकऱ्याींना ३ मव ने प्स े  ेयात आले नसल्याचे नन शानास आले आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(२) धसल्यास, किा  ेऊन विरपक विरपकोणाऱ् या शेतकऱ् याींच्या  काचे विरपक व ल्याोर ी ३-३ 
मव ने प्स े ममात नसल्यामुाे शेतकऱ् याींोर ्पासमारीची ोाे आली आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) धसल्यास, ्त बािार सममतीम्ील शेतकऱ्याींना ्ना ेश  ेऊन शेतकऱ्याींची ध ोणूक 
करणाऱ्या स्थाननक प्रशासनाोर शासनान ेकोणती कारोाई केली ोा करयात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
प्रा.राम लशांदे : (१६-०३-२०१९) : (१)  ोय. 
(२) शेतकऱ्याींना शेतमाल विरोर चे प्से ३ मव ने ्मशरा ममााल्यान ेशेतकऱ्याींना आधथाक ध चण 
ननमााण झाली आ े,  े खरे आ े. 
(३) ्मराणे कृषी ्त्पन्न बािार सममतीच्या व्यापाऱ्याींनी शेतकऱ्याींनी विरोर  केलेल्या 
शेतमालाचे प्से थकविरोले धसल्याने ते ोसूल करयास सींचालक मीं ााने कसूर केल्याने स र 
सींचालक मीं ााविरोन द्ध म ाराषर कृषी ्त्पन्न पणन (विरोकास ो विरोननयमन) धध्ननयम १९६३ 
चे कलम ४५ (१) नुसार व .१३.७.२०१८ रोिीच्या आ ेशान्ोये ्मराणे कृषी ्त्पन्न बािार 
सममतीचे सींचालक मीं ा बरखास्त कन न शासक य प्रशासकाची ननयुती करयात आली आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
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गोंददया जिल््यातील खषनि वविास षनधीबाबत 
  

(३०)  १०४३३४ (०१-०१-२०१८). श्री.वविय रहाांगडाले (षतरोडा) : सन्माननीय खषनिमच मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोंव या जिल््यास खननकमा विरोर्ागाक ून सन २०१६-१७ ो सन २०१७-१८ मये खननि 
विरोकास नन्ी मींिुर करयात आला परींतु स र नन्ीचा ्पयोग त्या षेेतराच्या विरोकास 
कामासाठी करयाकरीता आला िकीं ोा ना ी याची शासनाक ून  खल  ेयात आलेली ना ी  े 
खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, स र प्रकरणी शासनाने कोणती कायाोा ी केली ोा करयात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.सुभाष देसाई (१४-०६-२०१९) : (१)  े खरे ना ी. 
     व . ०१-०९.२०१६ रोिी शासनाने धध्सचुनेयाोारे खननि विरोकास नन्ी रद्द कन न 
जिल् ास्तराोरील जिल् ा खननि प्रनतषठानची ननममाती केली आ े ो म ाराषर खननि विरोकास 
नन्ी विरोतररत करयाची कायाप ती  ेखील सींपुष्ात आली आ े. 
      सन २०१७-१८ मये जिल् ा खननि प्रनतषठानच्या व नाींक १६/२/२०१७ रोिी सींपन्न 
झालेल्या कायाकारी सींचालन पररष ेच्या सर्ेत तालकुा नतरो ा येथील १) मशिा धिुानी येथील 
जितेंद्र बोरकर याींच्या  रापासनू ते रािेश ोालचीं  ्ईके याींच्या  रापयांत मसमें् रस्ता 
बाीं्काम रकम न .०३ लषेत, २) मशिा  ा्कुरो ा- ोगरा येथील रस्ता मिबुतीकरण ो 
 ाींबरीकरण करणे रकम न .१० लषेत, ३)मशिा चाीं ोरी  ा्कुरो ा येथील रस्ता मिबुतीकरण ो 
 ाींबरीकरण करणे रकम न .१० लषेत, धस ेएकूण रस्त्याींच्या ३ प्रस्ताोाींना (एकूण रकम न .२३ 
लषेत) मींिूरी प्र ान करयात आली. त्यानुसार कायाकारी यींरणा, कायाकारी धमर्यींत, जि. प. 
साीं. बाीं. विरोर्ाग, गोंव या याींना मान्यता  ेयात आलेल्या नन्ीप्क  ४० % नन्ी रकम 
न .९.२० लषेत व नाींक १२.०३.२०१८ धन्ोये विरोतररत करयात आली आ े. 
    सन २०१८-१९ मये जिल् ा खननि प्रनतषठानच्या व नाींक २९/०९/२०१८ रोिी सींपन्न 
झालेल्या कायाकारी सींपा न पररष ेच्या सर्ेत धिुानी मोरगाींो तालुयातील १) मशिा केशोरी, 
ो गेाो, खोल ा जिल् ा सीमा रस्त्याचे नुतणीकरण काम रकम न .१२ लषेत, गोंव या 
तालुयातील २) मशिा कन् ार्ोला गाींोधींतगात रस्ता मसमें्ीकरण करणे रकम न .३ लषेत,   
३) मशिा ब ोली येथे नो रलाल प्ले याींच्या  रासमोरील रस्ता मसमे्ीकरण करणे रकम 
न .३ लषेत ४) मशिा कलारी्ोला-ब ोली येथील मुख्य मागा ते मलुचीं  शें  े याींच्या  रापयात 
मसमें्ीकरण करणे रकम न .३ लषेत, आमगाो तालुयातील ५) मशिा बुरा ी्ोला येथ े छो्ू 
ररनाईत याींच्या  रापासून ते सोमा ोाढई याींच्या  रापयात मसमें् काँरे्, रो  बाीं्काम करणे 
रकम न .२.७२ लषेत ६) मशिा खुशीपार येथे नरेंद्र मसराम याींच्या शेतािोा मोरी बाीं्काम 
करणे रकम न .१.२२ लषेत, नतरो ा तालुयातील ७) मशिा  ा्कुरो ा- ोगरा रस्ता 
मिबुतीकरण ो  ाींबरीकरण करणे रकम न .४० लषेत धस े एकूण ७ रस्त्याींच े प्रस्ताो एकूण 
रकम न .६४.९४ लषेत कामाींना मींिूरी प्र ान करयात आली आ े. 
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      ्परोत प्रमाण े गोंव या जिल् यातील षेेतराच्या विरोकास कामासाठी नन्ीचा ोापर 
करयात आलेला आ े. 
(२) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

राज्यात देवी-देवताां्या उत्सवात होणारी पशुहत्या थाांबववण्यािररता िायदा िरण्याबाबत 
  

(३१)  १०६१४० (०६-०४-२०१८). श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल) : सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात  ेोी- ेोताींच्या ्त्सोात  ोणारी पशु त्या थाींबविरोयाकररता शासनाने काय ा 
करयाची मागणी सोा िीो मींगल प्रनतषठानच े सींस्थापक–धयषेत याींनी मा े सप् े्ंबर, २०१७ 
मये ोा त्या रम्यान लेखी ननोे नायाोारे मा.मखु्यमींरी, जिल् ाध्कारी, पोलीस धध्षेतक 
याींच्याक  ेकेली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, या मागणीसीं र्ाात शासनान ेननणाय  ेतला आ े काय, त्याचे स्ोन प काय आ े 
ो तयानुसार शासनान ेपुढे कोणती कायाोा ी केली ोा करयात येत आ े 
(३) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े(२१-०६-२०१९) : (१)  ोय. 
(२) धीं्विरोश्ोासाच्या आ ारी िाऊन समािातील का ी व्यजतींक ून धथोा  ्काींक ून मानोी 
 त्या, नरबाी, िरसेारख्या वठकाणी  ोणारी मोठया प्रमाणाोर पश ूत्या आ ी धी्ं विरोश्ोासाच्या 
ननमूालनासाठी तसेच धीं्विरोश्ोास पसरविरोणा-या व्यजतींना मशषेता  ोऊन सोा ग्रप्रकाराींना आाा 
बसाोा यासाठी या लाखो लोकाींचे िीो ोाचविरोयासाठी त्याींचे  ोणारे शोषण ो छा 
थाींबविरोयासाठी ो समािाच ेमानमसक स्ोास्थ सु्ारयासाठी शासनाक ून व नाींक २० ड सेंबर, 
२०१३ रोिी म ाराषर नरबाी आणण इतर धमानूष, धननष् ो ध ोरी प्रथा ो िा ू् ोणा याींना 
प्रनतबीं्  ालयाबाबत ो त्याींचे समूा ्च्चा्न करयाबाबत धध्ननयम-२०१३ िारी  
करयात आला आ े. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

