
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १२९ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

सांगमेश्वर तालुक्यातील (जि.रत्नाधगरीआ वरवली त ेमानिन रतत्याच्या दरुुततीबाबत 
  

(१आ  ३१७२ (२२-१२-२०१४आ.   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूणआ :   सन्माननीय सावविननि 
बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळूनआ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) सींगमेश्वर तालुक्यातील (जि.रत्नागगरी) आरवली ते माखिन रस्तत्याची दतुर्ाा साईडपट्टी व 
काही ठिकाणी मोऱ्या खचलेल्या असून सदर मागाावरुन वाहतकू करताना वाहनचालकाींना 
अडचणी ननमााण होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागाावरील साईडपट्या दरुुस्तती, रस्तत्याचे डाींबरीकरण व मोऱ्याींची 
दरुुस्ततीबाबत  कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०१-२०१६आ : (१) नाही. 
(२) प्रश्नाींककत लाींबीतील कक.मी. ३/०० त े८/०० या लाींबीतील पषृिभागावर पडलेले खड्ड ेडाींबर 
ममश्रीत खडीन े भरण्यात आले आहे. तसेच कक.मी. १/३४५ मधील मातीची शुषक काळया 
दगडाची काही प्रमाणात ढासळलेली मभींत बाींधण्यात आली असून खचलेला भराव सुजस्तितीत 
करुन रस्तत्यावरील वाहतूक सद्यजस्तितीत सुरळीत चालू आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शतेिऱयाांना पीि ििाववरील व्याि माफीबाबत 
  

(२आ  ५२८२ (१०-०४-२०१५आ.   श्री.सांग्राम थोपटे (भोरआ, अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसाआ, श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेवीआ, श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरीआ, डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरीआ, श्री.राधािृष्ट् ण 
ववने-पाटील (मशडीआ :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील शेतक-याींना पीक किाावरील व् याि मार्ीची मा.मुख् यमीं्ी याींनी केलेल् या 
घोषणेचे आदेश राज् यातील जिल् हा सहकारी बाकासह राष रीयकृत, प्रादेमशक व खासगी बॅकाींना 
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लागू राहतील अस ेनमूद करणे आवश् यक असतानाही ते नमूद करण् यात आले नसल्याच ेमाहे 
िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार मा.मुख् यमीं्ी याींनी केलेल् या घोषणेनसुार शेतक-याींना पीक किाावरील व्याि मार् 
करण् यासािज जिल् हा सहकारी बाकेसह रतर राष रीयकृत, प्रादेमशक व खासगी बाकानाही आदेश 
देण् याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्यापी, कोणतीच कारवाई करण् यात आली नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१६आ : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) शासनाकडील ठद. ११.०२.२०१५ व सहकार आयुक्तालयाकडील ठद. २७.०३.२०१५ रोिीच्या 
प्ाद्वारे रुपाींतरीत होणाऱ्या पीककिाावरील सन २०१५-१६ या आगिाक वषाातील सींपूणा व्याि 
बाकाींना शासनामार्ा त अदा करण्यासािजचे प्रस्तताव के्ष्ीय कायाालयाकडून मागववण्यात आले 
आहेत. 

___________ 
 

मुांबई - गोवा रोडवर समुद्र मागगे  िेळशी नाडीवरील पुलाच्या बाांधिामाबाबत 
 

(३आ  ६५३० (०९-०४-२०१५आ.   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चमआ, श्री.तुिाराम िात े(अणुशक्ती 
नगरआ :   सन्माननीय सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळूनआ मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई - गोवा रोडवर समुद्र मागे केळशी खाडीवरील पुलाचे बाींधकामासींदभाात सद्यःजस्तिती 
काय आहे, 
(२) सदर पुलाचे बाींधकाम कधीपयतं सुरु होण् याचे अपेषितक्षत आहे, त् याकतरता ककती खचा 
अपेषितक्षत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सद्यजस्तिती काय आहे ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०१-२०१६आ : (१) ववषयाींककत पूलाचे काम सन २००६ मध्ये प्रगतीत 
होते. केळशी बािकूडील पोचमागाामध्ये वाळूची ्ेकडी येत असल्याच्या मुद्द्यावरुन प्रणव नतिा 
ममशन, पूणे या सींस्तिेन े उच्च न्यायालयाला िनठहत यागचका दाखल केली. सदर िनठहत 
यागचकेवर न्यायालयाने िैस े िे जस्तितीत काम बींद िेवण्याच ेआदेश ठदल्याने सद्यजस्तितीत 
काम बींद आहे. तत्पूवी पूलाच ेवळेास बािूकडील १ गाळ्याच ेव ४ वपअसाच ेवेलकॅप पयतं काम 
पूणा करण्यात आले आहे. तसेच पोचमागााच्या मातीकाम व मोऱ्याच े ९० ्क्के काम पूणा 
करण्यात आले आहे. 
(२) उच्च न्यायालयाच्या स्तिगगतीचे आदेश उिल्यानींतर काम सुरु करण्यात येईल व त्यासािज 
अींदाि ेरु.८४९.६६ को्ी रतका खचा अपेषितक्षत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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ठाणे जिल् ्यातील मुरबाड तालुक् यातील अनिे मिूर िामगार सहिारी सांत था  
मिुराांच ेवधथवि शोषण िररत असल्याबाबत 

  

(४आ  ७२६६ (०७-०४-२०१५आ.   श्री.किसन िथोरे (मुरबाडआ, श्री.जितेंद्र वव् हाड (मुांब्रा िळवाआ :   
सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) िाणे जिल् ्यातील मुरबाड तालुक्यातील अनेक मिूर कामगार सहकारी सींस्त िा मिुराींचे 
आगिाक शोषण व वपळवणूक करीत असल् याचे माहे िानेवारी, २०१५ वा त् या सुमारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनामार्ा त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीअींती काय ननदशानास आले व तद्नुसार मिुर कामगार सहकारी 
सींस्त िाींच् या अध् यक्ष व सगचवाींवर कोणती कारवाई करण् यात आली अिवा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५आ : (१) नाही. मा् मिुर कामगार सहकारी सींस्तिा सींदभाातील 
तक्रार जिल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्तिा, िाणे याींच्याकड ेप्राप्त झाली आहे. सदर तक्रारीची 
चौकशी सहायक ननबींधक, सहकारी सींस्तिा, मुरबाड करीत आहेत. 
(२) चौकशी चालू आहे. 
(३) चौकशी चालू आहे. 
(४) सींस्तिानी दप्तर तपासणीकरीता दप्तर उपलब्ध करुन न ठदल्यामुळे दप्तर प्राप्त 
करण्याकतरता महाराषर सहकारी सींस्तिा अगधननयम १९६० च े कलम ८० अन्वये कारवाई 
प्रस्तताववत करण्यात आलेली आहे. तहमसलदार कायाकारी दींडागधकारी मुरबाड याींचेकड े
ठद.०६.०५.२०१५ व ठद.२६.०५.२०१५, ठद.०१.०६.२०१५ रोिी स्तमरपणप् देण्यात आलेली आहेत. 

___________ 
  

उत मानाबाद जिल् हा म यवती सहिारी बकिेची वधथवि जतथती सुधार् याबाबत 
  

(५आ  ७७०९ (१५-०५-२०१५आ.   श्री.अबू विमी (माननूदव मशवािीनगरआ, श्री.राणािगिीतमसांह 
पाटील (उतमानाबादआ, श्री.रमेश िदम (मोहोळआ, श्री.राहुल मोटे (पराांडाआ, श्री.रािशे टोप े
(घनसावांगीआ, श्री.जितेंद्र वव् हाड (मुांब्रा िळवाआ :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) उस्त मानाबाद जिल् हा मध् यवती सहकारी बाक प्रचींड अडचणीत असल् यान े िेवीदाराचे व 
खातेदाराचे पैस े देणे शक् य नसल् याने शासनाकडून आगिाक मदत देण् याची मागणी स्त िाननक 
लोक प्रनतननधीींनी मा. सहकार व पणन मीं्ी याींना ठदनाींक ९ नोव् हेंबर, २०१४ रोिी वा त् या 
सुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) उस्त मानाबाद जिल् हा मध् यवती सहकारी बाकेची आगिाक जस्तिती सुधारण् याबाबत स्त िाननक 
लोकप्रनतननधीींच् या ववनींतीनसुार मा.सहकार मीं्ी याींच्या अध् यक्षतखेाली सींबींगधताींची बैिक माहे 
डडसेंबर, २०१४ मध् ये वा दम् यान घेण् यात आली, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, सदर बैिकीत मा.सहकार मीं्ी याींनी व्याि सवलत योिनेचे रू.२० को्ी 
तात् काळ बाकेस अदा करण् याचे ननदेमशत करून देखील सदर रक् कम बाकेला अद्याप ममळालेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार 
सदर रक्कम बाकेला न ममळण्याबाबत ववलींबाची कारणे काय आहेत, 
(५) तसेच उक् त बैिकीच् या अनुषींगाने मा.सहकार मीं्ी याींच्या आदेशानुसार बाकेने रतर 
मागण् याींबाबतचा प्रस्त ताव ववभागीय सहननबींधकामार्ा त सहकार आयकु् ताकड ेनव् याने सादर केला, 
हेही खरे आहे काय, असल्यास, सदर प्रस्ततावाची सद्यजस्तिती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१६आ : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) होय, १ डडसेंबर २०१४ रोिीच्या बैिकीच्या अनुषींगाने बाकेने खालील ३ प्रस्तताव शासनास 
सादर केलेले आहेत. 
     १) शासकीय भागभाींडवल रु. १५४४.०० लाख. 

     २) अडचणीतील जिल्हा बाकेच्या धरतीवर कें द्र/राज्य सरकारकडून आगिाक मदत      
रु.१००.०० को्ी. 

     ३) ५० को्ी सॉफ्् लोन बाबत. 
___________ 

 

िालना येथील सावविननि बाांधिाम ववभागाने रामनगर पोमलस वसाहतीमधील प्रत् येि 
गाळयाांम येही प्रत् येिी एि लानाची िाम ेिरुन ३८ लान  

रुपयाांची देयिे िाढ् यात वल्याबाबत 
  

(६आ  ८७०८ (१०-०४-२०१५आ.   श्री.अिुवन नोतिर (िालनाआ :   सन्माननीय सावविननि 
बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळूनआ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िालना येिील सावािननक बाींधकाम ववभागाने रामनगर पोमलस वसाहतीमध् ये प्रत् येक 
गाळ्याींमध् येही प्रत् येकी  क लाखाची कामे करुन ३८ लाख रुपयाींची देयके काढण् यात आली 
असून अगधक्षक अमभयींता या कामाींना  काच आगिाक वषाात दोनदा मींिूरी ठदल् याचे माहे 
नोव् हेंबर, २०१४  मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
चौकशीनुसार सींबींगधत दोषीींववरुध् द कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कारवाई केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०१-२०१६आ : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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िें द्र शासनाच्या ननधीतून िरावयाच्या रतत्याांची अपेक्षित िामे सावविननि बाांधिाम ववभागान े
िेली नसल्याबाबत व ववतरीत ननधीतही अननयममतता झाल्याबाबत 

  

(७आ  ९३५३ (१०-०४-२०१५आ.   श्री.वैभव नाईि (िुडाळआ, डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथआ, 
श्री.अिय चौधरी (मशवडीआ, श्री.बसवराि पाटील (औसाआ, श्रीमती मोननिा रािळे (शेवगाांव - 
पाथडीआ, श्री.िगदीश मळुीि (वडगाव शेरीआ, श्री.सदा सरवणिर (माहहमआ :   सन्माननीय 
सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळूनआ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:-
(१) राज् य शासनाकडून ननधी नसल् याच े कारणे देवून ्ोलचे रस्त त् ो खािगी कीं ्ा्दारामार्ा त 
उभारण् याचा आरह ह धरला िात असतानाही प्रत् यक्षात मा् क्रें द्र सरकारच् या ननधीतनू 
करावयाच् या रस्त त् याची अपेषितक्षत काम े सावािननक बाींधकाम ववभागाने केलीच नाहीत असा 
िपका महालेखाकाराच् या अहवालात िेवण् यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) कें द्र व राज् य सरकारच् या ननधीतून २.७० लाख ककलोमी्र रस्त ते बाींधण् याच ेउठष्ष ् िेवण् यात 
आले असताना यापकैी २.४३ लाख कक.मी. रस्त तेच पूणा व त् यासािज ववतरी केलेल् या ननधीतही 
सावािननक बाींधकाम ववभागाींकडून अननयममतता झाल् याचा सींशयही व् यक् त करण् यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) राज् यात १९८१ ते २०११ या कालावधीत ननजश्चत केलेले रस्त ते बाींधण् याचे उठ्ष ् ३२ 
वषाातही पूणा झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, यासींपूणा प्रकरणाची चौकशी करण् यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त् यानसुार पुढे कोणती कायावाही करण् यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सद्यजस्तिती काय आहे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-१२-२०१५आ : (१) अशी बाब आढळून आलेली नाही. 
(२) अशी बाब आढळून आलेली नाही. 
(३) सन १९८१ त े२००१ व सन २००१ त े२०१२ या दोन रस्तते ववकास योिनामध्ये अनुक्रम े
२,७५,७२३ कक.मी. व ३,३६,९५४ कक.मी. रस्तते ववकासाचे उ्ीष् िरवण्यात आले आहे. यापैकी 
१९८१-२००१ मध्ये २,४१,७१२ कक.मी. लाींबीच्या रस्तत्याींच्या ववकास करण्यात आला असून सन 
२००१-२१ अींतगात माचा २०१४ पयतं २,६३,७०८ कक.मी. रतक्या लाींबीच्या रस्तत्याचा ववकास 
करण्यात आला आहे. योिनेतील उ्ीष्े साध्य करण्याबाबत उपलब्ध होणारा ननधी 
प्राधान्यक्रम ननकड ववचारात घेऊन कायावाही करण्याचे ननयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
िळगाव जिल् हा सहिारी म यवती सह. बकिेच् या शेंदणुाव 

शानेत िमा िेलेल्या रिमा ममळणेबाबत 
  

(८आ  ९४१३ (१०-०४-२०१५आ.   श्री.गुलाबराव पाटील (िळगाव ग्रामीणआ :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष र शासन व ॲरह ीकल् चर रन् शुरन् स कीं पनी याींनी सींयकु् ततरत् या हवामान आधातरत 
राष रीय कृवष वपक योिना २०१४ मध् ये राबववली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, िळगाव जिल् ्यातील १५२ गावातील ९९ वव.का. सींस्त िाींना रोख तसेच किा 
खात् यावर नावे मलहून वप्रममयमच् या करोडो रुपयाींची रक् कम बहुसींख् य शेतक-याींनी िळगाव 
जिल् हा सहकारी मध् यवती सह. बाकेच् या शेंदणुाा शाखेत िमा केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ववमा कीं पनीकडून शेतक-याींना ववम् याच् या यो य रक् कमा वेळेवर ममळण् यासािज 
राज् य शासनाने कोणती उपाययोिना केली आहे वा करण् यात येत आहे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१६आ : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) िळगाव जिल्हा मध्यवती सहकारी बाकेच्या शेंदणूी शाखेतनू ११ गावातील ९१ शेतकऱ्याींनी 
रोखीन े रु. ९०,५५७/- व ८ ववववध कायाकारी सेवा सहकारी सींस्तिाींच्या १७३८ शेतकऱ्याींनी रु. 
२५,२२,०५६/- किाखाती नावे ्ाकून पीक ववमा हप्त्याची रक्कम भरलेली आहे. 
(३) पीक ववमा योिनअेींतगात ११ गावातील ९१ रोखीने पीक घेणारे बबगर किादार शतेकऱ्याींना 
रु.३,३०,६५४/- व ८ ववववध कायाकारी सींस्तिाींच े १६४७ किादार सभासद शेतकऱ्याींना         
रु.९२,३९,२५०/- पीक ववमा नुकसान भरपाई ॲरह ीकल्चर रन्शुरन्स कीं पनीकडून ममळालेली आहे. 

___________ 
 

किनवट व माहुर तालुियातील (जि.नाांदेडआ शेति-याांना  
राष्ट् रीयिृत बकिेिडून पीि ििगे  उपलब् ध हो् याबाबत 

  

(९आ  ९८१६ (०९-०४-२०१५आ.   श्री.प्रदीप नाईि (किनवटआ, श्री.राहुल मोटे (पराांडाआ :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ककनव् व माहुर तालुक् यातील (जि.नाींदेड) आठदवासी नक्षलरह स्त त बहुल भागातील शेतक-
याींना वेळवेर पीक किा उपलब् ध होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर भागातील शेतकरी वगा खरीप वपकाींमळेु ्स्त त झालेल् या असून शेतक-
याींसमोर आगिाक सींक् उभे राठहले असल् याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध् ये वा त् या दरम् यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणी शेतक-याींना राष रीयकृत बाकाींकडून तात् काळ पीक किा 
ममळण् याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्यापपयतं कोणतीच कायावाही करण् यात आली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, 
(५) असल् यास, तसेच राष रीय बाकाींकड ेअसलेली िेवी र् करणेबाबत शासनाची भूममका काय 
आहे ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१६आ : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) मा. उच्च न्यायालय, खींडपीि औरींगाबाद येि े तर् वप्ीशन क्र. ८९४४/१३ अन्वये पीक 
किे ममळणेसािज दाखल केलेल्या यागचकेत मा. खींडपीिाने पा् सभासदाींना ननयम व 
अ्ीनुसार किा ववतरीत करण्याच ेआदेश स्त्े् बाक आार् रींडडया, शाखा ककनव् याींना ठदले 
होते. त्याअनुषींगाने बाकेने सन २०१३-१४ या वषाात ३४१ पा् सभासदाींचे  कूण रु. १.५१ को्ी 
वा्प केले व सन २०१४-१५ या वषाात २६२ पा्  सभासदाींना  कूण रु. १.०४ को्ी वा्प केले 
आहेत. 
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(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