िायचिारी सांचालि, महाराष्ट्र राज्य िट षी पणन मांडळ पुणे याांनी ददलेल्या अहवालाबाबत 
  

(३२)  १०६५३८ (०६-०४-२०१८).   श्री.ओमप्रिाश ऊफच  ब्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) कायाकारी सींचालक, म ाराषर राज्य कृषी पणन मीं ा, पुणे याींनी मीं ााच्या कलम ४५ (१) 
धन्ोये स्पष् धमर्प्राय व ल्यानींतर ी रध्ी.मनोि  ेशकर, जिल् ा ्पननबीं्क, र्ीं ारा याींनी 
त्याींच्या धध्काराचा  रुुपयोग कन न  सुऱ्याीं ा लाखानी बािार सममतीच्या सींचालकाींची 
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काययायात तरतू  नसताना ी सनुाोणी  ेोून खो्ा धमर्प्राय व ला धसनू स र धमर्प्राय रद्द 
करयाच्या मागणीोर विरोचार करुन शासनान ेतो रद्द केला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२)  धसल्यास, लाखणी बािार सममती सींचालक मीं ाान ेत्याींची सर्ा रमाींक १२८ व नाींक १ 
िून, २०१७ रोिी स र ठराो पाररत केला  ोता,  े  ी खरे आ े काय, 
(३)  धसल्यास, स रचा ठराो कायम करयाबाबत  ॉ. ीपराि पी. इमलकर याींचेक ून ोारींोार 
 ोत धसलेली मागणी विरोचारात  ेता स र ठराो ननयममत (कायम) करयाबाबत शासनाने 
कोणती कायाोा ी केली ोा करयात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
प्रा. राम लशांदे (२९-०६-२०१९) : (१)  े धींशत: खरे आ े. 
    जिल् ा ्पननबीं्क, स कारी सींस्था, र्ीं ारा याींनी व .२०.२.२०१७ धन्ोये कृषी ्त्पन्न 
बािार सममती, लाखनी जि.र्ीं ाराचे सींचालक मीं ाास म ाराषर कृषी ्त्पन्न पणन (विरोकास ो 
विरोननयमन) धध्ननयम १९६३ चे कलम ४५(१) धन्ोये पाठविरोलेल्या कारणे  ाखोा नो्ीशीच्या 
धनुषींगाने सींचालक मीं ााने व .१३.७.२०१७ रोिीच्या परान्ोये धमर्प्राय काविरोले  ोते. तथाविरप, 
सींचालक मीं ाान े धमर्प्राय काविरोले त्याोेाेस तत्कामलन जिल् ा ्पननबीं्क, र्ीं ारा याींची 
ब ली  ोऊन त्यािागी नविरोन जिल् ा ्पननबीं्क याींची ननयुती झाली. नव्याने ननयुत 
जिल् ा ्पननबीं्क, र्ीं ारा याींनी सींचालक मीं ााच्या धमर्प्रायानुसार कारोाई न करता 
आ्ीच्या नो्ीशीबाबत त्याींचे धमर्प्राय  ेऊन व .३१.१०.२०१७ च्या परान्ोये कृषी पणन 
मीं ााचे पुन् ा धींनतम धमर्प्राय मागीतले. त्यानुसार स र कृषी पणन मीं ााने व .१३.७.२०१७ 
च्या परान्ोये व लेले धमर्प्राय कायम धसल्याच े जिल् ा ्पननबी्ं क, स कारी सींस्था, र्ीं ारा 
याींना काविरोले आ े. 
(२) ना ी.       
(३) स र ठराो बािार सममती लाखनी याींच्या सींचालक मीं ाान ेपारीत केला नसून स र ठराो 
कृषी पणन मीं ा, पुणे याींच्या सींचालक मीं ा सर्ेत पारीत केला आ े. स र ठराो शासनास 
प्राप्त झाला नसल्यामुाे शासनामार्ा त कायाोा ी करयाचा प्रश्न उद् ावत ना ी. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

उस् नानाबाद  जिल््यातील शेतिऱ्याां् या वपि ििाच्या व्याि परताव्याबाबत 
  

(३३)  १०८२२१ (०६-०४-२०१८). श्री.राणािगिीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद) : सन्माननीय 
सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) शेतकऱ्याींनी पीक किाापो्ी  ेतलेल्या रकमेोर कें द्र ो राज्य शासनाक ून व्याि सोलत 
व ली िाते,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, ्स्मानाबा  जिल््यातील राषरीयकृत बँका व्याि परताोा रकमेचा प्रस्ताो 
शासनाक  े पाठविरोयास धसमथाता  ाखविरोत धसल्यामुाे ्स्मानाबा  जिल््यातील धनेक 
गाोाींतील शेतकरी या लार्ापासनू ोींधचत आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) धसल्यास, ्त प्रकरणी शतेकऱ्याींना पीक किाापो्ी  ेतलेल्या रकमेोर व्याि सोलत 
 ेयाबाबत शासनान ेकोणती कायाोा ी केली ोा करयात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमखु (१०-०७-२०१९) : (१)  ोय.     
(२) ना ी. 
(३) शेतकऱ्याींना राषरीयीकृत बकँा ो जिमस बँका याींच्याक ून ६% व्याि राने पीककिा 
ममाते. स र किा मु तीत परतरे्  केल्यास शतेकऱ्याींना व्याि सोलत व ली िाते. १ 
लाखापयांतच्या परतरे् ीोर ६ % व्यािमार्  ममात े तसेच १ त े ३ लाखापयांतच्या पीक 
किााच्या मु तीत परतरे् ीोर ४ ्के व्याि मार्  ममात.े  
     सन २०१७-१८ मये ्स्मानाबा  जिल््यात राषरीयकृत बकेँमार्ा त ४५१४ खाते ाराींना 
रु.९३.३० लाखाचा लार्  ेयात आला तसेच ग्राममण बँकेमार्ा त २१६६ खाते ाराींना रु.४१.५० 
लाखचा लार्  ेयात आला.  
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