__________ 
 

रा.म.मा. ९ या रत त् याच्या चौपदरीिरणाच् या िामात सुरिा ननयमाांचा अवलांब होत नसल् या 
िारणान ेअपघातास िबाबदार असणा-या सवव सांबांधधताांवर िायदेशीर िारवाई होणेबाबत 

 

(१०आ  ९९६४ (०७-०४-२०१५आ.   श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगाआ :   सन्माननीय सावविननि 
बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळूनआ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) रा.म.मा. ९ या रस्त त् याच्या चौपदरीकरणाच् या कामात सुरक्षा ननयमाींचा अवलींब होत नसल् या 
कारणाने झालेल् या अनेक अपघातास िबाबदार असणा-या सवा सींबींगधताींवर कायदेशीर कारवाई 
होणेबाबत उमरगा- लोहारा येिील लोकप्रनतननधी याींनी जिल् हागधकारी, उस्त मानाबाद याींना ठद. 
३०/०१/२०१५ रोिी वा त् यासुमारास लेखी प्ाद्वारे सुगचत केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त ननवेदनाच् या अनुषींगाने सींबींगधतावर कोणतीच कारवाई झाली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(३) उक् त प्रकरणी शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-१२-२०१५आ : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     राषरीय महामागा क्र. ९ च्या चौपदरीकरणाच्या करारनाम्यातील तरतुदीनसुार सुरक्षा 
ननयमाींचा अवलींब करणेबाबत उद्योिकास सींबींधीत प्रकल्प सींचालक व ताींब्क सल्लागार याींनी 
कळववले असून त्या अनुषींगान ेउद्योिकाींनी सुरक्षा ननयमाींचा अवलींब करणे बाबत कायावाही 
केली असल्याच े प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागा प्रागधकरण, सोलापूर याींनी 
कळववले आहे. 
(३) जिल्हा रस्तता सुरक्षा सममती, उस्तमानाबाद अींतगात जिल्हागधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली 
शासनाच्या सींबींगधत ववभागातील अगधकाऱ्याींची राषरीय महामागाावरील वाढत्या अपघातासािज व 
जिल्हयातील रतर ठिकाणी होणाऱ्या अपघाताच्या वाढत े प्रमाण कमी करण्याच्या हेतून े
ननयममत बैिक आयोजित करण्यात येते. राषरीय महामागाावरील भसुींपादन ववषयक कामे 
सुरळीत पार पाडण्यासािज व कायदा सुव्यवस्तिा ववषयक पतरजस्तिती हाताळण्यासािज 
उपववभागीय अगधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली ्ास्तक र्ोसाची ननममाती करण्यात आली असून 
राषरीय महामागााच्या कामासींबींधी समस्तयेबाबत ननयीं्ण िेवले िाते, अस े जिल्हागधकारी 
उस्तमानाबाद याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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अमरावती जिल्हा सहिारी बकिेत होत असलेल्या गैरिारभाराबाबत 
  

(११आ  १०२८१ (१०-०४-२०१५आ.   डॉ.सुननल देशमुन (अमरावतीआ, डॉ.पांिि भोयर (वधावआ, 
श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्च ूिडू (अचलपूरआ, डॉ.अननल बोंड े(मोशीआ :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जिल् हा बाकेच ेपदागधकारी करीत असलेल् या गैरकारभाराबाबत अमरावती जिल् हा 
सरकारी बाक कमाचारी सींघ्नेच् या तक्रारीच े अनुषींगान े जिल् हा उपननबींधक सहकारी सींस्त िा 
अमरावती याींनी केलेल् या चौकशीच ेकाम पूणा झाले आहे काय, 
(२) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार पुढे कोणती कायावाही करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१६आ : (१) होय. 
(२) खालील मुद्द्याबाबत महाराषर सहकारी सींस्तिा अगधननयम, १९६० चे कलम ८३ अन्वये 
चौकशी सुरु आहे. 
१. ननयत वयोमानानुसार सेवाननवतृ्त झाल्या नींतर सुध्दा कमाचाऱ्याींची पुन्हा बाकेत ननयुक्ती 
करणे. 
२. बाकेने सुवणा वषााननममत्त महोत्सवासािज केलेला खचा. 
३. बाकेने सींगणकीकरणाच ेसीबी सच्या कामकािासािज केलेला खचा. 
४. बाकेने अवसायनातील सींस्तिाींना केलेले किा वा्प. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई जिल् हा म यवती बकिेन ेअननयममत ििव वाटप िेल्याबाबत 
  

(१२आ  ११९९१ (०९-०४-२०१५आ.   श्री.अतलम शने (मालाड पजश्चमआ :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई जिल् हा मध् यवती बाकेने सुमारे १०० को्ी रुपयाींचे अननयममत किा मुींबई 
उपनगरामध् ये व शहरामध् ये वा्प केले तसेच बाकेच े कायाालय अनगधकृत झोपडप््ीमध् ये 
केल् याच ेमाहे नोव् हेंबर, २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त् यानसुार दोषीींवर पुढे कोणती कारवाई करण् यात आली आहे वा येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१६आ : (१) होय. हे खरे आहे. 
      बाकेच् या ववरुध् द आलेल् या तक्रारीच् या अनुषींगाने केलेल् या तपासणी मध् ये मुींबई जिल्हा 
मध् यवती सहकारी बाकेन े रु. ११२.९४ को्ीचे अननयममत किा ठदल् याचे तपासणी अहवालात 
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नमूद आहे. तसेच बाकेच् या काींठदवली (पूवा), सहार व् हीलेि (स्त लम) चेंबूर कॉलनी (स्त लम) दाम ू
नगर (स्त लम) येिील शाखा अगधकृत िागेत आहेत अिवा अनतक्रमण िागेत आहेत याबाबत 
शींका उपजस्तित केली आहे. 
(२) मुींबई जिल् हा मध् यवती सहकारी बाक मयाा., मुींबई ववरुध् द तक्रारी ववभागीय सहननबींधक, 
सहकारी सींस्त िा, मुींबई याींचकेड ेठदनाींक १७.०१.२०१३ व २३.०१.२०१३ रोिी प्राप् त झाल् या होत् या. 
त् या अनुषींगाने बाकेची महाराष र सहकारी सींस्त िा अगधननयम १९६० चे कलम ८९ अ अन् वये 
तपासणी करण् यात आली. सदर तपासणी अहवाल ठदनाींक ०६.१२.२०१४ रोिी ववभागीय 
सहननबींधक, सहकारी सींस्त िा, मुींबई याींचेकड े प्राप् त झाला. त् या अनुषींगाने बाकेचा खुलासा 
मागववण् यात आला असून यातील काही मुद्याींच् या अनुषींगान े चाचणी लेखापतरक्षण आदेमशत 
केले आहे. सदर अहवाल प्राप् त होताच अगधननयमातील तरतूदीनसुार आवश् यक ती कायावाही 
करण् यात येत आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

परभणी जिल् हा म यवती सहिारी बकिेच ेववभािन िरुन त वतांत्र हहांगोली  
जिल् हा म यवती सहिारी बकिेची ननममवती िर् याबाबत 

  

(१३आ  १२९७० (१०-०४-२०१५आ.   श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोलीआ :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) परभणी जिल् ्याचे ववभािन होऊन स्त वतीं् ठहींगोली जिल् हा अजस्ततत् वात येऊन १५ वषांचा 
कालावधी उल्ून ही अद्यापपयतं ठहींगोली जिल् ्याकतरता स्त वतीं् जिल् हा मध् यवती सहकारी 
बाकेची ननममाती करण् यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, परभणी जिल् हा मध् यवती सहकारी बाकेच े ववभािन करुन स्त वतीं् ठहींगोली 
जिल् हा मध् यवती सहकारी बाकेची ननममाती करण् याची बाब शासनाच् या ववचाराधीन आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार ठहींगोली जिल् ्याकतरता स्त वतीं् जिल् हा मध् यवती सहकारी बाकेची ननममाती 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सद्यजस्तिती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१६आ : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) व (३) ठद.परभणी जिल् हा मध् यवती सहकारी बाकेचे ववभािन करणे बाबत ठद. २१.०७.२००८ 
रोिी सहकार आयुक्तालयास प्रस्तताव सादर करण्यात आला होता. परींत ू नाबाडान े ठदनाींक 
०५.०३.२००९ चे प्ान्वये परभणी जिल्हा मध्यवती सहकारी बाकेच्या आगिाक जस्तितीचा ववचार 
करुन ववभािनाचा प्रस्तताव ववचारात घेता येत नाही असे कळववलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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अनुत् पादि ििावची रक् िम वाढू नये म् हणून राष्ट् रीयिृत बकिाांनी त् या 
ििाांच ेरुपाांतर अल् पमुदतीच् या ििावत िर्याबाबत 

  