बुलढाणा जिल्हयातील िाांदा उत्पादि शेतिऱ्याांना अनुदान लमळण्याबाबत 
  

(३४) १०८६२३ (०६-०४-२०१८). श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.हषचवधचन सपिाळ (बुलढाणा), 
श्री.अलमत झनि (ररसोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), 
श्रीमती षनमचला गाववत (इगतपूरी) : सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) बुलढाणा जिल् यातील सोा तालुयात काींयायाचे ्त्पन्न मोठया प्रमाणात झाल्यामुाे 
काीं याींच ेर्ाो प्रचीं  प्रमाणात कमी झाल्यान ेशेतकरी मोठया ध चणीत आला धसनू शासनान े
जिल् यासाठी १९ लाख ८७  िार ३६९ रुपये धनु ान व ले मलकापूर ो नाीं रू या  ोनच 
तालुयातील शेतक-याींना धनु ान  ेयात आले मार बािार सममतीत काीं ा चाा नसल्यामाेु 
्ोाररत तालुयाींना ध यापी धन ुान  ेयात आलेले नसल्याचे मा े िानेोारी २०१८ मये ोा 
त्या रम्यान नन शानास आले आ े  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, स र प्रकरणी शासनाने चशकशी केली आ े काय, 
(३) धसल्यास, चशकशीधींती ्ोाररत तालुयाींना ी धनु ान  ेयाबाबत शासनान े कोणती 
कायाोा ी केली ोा करयात येत आ े 
(४) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
प्रा.राम लशांदे :- (११-०६-२०१९) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) ो (३) िुल्, २०१६ ते ऑगस््, २०१६ या कालाो्ीत राज्यातील कृविरष ्त्पन्नबािार 
सममतीमये काीं ा विरोर  केलेल्या शेतकऱ्याींना रुपये १०० प्रनत जोी्ं ल ो िास्तीत िास्त २०० 
जोीं्ल प्रती शेतकरी या प्रमाणात काीं ा धनु ान शासन ननणाय व नाींक १५/४/२०१७ धन्ोये 
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मींिूर करयात आले  ोते. काीं ा धनु ान कालाो्ी बुलढाणा जिल््यातील मलकापूर ो नाीं रूा 
या  ोन बािार सममत्याींमये काींयायाींची विरोर  झाल्याने, स र  ोन तालुयातील १८६६ पार 
लार्ाथी शतेकऱ्याींना रुपये १९,८७,३८९ इतके धनु ान मींिूर करुन विरोतररत करयात आलेले 
आ े. 
      जिल््यातील ्ोाररत तालुयातील कृविरष ्त्पन्न बािार सममतीमये काींयायाची विरोर  
नसल्यान ेधनु ान मींिूर करयात आलेले ना ी. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

राज्यातील गटसधचवाां्या सवेा षनयम वेतनासांबांधी अहवालात  
िेलेल्या लशफारशी लागू िरण्याबाबत 

  

(३५)  १०९२५८ (०६-०४-२०१८). श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) : सन्माननीय सहिार मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्सधचोाींच्या सोेा ननयम ोेतनासींबीं्ी धयायापपयांत सन १९६१ पासून सन 
२००४ पयांत विरोविरो् सममत्या नेमयात आल्या,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, या सममत्याींपक्  श्री.यशोींतराो ग ाख याींच्या धयषेततेखालील सममतीने सन 
२००४ मये शासनास ध ोाल सा र केला,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) धसल्यास, या सममतीन ेध ोालात केलेल्या मशर्ारशी शासनाने धयायापपयांत लागू केल्या 
ना ीत,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) धसल्यास, स र मशर्ारशी लागू करयाबाबत शासनाने कोणती कायाोा ी केली ोा 
करयात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१९-०६-२०१९) : (१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) ो (४) प्रा. ो्यायनाथन याींच्या सममतीने केलेल्या मशर्ारशी जस्ोकृत कन न राज्य शासनान े
नाबा ा ो कें द्र शासन याींच्यासमोते व नाींक १३/११/२००६ रोिी सामींिस्य करार केलेला आ े. 
     ो्यायनाथन सममतीन े ग्सधचोाींचे के र बीं  कन न विरोविरो् कायाकारी सेोा स कारी 
सींस्थाींना सधचो ननयुतीचे धध्कार  ेणे धशी मशर्ारस केली आ े. स र मशर्ारशीमुाे 
सींस्थेला स्ोत:चा सधचो नेमयाचा, पगार ठरविरोयाचा धध्कार  ेयात आला धसून विरोविरो् 
कायाकारी सेोा स कारी सींस्थाींना ग्सधचोाींच्या नेमणूक बाबत स्ोायत्तता प्राप्त झाली आ े. 
ो्यायनाथन सममतीच्या ध ोालातील मशर्ारशीनुसार म ाराषर स कारी सींस्था धध्ननयम १९६० 
मये  नु स्ती ेखील करयात आली आ े.  नु स्तीप्रमाणे ग्सधचो सींोगीकरणासींबीं्ी कलम 
६९ (क) ोगायात येऊन कलम ६९ (ख) समाविरोषठ करयात आले आ े. त्यानुसार 
राज्यस्तरीय ो जिल् ास्तरीय सममत्या गठीत करयाची तरतू  करयात आली आ े. 
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    सन २००६ धखेर कायारत धसलेल्या ८७३३ ग्सधचोाींच्या सेोा ोेतनविरोषयक प्रश्न 
सो विरोयासाठी राज्य शासनान े म ाराषर स कारी सींस्था धध्ननयम १९६० च्या कलम ६९ 
(ख) म्ील तरतू ीनुसार कायारत ग्सधचोाींच्या सेोा ो ोेतनविरोषयक प्रश्न सो विरोयासाठी 
व नाींक ०१/१२/२००८ रोिीच्या शासन ननणायान्ोये राज्यस्तरीय ो जिल् ास्तरीय सममत्या 
ननयुत केल्या आ ेत. स र सममत्याींच ेधध्कार ो कायाकषेता शासन ननणायात नमू  करयात 
आल्या आ ेत. कायारत ग्सधचो सेोाननोतृ्त  ोईपयांत स र व्योस्था तात्पुरती धींमलात 
रा णार आ े. 
(५) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

खडाच (ता.िामखेड, जि.अहमदनगर) येथील षनतीन आगे हत्याप्रिरणी  
िुटुांबबयाांना न्याय लमळवून पुनवचसन िरण्याबाबत 

(३६)  १०९३९४ (१९-०४-२०१८).   श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ियांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड 
(अिोले), श्री.राणािगिीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तारय भरणे (इांदापूर), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), 
श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्रीमती सुमन 
पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्रीमती तटप्ती सावांत (वाांदे्र पूवच) :   सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ख ाा (ता.िामखे , जि.ध म नगर) येथील ननतीन आगे  त्याप्रकरणी कु्ुींबबयाींना न्याय 
ममाोून  ेणे तसेच त्याींच े पुनाोसन करयासाठी लोकप्रनतनन्ी ो सामाजिक सीं ्ना याींनी 
मा.सामाजिक न्यायमींरी ो जिल् ाध्कारी, ध म नगर याींचके  े व नाींक ३१ ड सेंबर, २०१७ 
रोिी ोा त्यासमुारास ध म नगर  शऱ् याोेाी ननोे न व लेले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, ्त प्रकरणी शासनाने चशकशी केली आ े काय, 
(३) धसल्यास, चशकशीत काय आढाून आले ो त्यानषुींगाने धत्याचारग्रस्त कु्ुींबबयाींना न्याय 
ममाोून  ेयाबाबत शासनान ेकोणती कायाोा ी केली ोा करयात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री.सुरेश (भाऊ) खाड े : (०६-०७-२०१९) : (१)  ोय, ननतीन आगे  त्या प्रकरणी कु्ूींबबयाींच े
पुनाोसन करयासाठी रध्ी. ो्र्ो तानािी धगते, राज्य समन्ोयक नॅशनल  मलत मुव् में् र्ॉर 
िस््ीस, नोी व ल्ली याींचे ननो ेन व नाींक ०७/०२/२०१७, रध्ी.सधचन गोाीं े ो इतर ब ुिन 
समाि पा्ी, ध म नगर याींच े ननोे न व नाींक २६/१२/२०१७ ो रध्ी.विरोलास काींबाे, सींयोिक 
म ाराषर राज्य राषरीय धत्याचार ननोारण शती (नर्), नोी व ल्ली याींची ननोे न व नाींक 
१५/१२/२०१७ नुसार विरोनींती करयात आली आा े. 
(२), (३) ो (४) मयत ननतीन रािू आगे याींची ब ीण  गुाा रािू आगे  ीला मलुीींचे शासक य 
ोसतीग ृ, ता.िामखे , जि.ध म नगर या वठकाणी मशपाई या प ाोर नोकरी व ली आ े. 
यामशोाय आधथाक म त  ेयात आलेली धसून िमीन ो  रकुल  ेयाबाबत कायाोा ी सुन  
आ े. 