(१४आ  १३२५६ (१०-०४-२०१५आ.   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूरआ :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राषरीय बाका अनतु् पादक किााची रक् कम वाढू नये म् हणून त् या किांच े रुपाींतर बाकेच े
अगधकारी किादार शेतकऱ्याींना ववश्वासात न घेता परस्तपर अल् पमुदतीच् या किाात करीत असून 
त्यामुळे दषु काळरह स्तत शेतकऱ् याींना त् या किााच ेरुपाींतर दपु् प् व् याि द्याव ेलागणार असल्याच े
ठदनाींक २९ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,  
(२)  मरािवाड्यातील पीक किााची रक् कम समुारे ५ हिार ४३६ को्ी रुपये रतकी असून  या 
किााच ेरुपाींतर अल् प मुदतीत झाले नाही, तर शेतक-याींकडून ६ ्क् के व् याि आकारले िाईल 
तसेच किा अल् पमुदतीत रुपाींतरीत करण् यात येत असल् याने त् यावर १२ ्क् के व् याि आकारले 
िाण् याची शक् यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशीत करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार दषु काळरह स्तत शेतक-याींना ठदलासा देण् यासािज कोणती कायावाही करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व सदरहू प्रकरणाची सद्यजस्तिती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१६आ : (१) नाही. अशी बाब शासनाच् या ननदशानास आली नाही. 
(२) नाही. रुपाींतरीत मध् य मुदत किााच् या प्रत् येक वावषाक हप् त् याची परतरे्ड शतेक-याींनी ववहीत 
मुदतीत केल् यास सींबींगधत शतेक-याींच् या किाावरील २०१५-१६ या वषााचे सींपुणा व् याि तसेच 
त् यापुढील चार वषााचे सन २०१६-१७ ते २०१९-२० वावषाक सहा ्क् के दरान े होणारे व् याि 
शासनामार्ा त अदा करण् याचा ननणाय राज् य शासनान ेठद.२९.०७.२०१५ रोिी घेतला. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

लातूर जिल् हयातील माांिरा नदीवरील रतत ेव धचनलठाणा ते भातनडेा  
येथील पुलाच ेिाम पूणव िर्याबाबत 

  

(१५आ  १३२६६ (१०-०४-२०१५आ.   श्री.त्र्यांबिराव मभस े(लातूर ग्रामीणआ : सन्माननीय सावविननि 
बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळूनआ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) लातूर जिल् हयातील माींिरा नदीवर उभारण् यात आलेल् या बॅरेिच् या पाण् याखाली शेतातील 
रस्त ते गेल् याने शेतकऱ्याींना शेतीच्या ठदशेने िाण्यासािज पयाायी रस्त ते व आवश् यक त् या ठिकाणी 
पूल बाींधकाम करण् याबाबत स्त िाननक लोकप्रनतननधीनी ठदनाींक २६ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा 
त् यासुमारास मा.मुख् यमीं्ी याींचेकड ेननवेदनाव् दारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच गचखलिाणा (ता.जि.लातूर) येिे माींिरा नदीवर गचखलिाणा ते भातखेडा रस्त त् यावर 
पूलाचे काम अधाव् जस्तितीत बींद पडले असून उवातरत पूलाचे कॉलम उभ े केले असून सदर 
पूलाच ेकाम पूणा करण् याबाबत स्त िाननक लोकप्रनतननधीन े ठदनाींक ६ रे्ब्रुवारी, २०१५ रोिी वा 
त् यासुमारास अगधक्षक अमभयींता, सावािननक बाींधकाम मींडळ- उस्त मानाबाद याींचेकड े
ननवेदनाव् दारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त दोन्ही प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार माींिरा नदीवरील रस्त ते व पूलाींचे बाींधकाम करण्याबाबत तसेच 
गचखलिाणा त े भातखेडा या रस्तत्यावरील पुलाच े काम पूणा करण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायावाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायावाही करण् यात आली नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत व 
सदर ठिकाणी रस्तते व पुलाींच ेबाींधकाम करण्याबाबत शासनास ककती कालावधी लागणार आहे? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०१-२०१६आ : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) पुलाच्या ठिकाणी खुलगापूर बॅरेिचे बॅकवॉ्र असल्याने नदी प्ात स्तलॅबच ेकाम करता 
येत नाही. त्यामुळे नदीप्ात मातीचा भराव करुन काम करणेसािज तसेच पलुाच्या 
सींकल्पगच्ामध्ये झालेल्या बदलामुळे या कामाच े सधुारीत अींदािप्कास मान्यता 
देण्याबाबतची कायावाही सुरु आहे. 
(४) ननधीच्या उपलब्धतेनसुार पलुाचे काम पूणा करण्यात येईल. 

___________ 
  

सोलापूर जिल््यातील वपि ििावबाबत नरीप रब्बीसाठी असलेले  
२५५६ िोटी रुपयाांचे उहिष्ट्ट बकिानी पूणव िेले नसल्याबाबत 

  

(१६आ  १३४४५ (१०-०४-२०१५आ.   श्री.सभुाष देशमनु (सोलापूर दक्षिणआ :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर जिल््यातील वपक किााबाबत खरीप रब्बीसािज असलेले २५५६ को्ी रुपयाींच े
उठ्ष् बाकानी पूणा केले नाही असे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय,  असल्यास, या चौकशीत काय 
आढळून आले त्यानुसार सींबींगधत ववषयावर कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१६आ : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
सोलापूर जिल््यातील वपक किााबाबत खतरप रब्बी सािज सन २०१४-१५ करीता  कूण रु. 
२८०० को्ीचे उठ्ष् िरववण्यात आले होत े त्यापकैी रु.२४७१ को्ी चे किावा्प करण्यात 
आलेले आहे. 
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(२) लक्षाींक पूताता न झाल्यान े जिल्हागधकारी, सोलापूर याींनी समन्वय सभाींमधून पीक किा 
वा्पाबाबत बाकाींना सूगचत केले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे जिल््यातील नडिवासला भागात नऱहे वडगावातील  
पुलाचे िाम सांथगतीने सुरु असल्याबाबत 

  

(१७आ  १४१८७ (१०-०४-२०१५आ.   श्री.मभमराव तापिीर (नडिवासलाआ : सन्माननीय सावविननि 
बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळूनआ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) पुणे जिल््याती खडकवासला भागात नऱ्हे वडगावातील दसुऱ्या पुलाचे काम अनतशय सींि 
गतीने सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पुलाच ेकाम सींपववण्याचा मुदतीत पुलाचे काम पुणा होणार आहे काय, 
(३) सदर पुलाच ेकाम सींपववण्याची अखेरची मुदत काय आहे, 
(४) तसेच पुलाचे काम मुदतपूवी पूणा न झाल्यास येणारा वाढीव खचा सींबींगधत िेकेदाराकडून 
वसुल करण्यात येणार आहे काय ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-१२-२०१५आ : (१), (२) (३) व (४) पुणे जिल््यातील खडकवासला 
भागातील नऱ्हे वडगावातील पलुाचे काम पुणे-सातारा राषरीय महामागा क्र. ४ हा रस्तता 
सहापदरी करण्याच्या कामामध्ये अींतभुात आहे. सदर पलुाच ेकाम पुणा झालेले असून म,े २०१५ 
मध्ये तो वाहतुकीस खुला  करण्यात आलेला आहे. सदर पलुाच्या कामाच े सवलतकर 
(PSTRL) व भारतीय राषरीय रािमागा प्रागधकरण (NHAI) याींचेमध्ये झालेल्या पुरवणी 
करारनाम्यानुसार (Supplementary Agreement) पुलाचे काम पणुा होण्याची सुधारीत मुदत 
ठदनाींक ३१.१२.२०१५ ही होती तिावप काम सुधारीत मुदतीपुवीच पुणा झाल्यान े वाढीव खचा 
सींबींगधत  सवलतकार याींचेकडून वसुल करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही, असे प्रकल्प सींचालक, 
भारतीय राषरीय रािमागा प्रागधकरण, पुणे याींनी कळववले आहे. 

___________ 
 

साांगली जिल्हा मयवती सहिारी बकिेत असलेल्या सांचालि मांडळामये ठेवीदाराांच ेदोन 
सांचालि प्रनतननधी वैद्यनाथन सममतीच्या मशफारशीनुसार घे्याबाबत 

  

(१८आ  १४२४१ (१०-०४-२०१५आ.   श्री.ियांत पाटील (इतलामपूरआ, श्री.रमशे िदम (मोहोळआ, 
श्री.जितेंद्र वव् हाड (मुांब्रा िळवाआ :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) साींगली जिल्हा मध्यवती सहकारी बाकेत असलेल्या सींचालक मींडळामध्ये िेवीदाराींच े दोन 
सींचालक प्रनतननधी वैद्यनािन सममतीच्या मशर्ारशीनुसार घेण्याबाबतचे ननवेदन माहे डडसेंबर, 
२०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान स्तिननक लोकप्रनतननधी तसेच तिेील स्तिाननक िेषि नागतरकाींनी 
मा.सहकार मीं्ी याींना ठदले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या ननवेदनावर शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०१-२०१६आ : (१) होय. 
(२) श्री. प्रभाकर पाींडुरींग पा्ी रा. साींगलीवाडी याींनी असे ननवेदन ठदले होते. सदरबाबत जिल्हा 
उपननबींधक, सहकारी सींस्तिा, साींगली याींच े कायाालयाकडून ठद. १५.१२.२०१४ व ठद. 
२२.१२.२०१४ रोिी प्ान,े साींगली जिल्हा मध्यवती सहकारी बाक मल. साींगली याींना कळववलेले 
होते. 
तिावप, ९७ व्या घ्ना दरुुस्ततीच्या अनुषींगान,े जिल्हा मध्यवती सहकारी बाकाींनी जस्तवकारलेल्या 
आदशा उपववधीमध्ये, िेवीदारास सींचालक मींडळावर घेण्याची तरतदू नसल्यान े बाकेस वतरषि 
कायाालयाच्या सूचनेप्रमाणे कायावाही करता येत नसल्याचे बाकेने जिल्हा उपननबींधक, सहकारी 
सींस्तिा, याींच ेकायाालयास कळववले. अिादार याींच े सींबींगधत मागणीप्रमाण े उपववधी जस्तवकारावा 
ककीं वा कसे ही बाब सींबींगधत बाकेचे सींचालक मींडळ व त्या बाकेची वावषाक सवासाधारण सभा 
याींच े अखत्यातरतील आहे बाकेन े याबाबत अिादाराच े ननवेदनानसूार तशी उपववधी दरुुस्तती 
सुचववलेली नाही. तसेच, तत्पुवी महाराषर सहकारी अगधननयम, १९६० मधील सुधाींरणाच्या 
अनुषींगान े सन २०१३ अध्यादेश - महाराषर अगधननयम क्रमाींक -६ ठद. २५.०४.२०१३ व 
अध्यादेश क्रमाींक -१६ ठद. १३.०८.२०१३ अनुसार, सहकारी सींस्तिाींच े सुधारीत आदशा 
उपववधीमध्ये तसेच, सहकार कायद्यामध्येही सींचालक मींडळाचे रचनेमध्ये िेवीदाराींच े
प्रनतननधीची तरतूद नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साांगली जिल्हा मयवती सिहारी बकिेिड ेववमा िां पनीन ेवपिववम्याचे  
२ िोटी ६८ लान रुपये हदले असल्याबाबत 

  

(१९आ  १४२४३ (१०-०४-२०१५आ.   श्री.ियांत पाटील (इतलामपूरआ, श्री.रमशे िदम (मोहोळआ, 
श्री.जितेंद्र वव् हाड (मुांब्रा िळवाआ :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 

(१) साींगली जिल््यातील साींगली जिल्हा मध्यवती सकहारी बाकेकड े ववमा कीं पनीन े साींगली 
जिल््यासािज माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वपकववम्याचे २ को्ी ६८ लाख रुपये ठदले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हे वपकववम्याचे पैसे शेतकऱ्याींच्या खात्यावर अद्याप वगा करण्यात आले नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वगा न करण्याची सवासाधारण कारणे कोणती, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येणार आहे ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१६आ : (१) होय, हे खरे आहे. ठद. २१.०१.२०१५ रोिी 
हवामानावर आधारीत पीक ववमा खरीप हींगाम २०१४-१५ अींतगात नुकसान भरपाई प्राप्त 
झालेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. सदरची नुकसान भरपाई ठद. ०२.०३.२०१५ रोिी शेतकऱ्याींच्या खात्यावर वगा 
करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ििवत (जि.रायगडआ तालुक् यात चाफेवाडी येथे वश्रमशाळा  
िमवचाऱयाांच्या इमारतीच ेबाांधिाम रनडल्याबाबत 

  

(२०आ  १६९२१ (३०-०७-२०१५आ.   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळाआ, श्री.अममन पटेल (मुांबादेवीआ, 
श्री.नसीम नान (चाांहदवलीआ, श्री.अतलम शेन (मालाड पजश्चमआ, प्रा.वषाव गायिवाड (धारावीआ, 
श्री.सुरेश लाड (ििवतआ, श्री.जितेंद्र वव् हाड (मुांब्रा िळवाआ, श्री.रमेश िदम (मोहोळआ, श्री.भातिर 
िाधव (गुहागरआ, श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूरआ, श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवनआ, श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाडआ :   सन्माननीय वहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) किात (जि.रायगड) तालुक् यात चारे्वाडी येि े उभारण् यात येत आलेल्या आश्रमशाळा 
कमाचा-याींच् या रमारतीचे बाींधकाम सन २०१० पासून अधाव् जस्तितीत बींद पडले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त बाबतीत शासनान े काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे तसचे 
सदर बाींधकाम ककती मुदतीत पुणा केले िाईल, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२५-०२-२०१६आ : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) शासककय माध्यममक आश्रमशाळा, चारे्वाडी येिे रमारत बाींधकामाींच्या 
रु.१,७३,०१,५८२/- अींदािप्कास शासन ननणाय ठद.७/६/२००५ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. त्यानुषींगाने वगा-३ च्या कमाचाऱ्याींकतरता ७ ननवासस्तिाने बाींधण्याकतरता रु.२२,३८,०६६/- 
रतक्या रकमेच्या अींदािप्कास ताींब्क मान्यता देण्यात आली. सदर कामाचे कायाारींभ आदेश 
ठद.२७/११/२००८ रोिी देण्यात आले होते. त्यानसुार सदर रमारतीचे आर.सी.सी. काम, 
वव्काम, दरवािे, खखडक्या रत्यादी काम पूणा झाले आहे. त्यावर रु.३७.२० लक्ष रतका खचा 
झालेला आहे. प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी रमारतीची िागा खोल खड्डयात असल्याने ताींब्क 
मान्यतेव्यनततरक्त तळमिल्याचे काम सींबींगधत िेकेदारास करावे लागले त्यामुळे वाढीव खचा 
झाला. 
     सदर रमारतीस बाहेरुन गगलावा, खखडक्याींकतरता रह ील, मलनन:सारण, पाणी पुरविा, 
रींगकाम रत्यादी बाबी अद्याप अपूणा आहेत. सदर बाींधकाम पूणा करण्याकरीता रु.५४,८०,०००/- 
रतक्या ननधीची आवश्यकता आहे. तिावप सावािननक बाींधकात ववभागाकडून ननधी 
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मागणीबाबतचा सववस्ततर प्रस्तताव अद्याप अप्राप्त आहे. त्याबाबत प्रकल्प अगधकारी,  काजत्मक 
आठदवासी ववकास प्रकल्प, पेण याींनी कायाकारी अमभयींता, सावािननक बाींधकाम ववभाग, 
अमलबाग याींना कळववले आहे. 
     सावािननक बाींधकाम ववभाग, अमलबाग याींच्याकडून मागणी प्राप्त होताच ननधी उपलब्ध 
करुन ठदला िाईल व बाींधकाम पणूा करुन घेतले िाईल. 

___________ 
  

राज् यातील सहिारी सांत थाांचे पत् त,े अ यि, उपा यि याांच ेपत् ते बनावट असल्याबाबत 
  

(२१आ  १७४२७ (१३-०८-२०१५आ.   श्री.अममन पटेल (मुांबादेवीआ, श्री.अतलम शने (मालाड पजश्चमआ, 
श्री.नसीम नान (चाांहदवलीआ, श्री.सांग्राम थोपटे (भोरआ :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) सहकारी सींस्त िाींच् या ननवडणूकासींदभाात काही जिल् ्यात जिल् हा उपननबींधकामार्ा त प्रत् यक्ष 
िागेवर िावून पाहणी केली असता राज् यातील सुमारे ३५ हिार सहकारी सींस्त िाच े पत् त,े 
अध् यक्ष, उपाध् यक्ष याींचे पत् त े बनाव् असल् याचे माहे  वप्रल, २०१५ मध् ये वा त् यादरम् यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या बनाव् सींस्त िावर शासनान े चौकशी करुन काय कायावाही केली आहे वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-११-२०१५आ : (१) राज्यातील सवा सहकारी सींस्तिाींचे सवेक्षण 
करण्यासािज ववशेष मोठहम राबववण्याबाबत सहकार आयकु्त व ननबींधक, सहकारी सींस्तिा याींनी 
ठद.१७.६.२०१५ रोिी पतरप्क काढले आहे. त्यानसुार सवेक्षणाचा कृती आराखडा ननजश्चत केला 
असून सवेक्षणाचे काम सुरु आहे. 
(२) व (३) सहकारी सींस्तिाींच्या सवेक्षणाची मोठहम सुरु असल्याने कायावाहीचा प्रश्न उभवतवत 
नाही. 