___________ 
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अिोला िट षी उत्पन्न बािार सलमतीत नाफेडन ेिेलेल्या खरेदी्या गैरव्यवहाराबाबत 
  

(३७)  ११०७३७ (२३-०४-२०१८). श्री.अलमत झनि (ररसोड) : सन्माननीय पणन मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धकोला कृषी ्त्पन्न बािार सममतीत गतोषीच्या  ींगामात नारे् ने केलेल्या तूर खरे ी 
मये झालेल्या ग्रव्यो ार प्रकरणातील ७० खरे ी ाराींना व नाींक १० िानेोारी, २०१८ रोिी ोा 
त्यासुमारास नो्ीस बिाविरोयात आली धसल्याचे नन शानास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, स र प्रकरणी शासनाने चशकशी केली आ े काय, 
(३) धसल्यास, चशकशीत काय आढाून आले ो त् यानुषींगान े ग्रव्यो ारातील सींबध्ताींोर 
शासनाने कोणती कारोाई केली आ े ोा करयात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
प्रा. राम लशांदे (२६-०६-२०१९) : (१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) प्रस्तुत प्रकरणी चशकशी धध्काऱ्याींनी केलेल्या चशकशीत नारे् ला िा ा तूर विरोर  केलेले 
शेतकरी ो व्यापाऱ्याींक ून खरे ी केलेली तूरीची विरोल् ेोा् यासीं र्ाात शेतकऱ्याींनी सा र 
केलेल्या काग पराींोरुन त्याचबरोबर व्यापाऱ्याींनी खरे ी केलेल्या तूरीची विरोल् ेोा्ीसीं र्ाात 
व्यापाऱ्याींनी सा र केलेल्या काग पराींोरुन तूर खरे ी योिनेमये ग्रव्यो ार झाला नसल्याच े
नन शानास आले आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

िादटूोणा िायद्याची वादग्रस्त शासिीय सलमती बरखास्त िरण्याबाबत 
  

(३८)  ११२३८३ (२३-०४-२०१८).   श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) : सन्माननीय 
सामाजिि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) िा ू् ोणा काययायाच्या धींमलबिाोणीसाठी सन २०१४ मये नमेयात आलेल्या शासक य 
सममतीोर ोा ग्रस्त व्यतीींची नमेणूक झाल्यामुाे ती सममती बरखास्त कराोी, धशी मागणी 
विरोविरो् सीं ्ना आणण लोकप्रनतनन्ी याींनी शासनाक  े व नाींक १८ ड सेंबर, २०१७ रोिी ोा 
त्यासुमारास ्रणे आीं ोलनाच्या मायमातनू केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, या सममतीोर ननयुत करयात आलेल्या का ी व्यतीींना गुन््यात मशषेता 
र्ोगलेली धसणे, का ी स स्याींना सीं ्नमेये धनके ग्रव्यो ार झालेला धसल्याच े्    ोण े
तसेच सममतीोर कायारत स धयषेताींनी शासक य कायारमात सींत ज्ञानेश्ोर म ारािाींविरोषयी 
ोा ग्रस्त ोतव्य कन न ोारकऱ्याींच्या ्ाममाक र्ाोना  खुाोणे, धसे प्रकार नन शानास आले 
आ ेत,  े ी खरे आ े काय, 
(३) धसल्यास, या प्रकरणी शासनाने चशकशी केली आ े काय, चशकशीच ेननषकषा काय आ ेत 
ो त्यानसुार शासनान ेकोणती कायाोा ी केली ोा करयात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.सुरेश (भाऊ) खाड े: (१४-०३-२०१९) : (१)  ोय. 
(२) ना ी. 
(३) ो (४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

अिोला जिल्हयातील तूर गैरव्यवहार प्रिरणाची चौिशी िरण्याबाबत 
  

(३९)  ११४८४८ (२३-०४-२०१८).  अॅड.यशोमती ठािूर (षतवसा), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव 
रेल्वे), श्री.अलमत झनि (ररसोड), श्री.हषचवधचन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.अमर िाळे (आवी), 
श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाच गायिवाड (धारावी), 
श्रीमती षनमचला गाववत (इगतपूरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) : सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) धकोला जिल् यातील तूर ग्रव्यो ार प्रकरणाची चशकशी नव्याने सुरु झाली धसनू यामये 
गुन् ेगाराींना सो ून शेतकऱ् याींना लषेत केले िात आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, स र प्रकरणाींची चशकशी करुन शेतकऱ् याींना विरोनाकारण लषेत करु नये धशी 
मागणी र्ारत कृषक समािान े मा े िानेोारी, २०१८ मये ोा त्या रम्यान जिल् ाध्कारी 
याींचेक  ेकेली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) धसल्यास, स र प्रकरणी शासनान ेचशकशी केली आ े काय, चशकशीत काय आढाून आले 
ो त्याधनुषींगाने शासनान ेकोणती कायाोा ी केली ोा करयात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
प्रा. राम लशांदे (२६-०६-२०१९) : (१) ना ी. 
(२)  ोय. 
(३) प्रस्तुत प्रकरणी चशकशी धध्काऱ्याींनी केलेल्या चशकशीत नारे् ला िा ा तूर विरोर  केलेले 
शेतकरी ो व्यापाऱ्याींक ून खरे ी केलेली तूरीची विरोल् ेोा् यासीं र्ाात शेतकऱ्याींनी सा र 
केलेल्या काग पराींोरुन त्याचबरोबर व्यापाऱ्याींनी खरे ी केलेल्या तूरीची विरोल् ेोा्ीसीं र्ाात 
व्यापाऱ्याींनी सा र केलेल्या काग पराींोरुन तूर खरे ी योिनेमये ग्रव्यो ार झाला नसल्याच े
नन शानास आले आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
 

राज्यातील ववववध औद्योधगि वविास के्षरात पडून असलेले भुखांड  
औद्योधगि वविास महामांडळाने परत घेतल्याबाबत 

(४०)  ११७१०१ (०४-०८-२०१८).   अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), 
श्री.बळीराम लसरसिार (बाळापूर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.सुषनल िेदार 
(सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.त्र्यांबिराव लभसे (लातूर ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे 
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(िळमनुरी), श्रीमती षनमचला गाववत (इगतपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.ददलीप वळस-े
पाटील (आांबेगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.सांिय 
िेळिर (ठाणे), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अलमत झनि (ररसोड), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), 
श्रीमती मषनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.अतलु भातखळिर 
(िाांददवली पूवच), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शलशिाांत लशांदे 
(िोरेगाव), श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), 
श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.शामराव ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), 
श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव-िवठेमहाांिाळ), श्री.दत्तारय भरणे 
(इांदापूर), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.भाऊसाहेब पाटील-
धचिटगाांविर (वैिापूर), श्री.सांग्राम िगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सुरेश लाड (ििचत), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवच), श्री.महेश चौघलेु (लभवांडी 
पजश्चम), श्री.गोवधचन शमाच (अिोला पजश्चम), श्री.अलमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), 
प्रा.वषाच गायिवाड (धारावी), श्री.हषचवधचन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), 
श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.बाळासाहेब सानप (नालशि पूवच) : सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विरोविरो् औयायोधगक विरोकास षेेतरात प ून धसलेले ५४८ र्ुखीं  औयायोधगक 
विरोकास म ामीं ाान े (एमआय ीसी) परत  ेतल्याच े मा े एविरप्रल २०१८ मये ोा त्या रम्यान 
नन शानास आले धसून शासनान ेऔ योधगक ोापरासाठी सींपा ीत केलेल्या िममनीच ेआरषेतण 
्ठविरोणे ो त्यात सुसुरता आणणे ो धभ्यास करयासाठी के.पी.बषेती याींच्या धयषेततेखाली 
एक स स्य सममती नमेयात आली ो त्या सममतीने आपला ध ोाल शासनास व नाींक १ 
एविरप्रल, २०१८ रोिी ोा त्या सुमारास शासनास सा र केला,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, के.पी.बषेती सममतीने सा र केलेल्या ध ोालातील मशर्ारशीचे स्ोरुप काय आ े, 
(३) धसल्यास, ्यायोग ्र्ारले गेले ना ीत धशा र्ुखीं ्ारकाींना एमआय ीसीन े नो्ीस 
बिाोून त्याींच्याक ील र्खुीं  परत  ेतले त्यात सोााध्क धमराोती प्रा ेमशक विरोर्ाग त्या 
खालोखाल नागपूर, साींगली, कोल् ापूर, रत्नाधगरी या प्रा ेमशक विरोर्ागाींचा समाोेश धसून ्त 
परत  ेतलेल्या र्ुखीं ाचा आता नव्या इच्छुक ्यायोिकाींसाठी मललाो केला िाणार आ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(४) तसेच एमआय ीसीची १६ प्रा ेमशक कायाालये धसून त्यातींगात ८३  िार ९५३ औयायोधगक 
र्ुखीं  धसून प्रत्येक तालुका मुख्यालयी औयायोधगक ोसा ती था्यात आल्या मार 
 णोाणाच्या सोयी सुविरो्ाींचा धर्ाो धसल्यामुाे तेथे ्यायोग ्र्ारले गेले ना ीत,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(५) धसल्यास, ्त ध ोालाच्या धनुषींगाने शासनान ेर्ूखीं ाोर ्यायोग ्र्ारुन तेथे पायार्ूत 
सुविरो्ा  ेयाबाबत कोणती कायाोा ी केली आ े ोा करयात येत आ े, 
(६) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.सुभाष देसाई (३०-०५-२०१९) : (१) म ामीं ााने ५४८ र्ूखीं   एविरप्रल, २०१८ पयांत परत 
 ेतले  ी बाब खरी आ े.  तथाविरप शासनान ेऔ योधगक ोापरासाठी सींपा ीत केलेल्या िममनीच े
आरषेतण ्ठविरोणे ो त्यात सुसरुता आणणे ो धभ्यास करयासाठी रध्ी.के.पी.बषेती याींच्या 
धयषेततेखाली एक स स्य सममती नेमयात आलेली नसून म ाराषर औयायोधगक विरोकास 
म ामीं ा याींची गों े मुाला आणण ोा ीोरे ता. इगतपुरी जि.नामशक येथील धध्ग्र ीत िममन 
ग्र धध्सूधचत करयाच्या मा.मींरी याींनी  ेतलेल्या ननणायाची चशकशी करयाबाबत व नाींक 
२८/०८/२०१७ रोिीच्या ननणायान्ोये नेमयात आली आ े. स र सममतीने शासनास ध ोाल 
सा र केला आ े. 
(२) म ामीं ााकररता िमीन सींपा न करणे ो सींपाव त िमीन ोगाण े याबाबत 
कायाप तीमये सु् ारणा करणे, याबाबत मशर्ारस आ े. 
(३)  े खरे आ े. 
(४)  े खरे ना ी. 
(५) ो (६) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

राज् यातील परमात्मा एि सेवि सांघा्या शाखाांना व्यसनमुक्ती िें द्राचा दिाच देण्याबाबत 
  

(४१)  १२०८५० (०४-०८-२०१८).  श्री.सुषनल िेदार (सावनेर), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आवी), अडॅ.यशोमती ठािूर (षतवसा), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) : सन्माननीय सामाजिि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नागपूर, र्ीं ारा ो गोंव या जिल््यातील प्रत्येक गाोात परमात्मा एक सेोक प्रोत्सा न सीं  
 ी शाखा सुरु करयात येऊन या सींस्थेमार्ा त व्यसनमुती धमर्यान राबविरोयात येत,े  े खरे 
आ े काय, 
(२) धसल्यास, स र शाखाींना व्यसनमुती कें द्राचा  िाा  ेऊन शासनान ेआधथाक म त यायाोी 
धशी मागणी परमात्मा एक सेोक प्रोत्सा न सममतीन ेव नाींक १० एविरप्रल, २०१८ रोिी ोा त्या 
सुमारास केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(३) धसल्यास, स र प्रकरणी परमात्मा एक सेोक प्रोत्सा न सीं ाच्याोतीने सुन  धसलेल्या 
व्यसनमुती धमर्यान कायारमास व्यसनमुती कें द्राचा  िाा  ेऊन शासनाने आधथाक म त 
 ेयाबाबत शासनान ेकोणती कायाोा ी केली आ े ोा करयात येत आ े 
(४) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.सुरेश (भाऊ) खाड े: (१४-०३-२०१९) : (१) ो (२)  े खरे ना ी, धशा प्रकारची मागणी प्राप्त 
झालेली ना ी. 
(३) ो (४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
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राज्यातील ववववध ववमानतळाां्या वविास िामाांच ेिां राट ररलायन्स िां पनी  
अांतगचत यवतमाळ एअरपोटच प्रा.लल. िां पनीस लमळाल्याबाबत 

  