___________ 
 

सोलापूर जिल् ्यातील बाशी मधील सांतनाथ सहिारी सानर  
िारनान् याचा ववक्री व् यवहार रि झाल्याबाबत 

  

(२२आ  १७९९२ (१३-०८-२०१५आ.   श्री.सुधािर भालेराव (उदगीरआ, श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण 
पूववआ, श्री.किसन िथोरे (मुरबाडआ, श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूरआ, श्री.सुधािर देशमुन (नागपूर 
पजश्चमआ, श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशीआ :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) महाराष र राज् य सहकारी बाकेने िकबाकी पो्ी ववक्रीला काढलेल् या सोलापूर जिल् ्यातील 
बाशी मधील सींतनाि सहकारी साखर कारखान् याचा ववक्री व् यवहार मा.सववोचच् च न् यायालयान े
नुकताच र् केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, या प्रकरणी या साखर कारखान् याच् या प्रशासक मींडळाने कारखान् याच् या 
ववक्रीसािज कोणता ननणाय घेतला आहे, तसेच ककती रकमेत सदर कारखाना ववक्रीला काढला 
आहे, 
(३) राज् य सहकारी बाकेन ेआिपयतं राज् यातील २५  सहकारी कारखान् याची ववक्री केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, बाशीतील सींतनाि सहकारी साखर कारखान् याच े उदाहरण घेऊन वरील २५ 
साखर कारखान् याच् या ववक्री प्रकरणी चौकशी करण् यात येणार आहे काय, 
(५) असल् यास, या प्रकरणी शासनाने कोणता ननणाय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५आ : (१) होय. 
(२) सदर कारखाना मसक्युतर्ायझशेन ॲक्् खाली महाराषर राज्य सहकारी बाकेच्या ताब्यात 
आहे. कारखान्याच्या २८८  कर िममनीपैकी १५०  कर िममनीची ववक्री करण्याचा अगधकार 
मा.सववोचच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये सदर बाकेस ठदलेला आहे. त्यानुसार महाराषर राज्य 
सहकारी बाके िमीन ववक्रीची ननववदा प्रकक्रया सुरु आहे. 
(३) होय. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शेतमालाचे ब्रॅडडग िरुन माल ववक्री िर्याबाबत 
  

(२३आ  १८२९३ (१४-०८-२०१५आ.   श्री.ियांत पाटील (इतलामपूरआ, श्री.जितेंद्र वव् हाड (मुांब्रा 
िळवाआ, श्री.रमेश िदम (मोहोळआ, श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवनआ, श्री.भातिर िाधव (गुहागरआ, 
श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरसआ, श्री.वैभव वपचड (अिोलेआ, श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाईआ, 
श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उतमानाबादआ, श्री.राहुल मोटे (पराांडाआ, श्री.हदपि चव्हाण 
(फलटणआ, श्री.सुरेश लाड (ििवतआ :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 

(१) राज् यात शेतमालाला यो य भाव ममळण् यासािज पणन ववभागातरे् शेतमालाच ेब्रॅडडग करुन 
तो माल ववक्री करण्याबाबत शासन ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ववचाराधीन बाबीींवरील शासनाचा ननणाय पूणा झाला आहे काय, 
(३) असल् यास, त् यानुसार आतापयतं शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५आ : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) ववदभाातील “िय श्रीराम” या नावान ेसुप्रमसध्द उच्च दिााच ेधान िे् शेतकऱ्याींकडून खरेदी 
करुन कृवष पणन मींडळामार्ा त, त्यावर आवश्यक त्या प्रकक्रया पुणा करुन, सदर ताींदळु 
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राज्यातील मुख्य शहरातील बािार पेिेत “महाराईस या नावान े ब्रॅडीग करुन त्याची ववक्री 
केलेली आहे. 
     कृवष पणन मींडळामार्ा त ब्रडॅीग केलेल्या “महाराईस” ताींदळाची १० ककलोचे पॅकेजिींगमध्ये 
ववक्री करण्यात आली आहे. राज्यातील मुख्य शहरात  कूण ११५३ जक्वीं्ल ताींदळु ववक्री 
केलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज् यातील १०५ सानर िारनान ेएमवरपी प्रमाणात ऊसाला दर देत नसल्याबाबत 
  

(२४आ  १८८९७ (१४-०८-२०१५आ.   श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदाआ, श्री.जितेंद्र वव् हाड (मुांब्रा िळवाआ, 
श्री.भातिर िाधव (गुहागरआ, श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरसआ, श्री.रमेश िदम (मोहोळआ, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूरआ, श्री.वभैव वपचड (अिोलेआ :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील १०५ साखर कारखाने  मआरपी प्रमाणात ऊसाला दर देत नाहीत अशा साखर 
कारखान् याींवर शासनाने र्ौिदारी नो्ीसा माहे डडसेंबर, २०१४ मध् ये वा त्या दरम्यान 
बिाववल् या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, आतापयतं ककती साखर कारखान् याींवर कारवाई करण् याींत आली वा येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-११-२०१५आ : (१) व (२) ऊस ननयीं्ण आदेश, १९६६ प्रमाणे FRP 
प्रमाणे ऊस दर देयके मुदतीत न ठदल्यास महसुली वसुली प्रमाणप् े (RRC) कारखान्याच्या 
ववरोधात जिल्हागधकारी याींचकेड े वसुलीसािज पािववण्याची तरतदू आहे. सदर आदेशामध्ये 
र्ौिदारी कारवाई अमभप्रेत नाही. िकीत FRP  सींदभाात साखर आयुक्त कायाालयामध्ये 
सींबींगधत कारखान्याच्या वळेोवेळी सुनावण्या घेण्यात आल्या असनू अद्याप सुनावण्या सुरु 
आहे. सुनावणी नींरतही िादा िकबाकी असलेल्या १० साखर कारखान्याींवर ऊस ननयीं्ण आदेश 
१९६६ प्रमाणे RRC कारवाई करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज् यातील सहिारातील घोटाळयाांची चौिशी िर् यासाठी सहिार ववभागातील  
ननवतृ् त अधधिाऱ याांची नास िेडरची त थापना िर्याबाबत 

  

(२५आ  १९४०७ (१९-०८-२०१५आ.   श्री.अतुल भातनळिर (िाांहदवली पूववआ, श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाडआ, श्री.ववलासराव िगताप (ितआ :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज् यातील सहकारातील घो्ाळ्याींची चौकशी करण् यासािज सहकार ववभागातील ननवतृ् त 
अगधका-याींची खास केडरची स्त िापना करण् यात येणार असल् याच ेमाहे मे २०१५ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, घो्ाळ्याची कलम ८४ ककीं वा ८८ ची चौकशी सहकार ववभागातील वतरष ि 
अगधका-याींच् या माध् यमातून केल् या िाणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरणी खास केडरची स्त िापना करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, सदर केडरमध् ये कोणकोणत ेअगधकारी आहेत व केडरचे काय स्त वरुप आहे, 
(५) असल् यास, घो्ाळ्याची चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, तसेच 
सींबींगधतावर शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५आ : (१) ववभागीय सहननबींधक कायाालयाींच्या पातळीवर 
सहकारी सींस्तिाींतील गैरव्यवहाराची महाराषर सहकार कायदा १९६० चे कलम ८३ व कलम ८८ 
अन्वये चौकशी करण्याकरीता पॅनले तयार करण्यात आलेले आहे. 
(२) महाराषर सहकार कायदा १९६० चे कलम ८३ व कलम ८८ अन्वये अशी चौकशी सहकार 
खात्याचे अगधकारी, पॅनेलमधील व्यक्ती याींचेकडून करण्यात येत.े 
(३) खास केडरची स्तिापना करण्यात आलेली नसून ववभागीय कायाालयाींच्या पातळीवर पॅनेल 
तयार करण्यात आलेले आहे. 
(४) सदर चौकशी अगधकाऱ्याींच्या पॅनेलमध्ये सहकार खात्यातील सेवाननवतृ्त रािपब्त 
अगधकारी, चा ा्डा अकाऊीं ी्ं्, सहकार के्ष्ातील तज्ञ व्यक्ती, वकील याींचा समावेश आहे. 
(५) सहकारी सींस्तिाींच्या घो्ाळयाींची महाराषर सहकार कायदा १९६० चे कलम ८३ व कलम ८८ 
अन्वये चौकशी करण्यात आलेली असून कलम ८५, कलम ९५, कलम ९८ अन्वये कायावाही 
करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज् याम ये पत तीस हिार सहिारी सांत था िागदोपत्री असल् याबाबत 
  

(२६आ  १९४०८ (१४-०९-२०१५आ.   श्री.अतुल भातनळिर (िाांहदवली पूववआ, श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाडआ, श्री.ववलासराव िगताप (ितआ, श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिीआ, श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीणआ :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील ३५ हिाराहून अगधक सहकारी सींस्त िा केवळ कागदोप्ी असल् याच ेमाहे  वप्रल 
२०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राज् य सहकार प्र ागधकरणाच् या माध् यमातनू ननवडणूक घेण् यासािज प्रागधकरणान े
नो्ीस बिावून सुध् दा या सींस्त िाींकडून कोणताही प्रनतसाद देण् यात येत नसल् याच ेस्त पष ् झाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, अशा कागदोप्ी सींस्त िाींची शासनान ेचौकशी केली आहे काय व सदर चौकशीत 
काय ननष पन् न झाले, 
(४) त् यानुषींगाने अशा सींस्त िाींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-११-२०१५आ : (१) राज्यातील सवा सहकारी सींस्तिाींचे सवेक्षण 
करण्यासािज ववशेष मोठहम राबववण्याबाबत सहकार आयकु्त व ननबींधक, सहकारी सींस्तिा याींनी 
ठद.१७.६.२०१५ रोिी पतरप्क काढले आहे. त्यानसुार सवेक्षणाचा कृती आराखडा ननजश्चत केला 
असून सवेक्षणाचे काम सुरु आहे. 
(२) नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मालेगावां (ता.जि. नामशिआ येथ ेमािगे ट हे बसतथानिापासून तसेच महामागावपासून लाांब 
असल्यान ेशेतिऱयाांची होत असलेली गैरसोय 