(४२)  १२१६६९ (०४-०८-२०१८).   श्री.राणािगिीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद) : सन्माननीय 
उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याम्ील बऱ्याच विरोमानतााींची  ेखर्ाल  रुुस्ती, सोयी-सुविरो्ा पुरविरोणे तसेच तेथील 
विरोकासकामे करणे याींचे कीं रा् ररलायन्स कीं पनी धींतगात योतमाा एधरपो ा् प्रा.मल. कीं पनीस 
व नाींक ३० ऑ्ोबर, २००९ रोिी ोा त्यासुमारास ९५ ोषााच्या कराराोर व लेले आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) धसल्यास, स र ु करार करताना शासनाने कोणकोणत्या ध्ीींचा कीं रा्ामये समाोशे 
केला  ोता, तसचे स र ु केलेल्या करारामये ्स्मानाबा  येथील विरोमान तााींचा  ेखील 
समाोेश  ोता,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) धसल्यास, स र ू ्स्मानाबा  विरोमानतााचा विरोकास धयायाप न झाल्यामुाे याबाबत 
धध्काऱ्याींची ब्ठक  ेयाबाबत लोकप्रनतनन्ीींनी व नाींक ९ रे्ब्रुोारी, २०१८ रोिी ोा त्या 
सुमारास परव्यो ार केला  ोता,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) धसल्यास, धयायापपयांत ब्ठक न  ेयाची कारणे काय आ ेत, 
(५) तसेच राज्यातील सोा विरोमानतााींचा विरोकास करयासाठी शासनाने कोणती कायाोा ी केली 
ोा करयात येत आ े, 
(६) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (२२-०४-२०१९) : (१)  ोय, खरे आ े. 
 म ाराषर औयायोधगक विरोकास म ामीं ााच्या धखत्यारीत धसलेल्या योतमाा, नाीं े , 
लातुर, ्स्मानाबा  ो बारामती या विरोमानतााींच्या खािगीकरणाींसाठी ननोी ा काढल्या  ोत्या 
या ननोी ा ्  ून प्राप्त  ेकार म ामीं ााच्या सींचालक मीं ााच्या ब्ठक व नाींक २०/७/२००९ 
बाब र. २४ म् णून ननणायाथा ठेोयात आली  ोती. 
 स र बाबीोर सींचालक मीं ााच्या व .२०/७/२००९ च्या ब्ठक त बाब र. २४ ठराो 
र.४७९७ पाररत करयात आला आ े. त्यामये M/S Reliance Airport Developers 
Pvt.Ltd. याींची योतमाा, नाीं े , लातुर, ग्ातील विरोमानता विरोससीत करयासाठीची 
सोााध्क बोली रकम न . २७ को्ी ो बारामती ो ्स्मानाबा  ग्ासाठी रकम न . ३६ 
को्ीची बोली जस्ोकारयात आली. 
 त्यानुसार नाीं े , लातुर ो ्स्मानाबा   ी विरोमानताे शासनाच्या मालक ची 
धसल्यान े ो त्याींचा समाोेश  ोन् ी ग्ात धसल्यान े ठराो मशर्ारसीींस  शासनाक  े
म ामीं ााने व .३०/७/२००९ रोिी सा र केला  ोता. स र प्रस्ताोास शासनाने व नाींक 
२८/८/२००९ रोिी मान्यता व ली आ े.  
(२)  ोय. 
 करारनाम्यामये ररलायींस कीं पनीने खालील कामे त्याींच े स्ोखचााने करणेबाबतच्या 
ध्ीींचा समाोेश केलेला आ े. 
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१) विरोमानतााींची  ेखर्ाल ो  नु स्ती करणे,सुख सुविरो्ा पुरविरोणे. 
२) प्रचमलत ननयमास धध्न रा ून विरोमानता कायारत ठेोणे. 
३) र्ारतीय विरोमानपत्तन प्राध्करण याींचे मानकानसुार नविरोन सु्ारणा करणे. 
४) विरोमानताास २४ तास सुरषेता पुरविरोणे. 
५) आजग्नरो्क सुरषेता कायााजन्ोत करणे. 
६)  ोामानासींबी्ं ी सेोा सींबींध्त सेोा सींबींध्त खात्याक ून स्ोखचााने  ेणे. 
७) ्पयोधगतासाठी आरामासाठीची िागेची सोय. 
८) विरोमानता विरोमानसोेेसाठी २४ तास खुले ठेोणे. 
९) रारी विरोमान ्तरविरोयाची सवुिरो्ा धसलेल्या विरोमानतााोर व ोसा तसेच रारीच्या ोेाी 
विरोमानसींोा कायााजन्ोत करणे.   
(३)  ोय. 
(४) स र प्रकरणी ब्ठक  ेयाचे प्रस्ताविरोत आ े. 
(५) म ाराषर औयायोधगक विरोकास म ामीं ााच्या धखत्यारीत याोतमाा, नाीं े , लातुर 
्स्मानाबा  ो बारामती येथील विरोमानताे आ ेत. 
 ्स्मानाबा  विरोमान्ाोपट्टी  ी म ाराषर औयायोधगक विरोकास म ामीं ााक  े
साोािननक बाीं्काम विरोर्ागान ेसन २००६ रोिी  स्ताींतरीत केले आ े. याबाबतचा करारनामा 
कन न म ामीं ाास ताबा व नाींक ३/११/२००९ रोिी  ेयात आला आ े. स र विरोमानतााोर 
म ामीं ााने १२१८ मी. लाींबीची ्ाोपट्टी, नोीन समाींतर ्ॅसी ोे र्ूखीं ार्ोोती तारेचे कुीं पन ो 
सींरषेतण मर्ींत इ. विरोकास कामे पूणा करयात आली आ े.म ामीं ाातरे् मे.लातुर एधरपो ा् 
 वे् लपसा प्रा.मल. याींना लातरु विरोमानतााचे  स्ताींतरण झालेल्या करारनाम्याप्रमाणे 
विरोमानतााच्या ्ाोप््ीच्या  ोन् ी बािूच्या िमीनीींचा विरोकास करणे या कामाचा धींतर्ााो 
 ोता. नाीं े  विरोमानता व्योस्थापन ो विरोस्तारीकरणाचे काम नाीं े  एधरपो ा् प्रा.मल. याींच े
मार्ा त सुन  आ े. नाीं े  विरोमानतााोन न आर.सी.एस. योिनेंतगात व .२७/४/२०१७ पासून 
विरोमानसेोा सून  आ े. मुींबई ो  ्द्राबा साठी  ररोि विरोमानसेोा आ े. तसेच धमतृसरसाठी 
आठो यातून  ोन व ोस शननोार ो रविरोोार विरोमानसेोा आ े. नाीं े  येथील विरोमानता 
मे.ररलायींस याींच्या एधरपो ा् प्रा.मल. कीं पनीक ून  ेखर्ाल ो  नु स्ती कन न सुजस्थतीत ठेोयात 
आले आ े. मा े, नोव् ेबर २०१७ मये विरोमानतााच्या ्ोप््ीच े ाींबरीकरण ो सींबींध्त काम े
करयात आली आ ेत. कोल् ापूर विरोमानता व .३१/८/२०१३ रोिी र्ारतीय विरोमानपत्तन 
प्राध्करण याींच्याक  े  स्ताींतरण करयात आले आ े. त्यानींतरचे या विरोमानतााच े  नु स्ती, 
 ेखर्ाल ो ननयींरण तसेच विरोकास इ. काम े र्ारतीय विरोमानपत्तन प्राध्करण याींच्यामाार्ा त 
पा यात येत आ ेत. बारामती विरोमानता, ररलायींस एधरपो ा्  वे् लपमें् प्रा.मल. कीं पनीच े
स्पेशल पपाि व् े ीकल (Special Purpose Vehicle) बारामती एधरपो ा् प्रा. मल.या कीं पनीस 
व .५/११/२००९ रोिी करारान्ोये (Lease Deed) ९५ ोषााच्या मु तीसाठी म ामीं ााने 
विरोमानतााच्या षेेतरामये केलेल्या विरोकासकामास   स्ताींतरीत करयात आले आ े. 
(६) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
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सांत गाडगेबाबा बहुउदे्दशीय सांस्था याांना िेष्ट्ठ नागररिाां्या ओळखपरासाठी  
होलोग्राम बनववण्यास मान्यता देण्याबाबत 

  

(४३)  १२२३६३ (०४-०८-२०१८).   श्री.ओमप्रिाश ऊफच  ब्चू िडू (अचलपूर), श्री.लशरीषदादा 
चौधरी (अमळनेर), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.मोहन फड (पाथरी) :   
सन्माननीय सामाजिि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींत गा गेबाबा ब ु्दे्दशीय सींस्था याींना ज्येषठ नागररकाींचे ओाखपरासाठी  ोलोग्राम 
बनविरोयास मान्यता  ेयाबाबत शासनाक  े पर व्यो ार करयात आला आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(२) धसल्यास, ड जग्न्ी र्ाऊन् शेन या सींस्थेने राज्य शासनाच्या  ोलोग्रामचे पे ी्ं् स्ोतःच्या 
नाोान े ेऊन शासनाची र्सोणूक केली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) धसल्यास, स र प्रकरणी शासनान ेचशकशी केली आ े काय, चशकशीत काय आढाून आले 
ो त्यानुषींगान े ज्येषठ नागररकाींना ओाखपर ममायाबाबत तसचे ड जग्न्ी र्ाऊन् शेन या 
सींस्थेोर कारोाई करयाबाबत शासनाने कोणती कायाोा ी केली ोा करयात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े: (१२-०६-२०१९) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) ना ी,  े खरे ना ी. 