  

(२७आ  १९५४४ (१९-०८-२०१५आ.   श्री.वमसफ शेन (मालेगाांव मयआ, श्री.अममन पटेल (मुांबादेवीआ, 
श्री.अतलम शने (मालाड पजश्चमआ :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मालेगावीं (ता.जि.नामशक) येिे शहराला लागुन मोिया प्रमाणात रह ामीण भाग येत असून 
बरेच शेतकरी आपला भािीपाला व र्ळे ववक्रीसािज मालेगाींव येिे येत असताींना परींत ू िून े
माके् हे बसस्तिानकापासून तसचे महामागाापासून लाींब असल्याने शेतकऱ्याींची गैरसोय होत 
असल्याच ेमाहे म,े २०१५ रोिी वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कारणास्ततव शासनाने कोणती कायावाही केली वा करणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५आ : (१) होय. 
(२) बािार सममतीन ेमालेगाींव मनमाड रस्तत्यालगत मनमाड चौरु्ली येिे िागा भाडकेरारान े
घेऊन तिेे कामकाि सुरु करण्याबाबत प्रस्तताव मान्यतेसािज जिल्हा उपननबींधक, सहकारी 
सींस्तिा, नामशक याींना सादर केला होता. तिावप, ववद्यमान अशासकीय प्रशासक मींडळास 
कोणतेही धोरणात्मक ननणाय घेण्यास मा.उच्च न्यायालयाने मनाई केलेली असल्यामुळे जिल्हा 
उपननबींधक, नामशक  याींनी प्रस्तताव मान्य केलेला नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

पेण अबवन बकिेतील ठेवीदाराांच् या ठेवी परत िर् याबाबत 
  

(२८आ  २०५९२ (१४-०८-२०१५आ.   श्री.सुननल प्रभ ू(हदांडोशीआ :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पेण अबान बाकेच् या मालमत् ताींच् या मुल् याींकन ववक्री प्रकक्रया सींदभाात व िेवीदाराींच् या 
प्रश् नासींदभाात रायगड जिल् ्याच े जिल् हागधकारी याींच् या अध् यक्षतेखाली ठदनाींक १५ िानेवारी, 
२०१५ रोिी पेण अबान बॅंक िेवीदार सींघषा सममतीच ेअध् यक्ष व िेवीदाराींची बिैक जिल् हागधकारी 
कायाालयात घेण् यात आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सदर बैिकीत कोणकोणते ननणाय घेण् यात आले आहेत, 
(३) सदर ननणायाच् या अनुषींगान े पेण अबान बाकेतील िेवीदाराींच् या िेवी परत करण् याबाबत 
कोणकोणत् या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-११-२०१५आ : (१) नाही. 
     पेण अबान बाकेच्या मालमत्ताींच्या मुल्याींकन ववक्री प्रकक्रया सींदभाात व िेवीदाराींच्या 
प्रश्नासींदभाात जिल्हागधकारी, रायगड याींच्या अध्यक्षतेखाली ठदनाींक १२ िानेवारी, २०१५ रोिी 
सभा घेण्यात आली आहे. 
(२) सदर बैिकीत ठद.२४.११.२०१४ रोिी मललाव प्रकक्रयेबाबत गिजत करण्यात आलेल्या 
सममतीच्या कायावाहीबाबत माठहती घेऊन सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) पेण अबान बाकेतील िेवीदाराींच्या िेवी परत करणेबाबत जिल्हागधकारी, रायगड याींच्या 
अध्यक्षतेखाली ठद.१२.०१.२०१५ रोिीच्या सभेत खालीलप्रमाण ेउपाययोिना करण्यात आलेल्या 
आहेत. 
अ. महाराषर िेवीदार ठहतसींरक्षण अगधननयम १९९९ च ेकलम ४.५ प्रमाणे महाराषर शासन गहृ 
ववभाग, कर् परेड, मुींबई याींचे ठद.२४.७.२०१३ च े अगधसुचनेनसुार शासनान े िप्त केलेल्या 
मालमत्ताींपैकी १५ मालमत्ताींचा मललाव करणेबाबत उपववभागीय अगधकारी, पेण याींच्या 
अध्यक्षतेखाली सममती गिजत करण्यात आलेली आहे. 
ब.सदर सममतीने मुल्याींकन प्रकक्रयेकरीता मुल्याींकनकताा याींची ननयुक्ती केली असनु त्याींच्या 
ननयुक्तीस सहकार आयुक्त व ननबींधक, सहकारी सींस्तिा, म.रा., पुणे याींनी परवानगी ठदलेली 
आहे. 
      तसेच िेवीदाराींच्या िेवी परत करण्याबाबत प्रशासक मींडळ, ठद पेण को.ऑप.अबान बाक 
मल., पेण याींनी केलेल्या उपाययोिनाींबाबतची सद्यजस्तिती खालीलप्रमाणे आहे. 
अ. मुल्याींकनकताा याींचेकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर मालमत्ताींची मललावाद्वारे ववक्री करुन 
िेवी परत करण्यात येणार आहेत. 
आ. बाकेवर आगिाक ननबधं लागु केल्यानींतर प्रत्येक िेवीदारास रक्कम रु.१०००/- या प्रमाण े
१०५९८६ िेवीदाराींना रक्कम रु.१०,४६,७५,०००/- वा्प करण्यात आलेली आहेत तसेच हाडामशप 
अींतगात ४२६५ िेवीदाराींना रक्कम रु.१८,६२,४९,०००/- वा्प करण्यात आलेली आहेत. 
र. मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी रु.१०,०००/- (मु्ल) असलेल्या बाकेच्या िेवीदाराींना ४ 
आिवड्यात रक्कम अदा करणेबाबत ठदलेल्या आदेशानुसार धनादेशाद्वारे िेवीचे वा्प सुरु 
असून ३४ िेवीदाराींना रु.१५,५१,२५४/- रतक्या िेव रक्कमेच ेवा्प केलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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िळांबा (जि.िोल् हापूरआ नािगी साविाराांवर िारवाई िर्याबाबत 
  

(२९आ  २१४९२ (१९-०८-२०१५आ.   श्री.प्रिाश वबबटिर (राधानगरीआ, श्री.उल्हास पाटील 
(मशरोळआ :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कळींबा (जि.कोल् हापूर) येिील शहरालगतच् या दषितक्षणेस असणा-या साळोखेनगर, सुवेनगर, 
तपोवन, सींभािीनगर, साने गुरुिी वसाहत, रािलक्ष् मीनगर, कळींबा शासकीय कारागहृ या 
उपनगराींत खासगी सावकारीमुळे मनमानीपणे व् याि आकारुन गोरगरीबाींची कु्ुींब े उध् दवस्त त 
झाल् याचे माहे म,े २०१५ च् या सुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या भागातील खािगी सावकाराींपासून या गरीबाींची सु्का करण् यासींदभाात 
शासनाने कोणती कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-११-२०१५आ : (१) नाही. 
      सदर भागातील खािगी सावकारीबाबत कोणाचाही तक्रार अिा प्राप्त झालेला नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नामगाव (जि.बुलडाणाआ येथील दी. िनता िमशीयल िो. ऑ.बॅि मल. नामगाव याांनी 
ििवदाराांच् या नात् यात िाळा पसैा भरल् याबाबत 

  

(३०आ  २१६७७ (१३-०८-२०१५आ.   श्री.विाश फुां डिर (नामगाांवआ :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खामगाव (जि.बलुडाणा) येिील दी. िनता कमशीयल को.ऑ.बॅक मल. खामगाव याींनी 
किादाराींच् या खात् यात काळा पैसा भरल् याबाबत तक्रार श्री.रतन मोरे, खामगाव याींनी डायरेक् ्र 
ऑर् रनवेस्त ्ीगेशन (Income Tax)  नागपूर याींच् याकड ेठदनाींक १५ डडसेंबर, २०१४ रोिी केली 
आहे, हे खरे आहे काय,  
(२)असल् यास, दी.िनता कमशीयल को.ऑ.बाक मल.खामगाव याींचे सींचालक श्री. रािेंद्र 
सानमदार याींनी आगिाक कुवत नसलेल् या लोकाींच् या नावान ेलाखो रुपयाींचे शअेसा खरेदी केले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, डबघाईस आलेल् या सदर बाकेला ठदनाींक १४ सप् ्ेंबर, २०१२ नींतर  सुरु 
िेवण् याकतरता ३ को्ी रुपयाींच काळा पैसा किादाराींच् या खात् यात भरला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल् यास, या सींपूणा गींभीर प्रकरणाची उच् च स्त तरीय चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले तसेच सींबींगधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-११-२०१५आ : (१) होय. 
(२) नाही. 
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     श्री.रािेंद्र सानींदा याींनी आगिाक कुवत नसलेल्या लोकाींच्या नावान ेलाखो रुपयाच ेशेअसा 
खरेदी केले असल्याचे लेखापतरक्षण अहवालावरुन व तरझव्हा बाक ऑर् रींडडया याींचे तपासणी 
अहवालावरुन ठदसून येत नाही. 
(३) नाही. 
     बाकेच्या लेखापतरक्षण अहवालावरुन व तरझव्हा बाक ऑर् रींडीया याींचे तपासणी 
अहवालावरुन तस ेठदसून येत नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सानरेच्या िच्च्या मालाच्या वयातीवर राज्यात बांदी घाल् याबाबत 
  