शासनाने व नाींक ०६/०५/२००३ ो व नाींक २३/०२/२००४ च्या शासन ननणायानुसार 
ड ग्नी्ी र्ाऊीं  शेन ो म ाराषर ज्येषठ नागररक म ासीं  (रे्सकॉम) मुींबई याींना ज्येषठ 
नागररकाींसाठी ओाखपर तयार करुन  ेयासाठी प्राध्कृत केले आ े. 
(३) लागू ना ी 
(४) प्रशन उद् ावत ना ी 

___________ 
  
सहिारी गटहषनमाचण सांस्था स्थापन िरण्या्या प्रस्तावासोबत भोगवटा प्रमाणपर व बाांधिाम 

षनयलमत असल्याचा दाखला िोडण्याची अट रद्द िरण्याबाबत 
  

(४४)  १२४७४७ (०४-०८-२०१८).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   
सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) स कार आयुत याींनी व नाींक ३ माचा, २०१७ रोिी काढलेल्या पररपरकानसुार स कारी 
ग ृननमााण सींस्था स्थापन करयाच्या प्रस्ताोासोबत र्ोगो्ा प्रमाणपर ोा बाी्ं काम ननयममत 
धसल्याचा  ाखला िो याची ध्  ालयात आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, स र पररपरकामुाे स कारी ग ृरचना सींस्था नों णी पूणापणे मीं ाोली 
धसल्यान े त े रद्द करयाची मागणी म ाराषर सोसाय्ीि ोेल्रे्धर धसोमसएशन तसेच इतर 
सामाजिक सीं ्नानी मा.स कार आयुत याींना व नाींक ८ िून, २०१८ ोा त्या सुमारास केली 
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) धसल्यास, बाीं्काम ननयममत धसल्याचा  ाखला बाीं्काम मींिूर करणारे प्राध्करण  ेत 
ना ी  े  ी खरे आ े काय, 
(४) धसल्यास स र पररपरक रद्द करयासाठी शासनान े कोणती कायाोा ी केली आ े ोा 
करयात येत आ े, नसल्यास विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२८-०६-२०१९) :  (१) ो (२)  ोय,  े खरे आ े.  
(३)  े खरे ना ी, बाीं्काम मींिरू नकाशाप्रमाणे तसेच त्याम्ील ध्ी शतीचे पालन करुन 
केलेले धसल्यास तसेच आोश्यक धसलेली ना- रकत प्रमाणपर े सा र केल्यास सींबींध्त 
ननयोजित प्राध्करण धसणा-या म ानगरपामलका / नगरपामलका / नगरपींचायती 
याींचेक ून र्ोगो्ा प्रमाणपर धथोा बाीं्काम ननयोजित धसल्याचा  ाखला ममायास ध चण 
येत ना ी. तसेच र्ोगो्ा प्रमाणपर  ी सेोा म ाराषर लोकसेोा  क धया ेश, 
२०१५ धींतगात सेोा म् णून  ोविरषत करयात आलेली आ े.     
(४) धनध्कृत बाीं्काम झालेल्या इमारतीींची स कारी सींस्था म् णून नों णी करयात येो ूनये 
धसे नन ेश मा.्च्च न्यायालय मुींबई याींनी याधचका र.१५९/२०१३ ोरील सुनाोणी  रम्यान 
व ले आ ेत. स र न्यायालयीन नन ेशाच ेपालन करयाच्या धनुषींगाने सषेतम प्राध्करणाक ून 
र्ोगो्ा प्रमाणपर ममात नसल्यास ग ृननमााण सींस्थेच्या नों णीस ध थाा येोू नये म् णून 
ननयोजित सींस्थेची इमारत धध्कृत धसल्याचा सषेतम प्राध्करणाचा  ाखला नों णी 
प्रस्ताोासोबत िो णेबाबत व .३ माचा, २०१७ च्या पररपरकान्ोये सुचना व लेल्या आ ेत.  
त्यामुाे स रचे पररपरक रद्द करणे योग्य ठरत ना ी.   

___________ 
 

िोल्हापूर जिल्हयातील सामाजिि न्याय ववभागामाफच त देण्यात आलेल्या  
रॅक्टर वाटपात झालेली अषनयलमतता 

  

(४५)  १२६३३० (०४-०८-२०१८). डॉ.सुजित लमणचेिर (हातिणांगले) : सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् ापूर जिल् यातील सामाजिक न्याय विरोर्ागामार्ा त सन २०१५-१६ ो २०१६-१७ 
 रम्यान ३०० रॅ्रच ेोा्प करताींना धिा ाराींच्या धग्ररमान ेविरोतररत न करता मनमानीपणे 
ोा्प केले धसल्याच ेमा े िून, २०१८ मये ोा त्या  रम्यान नन शानास आले आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) धसल्यास, स र रॅ्रच े ोा्प करताींना योग्य ती काग पर े न  ेता ोा्प करयात 
आल्याच े कायाालयातील काग पराींच्या तपमशलाोरुन नन शानास आले आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) धसल्यास, ्त प्रकरणी शासनाने चशकशी करुन िबाब ार धसणाऱ्या विरोर्ागातील 
सींबींध्त तत्कामलन धध्कारी ो कमाचारी याींच्याोर कठोर कारोाई करयाबाबत कोणती 
कायाोा ी केली ोा करयात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े: (१४-०६-२०१९) : (१) ो (२)  सन २०१५-१६ मये धिा ाराींक ून िस े
धिा प्राप्त  ोतील तसे म् णिचे रमानसुार ममनी रॅ्र ो त्याची ्पसा्नाचे ोा्प 
करयात आले ो सन २०१६-१७ मये लक  रॉ प तीने लार्ार्थयाांची ननो  करयात येऊन 
त्याींच्या काग पराींची का्ेकोर प तााणी करुन ोा्प करयात आले. 
(३) स र प्रकरणी चशकशी करयाचे आ ेश व ले धसनू चशकशीत  ोषी आढाणा-याींोर कारोाई 
करयात येईल, 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

राज्यातील ७४ ववशेष लशक्षिाांना गेल्या २१ मदहन् याांन ेवेतन लमळण्याबाबत 
  

(४६)  १२६५२९ (०४-१२-२०१८).  श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), 
श्री.अलमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.त्र्यांबिराव लभस े
(लातूर ग्रामीण), श्री.सुषनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.हषचवधचन सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) : सन्माननीय 
सामाजिि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १  िार विरोशेष ो धपींग विरोयायार्थयाांना समािाच्या मूा प्रोा ात आणणाऱ्या ७४ 
विरोशेष मशषेतकाींना गेल्या २१ मव न् याींपासून ोेतन ममााले नसल्याची बाब मा े सप् े्ंबर, २०१८ 
मये ोा त्या  रम्यान नन शानास आली,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, स र प्रकरणी शासनाने धध्क चशकशी केली आ े काय, 
(३) धसल्यास, चशकशीत काय आढाून आले ो त्यानुसार विरोशषे मशषेतकाींचे ोेतन तात ीन े
ध ा करयाच्या दृष्ीन ेशासनान ेकोणती कायाोा ी केली आ े ोा करयात येत आ े, 
(४) नसल्यास विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.सुरेश (भाऊ) खाड े: (२०-०६-२०१९) : (१) ना ी.  
(२), (३) ो (४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

नवी मुांबईतील िाांदा बटाटा बािारातील व्यापाऱयांनी शेिकऱयांची देणी थिववल्याबाबत 
  

(४७) १२७२९० (०४-१२-२०१८). श्री.मनोहर भोईर (उरण) : सन्माननीय पणन मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल््यातील १८ शेतकऱ्याींनी त्याींच े्त्पा न नोी मुींबईतील काीं ा ब्ा्ा बािारातील 
ोीर रेड ींग कपींनीला विरोकले धसनू, स र व्यापाऱ्याींनी शतेकऱ्याींच े ७ लाख ३२  िार रुपये 
थकविरोल्यामुाे प्रशासक आणण सधचोाींनी व्यापाऱ्याींोर क क कारोाई करयाचे आ ेश मा े 
ऑगस््, २०१८ मये ोा त्या रम्यान व ले आ ेत,  े खरे आ े काय, 
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(२) धसल्यास, स र प्रकरणी व लेल्या आ ेशानुसार शासनाने िकती व्यापाऱ् याींोर कारोाई केली 
ोा करयात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
प्रा.राम लशांदे : (१४-०६-२०१९) : (१) ो (२)  े खरे आ े. 

पुणे जिल् यातील १८ शेतकऱ्याींनी रकम रु.७.३२ लाख न ममााल्यामुाे 
त्याींनी व .२०.३.२०१८ रोिी मुींबई बािार सममतीक  े तरार केली  ोती. स र तरारीनुषींगान े
बािार सममतीन े सुनाोणी  ेतली धसता, सींबींध्त ोीर रेड ींग कीं पनीींने सींबीं्ीत शतेकऱ्याींच्या 
माल विरोर ची रकम  ेयाच े मान्य केले. तथाविरप, स र रेड ींग कीं पनीन े विरो ीत मु तीत 
शेतकऱ्याींना रकम ध ा केली ना ी. त्यामुाे बािार सममतीन ेोीर रेड ींग कीं पनी याींना िाव र 
नो्ीस  ेऊन, गााा िप्त करुन तायात  ेतला. स र गााा िप्तीच्या कायाोा ी विरोरु  
कीं पनीन ेमा.मुींबई ्च्च न्यायालयात याधचका  ाखल केली  ोती. मा.न्यायालयान ेशेतकऱ्याींच्या 
शेतमालाची रकम एक मव न्याच्या आत म.ेोीर रेड ींग कीं पनी याींनी बािार सममतीक  ेिमा 
कराोी, धन्यथा गााा मललाोायाोारे विरोर  करयाबाबतची पुढील कायाोा ी कराोी धसा आ ेश 
व ला  ोता. 
     मा.न्यायालयाच्या आ ेशामाेु कीं पनीन े व .१८.८.२०१८ रोिी शेतकऱ्याींची  ेय धसलेली 
रकम रु ७.३२ लाख बािार सममतीक  ेिमा केली. बािार सममतीने स र रकम शेतक-याींना 
व .२८.८.२०१८ रोिी ो्यतीक ्ना ेशायाोारे ध ा केली आ े. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
 

सहिार के्षरातील बांद झालेला लशक्षण षनधी पुन्हा सुरु िरण्याबाबत 
  

(४८)  १३०२४८ (०४-१२-२०१८). श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) : सन्माननीय सहिार मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स कार षेेतरातील बीं  झालेला मशषेतण नन्ी पुन् ा सुरु करयाचा प्रस्ताो शासनाच्या 
विरोचारा्ीन आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, स र प्रस्ताोाोर ननणाय  ेयात आला आ े काय, 
(३) धसल्यास, स र ननणायाच्या धनुषींगाने धींमलबिाोणीचा कालाो्ी काय आ े, 
(४) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री.सुभाष देशमखु (११-०७-२०१९) : (१) स कारी षेेतरातील सींस्थाम्ील स स्य, धध्कारी 
आणण कमाचारी याींना प्रमशषेतण  ेयासाठी धध्सूधचत  केलेल्या सींस्थाींना मशषेतण नन्ी 
म ाराषर स कारी सींस्था धध्ननयम १९६० चे कलम २४ध धन्ोये सुरु आ े. त्यामाेु तो सुरु 
करयाचा प्रश्न उद् ावत ना ी 
(२), (३) ो (४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
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अिोले (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील डाळीांब उत्पादि शतेिऱ्याांच ेथिीत पैसे लमळण्याबाबत 
  

(४९)  १३१३५० (०४-१२-२०१८).   श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय पणन मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धकोले (जि.ध म नगर) तालुयातील शतेकऱ्याींचे  ााीींब मुींबई कृषी ्त्पन्न बािार 
सममतीच्या ोाशी, नोी मुींबई येथील व्यापारी रध्ी.सुयाकाींत ढोले याींनी मा े सप् े्ंबर २०१७ मये 
ोा त्या रम्यान खरे ी केलेले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) धसल्यास, स र  ााीींब ्त्पा क शेतकऱ्याींचे व्यापारी ढोले याींनी धयायापपयांतप्स े व लेले 
ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) धसल्यास, ्त प्रकरणी शासनाने चशकशी केली आ े काय, चशकशीच्या धनुषींगाने  ााीींब 
्त्पा क शेतकऱ्याींच े व्यापाऱ्याक ून प्से ममायाबाबत शासनाने कोणती कायाोा ी केली ोा 
करयात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
प्रा.राम लशांदे (१४-०६-२०१९) : (१), (२), ो (३) मुींबई कृविरष ्त्पन्न बािार सममतीच्या र्ा 
बािार आोारातील गााा र.एम-७६५ चे गााा्ारक (व्यापारी) याींनी सन २०१७-२०१८ या 
कालाो्ीत  ााीींब या शेतमालाच्या विरोर च े प्से शतेकऱ्याींना न व ल्याबाबत एकूण ४४ 
शेतकऱ्याींनी न पये ५८,२९,७३१/- इतया रकमेची तरार बािार सममतीक  े केली  ोती. यात 
धकोले, जिल् ा ध म नगर येथील ३ शेतकऱ्याींचा समाोेश  ोता. 
      बािार सममतीने प्राप्त तरारीच्या धनुषींगान े सींबींध्त व्यापारी रध्ी.ढोले याींना 
शेतकऱ्याींची थक त  ेय धसलेली रकम तात ीने ध ा करयाबाबतची नो्ीस व ली  ोती. 
स र व्यापारी याींनी व लेल्या नो्ीसीच्या धनुषींगाने शेतकऱ्याींची रकम ध ा न केल्यामुाे 
रध्ी.ढोले (व्यापारी) याींचा गााा र.७६५ िप्त कन न ई-ननविरो ा प तीन े स र गाायाची 
मललाोायाोारे विरोर  केली. मललाोायाोारे न .४१ लाख प्राप्त झाली. स रची रकम शतेकऱ्याींनी 
मागणी केलल्या एकूण रकमेपेषेता कमी धसल्यामाेु सोा शेतकऱ्याींनी त्याच्या थक त रकमेच्या 
६९.७०% इतक  रकम ्ना ेशायाोारे ध ा करयात आली आ े. ्ोाररत मशल्लक रकम 
ोसुल करयाबाबतची कायाोा ी बािार सममतीमार्ा त काययायातील तरतू ीनुसार सुन  आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

शेतमाला्या थेट ववक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सोसायटयाांमध्ये  
िॉप शॉप उभारण्यास परवानगी ददली असल्याबाबत 

  

(५०)  १३३३१६ (०४-१२-२०१८). श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूवच) : सन्माननीय पणन 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शतेमालाच्या थे् विरोर ला प्रोत्सा न  ेयासाठी सोसायटयाींमये कॉप शॉप ्र्ारयास 
परोानगी व ली धसल्याचे मा े ऑ्ोबर, २०१८ मये ोा त्या रम्यान नन शानास आले,  े 
खरे आ े काय, 
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(२) धसल्यास, यामुाे शेतकऱ्याींच्या शतेीमालास रास्त र्ाो ममाणार धसल्याच े ी नन शानास 
येते,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) धसल्यास, स रची योिना यशस्ोी  ोयासाठी शासन काय ननयमाोली करणार आ े, 
(४) धसल्यास, स र योिनचेा लार् क्ीपयांत शेतकऱ्याींना  ोणार आ े, 
(५) नसल्यास, विरोलींबाची कारणे आ ेत ? 
 
प्रा.राम लशांदे : (१३-०६-२०१९) : (१)  ोय. 
(२)  ोय.  
(३) व नाींक ४ ऑ्ोबर, २०१८ रोिीच्या शासन ननणायात नमू  केलेले आ े. 
(४) आतापयांत ३७ शेतकरी ्त्पा क कीं पन्या ो बचत ग्ाींमार्ा त श री ग ृननमााण 
सोसायटयामये १५६ कॉप-शॉप सुरु केले धसनू,  ी व्योस्था कायमस्ोरुपी ननमााण  ोईल 
यासाठी प्रयत्न सुरु आ ेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  
 

ववधान भवन :    
सचचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
मुांबई.   

__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूोा सोा प्रिरया म ाराषर विरो्ानमीं ा सधचोालयाच्या सींगणक यींरणेोर 

मुद्रण: शासक य मयोती मुद्रणालय, मुींबई. 