(३१आ  २१९११ (०५-०९-२०१५आ.   श्री.शांभूराि देसाई (पाटणआ :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्यात मोठ्या प्रमाणात साखर उद्योग अजस्ततत्वात असताना बाहेरील राज्यातनू 
कच्च्या साखरेच्या मालाची मोठ्या प्रमाणात आयात केली िात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, साखरेच्या आयातीवर तात्काळ बींदी आणावी व ही बींदी अींमलात येईपयतं 
साखरेवरील आयात शुल्क २५ ्क्क्यावरुन ४० ्क्क्यापयतं वाढवावे अशी मागणी राज्य 
शासनाच्या प्रनतननधीींनी २०१५ च्या माहे  वप्रल मठहन्यात कें द्रीय अन्न नागरी पुरविा मीं्ी 
याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या मागणीचा राज्य शासनान ेकें द्र शासनाकड ेपािपरुावा केला आहे काय तसेच 
कें द्र शासनाकडून सदर ववषयासींदभाात राज्य शासनान े कोणती उपाययोिना केली व 
महाराषरातील साखर उद्योग वाचववण्याकरीता कोणत ेननदेश ठदले आहेत, 
(४) असल्यास, राज्य शासनाने साखरेचा कच्चा माल आयात न करणेबाबत शासनाने कोणता 
ननणाय घेतला आहे वा घेण् यात येत आहे, 
(५) अद्यापही कोणताचा ननणाय घेतला आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-११-२०१५आ : (१) व (२) बाहेरील राज्यातनू कच्च्या साखरेच्या मालाची 
मोठ्या प्रमाणात आयात केली िात आहे अस े ननदशानास आलेले नाही. मा.मखु्यमीं्ी याींनी 
ठद.१४.१.२०१५ च्या ननवेदनान्वये मा.पींतप्रधान आखण मा.कें द्रीय अन्न व नागरी पुरविा मीं्ी 
याींना कच्च्या साखरेवर आयात शुल्क २५ ्क्क्यावरुन ४० ्क्के करण्याबाबत मागणी केली 
आहे. 
(३) व (४) राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्याींच्या समस्तया सोडववण्यासािज कें द्र व राज्य 
शासनाने खालीलप्रमाणे मदत केली / करण्यात येत आहे. 
     १. राज्य शासनान ेसन २०१३-१४ व २०१४-१५ या हींगामाचा ऊस खरेदी कर मार् केलेला 
आहे. 
     २. कें द्र शासनान ेठद.२७.२.२०१५ च्या अगधसुचनेनुसार १४ लाख म.े्न कच्च्या साखरेच्या 
ननयाातीसािज प्रनत मे.्न रु.४०००/- प्रमाणे अनुदानाचा ननणाय घेतला आहे. 
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     ३. राज्य शासनान े ठद.२३.६.२०१५ चे शासन ननणायानुसार राज्यातील साखर 
कारखान्याींनी  हींगाम सन २०१४-१५ मध्ये उत्पाठदत केलेल्या कच्च्या साखरेच्या ननयाातीस 
रु.१०००/- प्र.मे.्न प्रमाणे ननयाात अनुदान देण्याचा ननणाय घेतला आहे. 

४. कें द्र शासनान े सन २०१४-१५ च े हींगामातील FRP अदा करणेसािज रु.६०००/- 
को्ीच ेपॅकेि िाहीर केलेले असनू ठद.२३.६.२०१५ चे अगधसूचनेनसुार सॉफ््लोन योिना लागू 
केली आहे. ठद.२३.६.२०१५ च ेअगधसूचनेतील अ्ी शतीनुसार पा् कारखान्याींना मींिूर होणाऱ्या 
किा रकमेवर १०% प्रमाण े होणाऱ्या पठहल्या वषााच्या व्यािाचा भार कें द्र शासन उचलणार 
आहे. त्यापुढील ४ वषाासािज व्याि अनुदान राज्य शासनान ेदेण्याचा ननणाय घेतला आहे तसेच 
कें द्र शासनाच्या ववठहत ननकषात न बसणाऱ्या अशा केवळ सन २०१४-१५ या वषाात गाळप 
हींगाम घेतलेल्या २२ साखर कारखान्याींना राज्य शासनाच्या ननधीतून या योिनअेींतगात ५ वष े
व्याि अनुदान देण्याचा ननणाय घेतला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ढोिी (ता.जि.उतमानाबादआ येथील तेरणा शेतिरी सहिारी सानर िारनानाच्या  
सांचालि मांडळाच्या ननवडणूिा घे्याबाबत 

  

(३२आ  २२४०९ (२१-०८-२०१५आ.   श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उतमानाबादआ, श्री.राहुल मोटे 
(पराांडाआ :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना, तेरणानगर, ढोकी (ता.जि.उस्तमानाबाद) च्या 
सींचालक मींडळाचा कायाकाळ सींपुष्ात आला असून येि े प्रशासकाची ननयुक्ती करून 
अननयममततेच्या चौकशीनींतर येिे ननवडणूक घेण्यात यावी अशी मागणी शेतकरी सभासद 
तसेच कमाचाऱ्याींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील ननवडणूक केव्हा घेण्यात आली होती, त्यास ककती कालावधी पूणा झाला 
आहे, 
(३) असल्यास, सींचालक मींडळाचा कालावधी ५ वषे केव्हाच पणूा होऊन गेला असला तरी 
अद्याप काही ननणाय न घेण्याची कारणे काय आहेत, याची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले तसचे सींबींगधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-११-२०१५आ : (१) होय. 
(२) सदर कारखान्याची पींचवावषाक ननवडणूक ठदनाींक २६/५/२००७ रोिी घेण्यात आली असून, 
सींचालक मींडळाची मुदत ठदनाींक १३/७/२०१२ रोिी सींपलेली आहे. 
(३) सींचालक मींडळाचा कालावधी ठदनाींक १३/०७/२०१२ रोिी सींपलेला असला तरी महाराषर 
सहकारी सींस्तिा अगधननयम, १९६० चे कलम १६६(४) मधील तरतुदीन्वये सदर कारखान्याचे 
सींचालक मींडळ ननवडणूक होई पयतंच्या कालावधीसािज पदारुढ असण्याच े पुढे चालू राठहले 
होते. कारखान्याच्या सींचालक मींडळान े ननवडणूकीसािज केल्यामळेु याद्या सादर करण्याची 
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आवश्यक कायावाही न केल्यामळेु सींबींगधत ननबींधक म्हणि े प्रादेमशक सहसींचालक (साखर), 
नाींदेड याींनी ठदनाींक ४/२/२०१५ रोिी प्रशासकीय ननयुक्ती करण्याच ेआदेश ठदलेले आहेत. परींत,ु 
सदर आदेशाववरुध्द सींबींगधताींनी महाराषर सहकारी सींस्तिा अगधननयम, १९६० चे कलम १५२ 
अन्वये शासनाकड े अवपल दाखल केले असून, अवपलाच्या अनुषींगाने सदर आदेशास ठदनाींक 
०४/०३/२०१५ रोिी शासनान ेअींततरम स्तिगगती ठदलेली आहे. प्रस्तततु अवपल प्रकरणी अद्याप 
अींनतम ननणाय झालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज् यातील सहिारी सांत थाांच् या ननवडणूिीत पात्र असलेल् या  
सांत थाांना माहहती न िळववल् याबाबत 

  

(३३आ  २३११७ (१४-०८-२०१५आ.   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेलआ, श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाटआ :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील सुमारे अडीच लाख सहकारी सींस्त िाींच् या ननवडणूकाींचा शासनाने कायाक्रम हाती 
घेतला असता ननवडणूकीत पा् असलेल् या सींस्त िाींना आपली माठहती प्रागधकरणास कळववणे 
कायद्याने आवश् यक होत ेपरींत ूअनेक जिल् ्याींमधून शकेडो सींस्त िाींनी अशा प्रकारची माठहती न 
कळववल् याच े माहे  वप्रल २०१५ मध्ये वा त् या दरम् यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, शासनाने माठहती न देणा-या सींस्त िाींवर काय कायावाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-११-२०१५आ : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

इचलिरांिी येथ ेसहिार न् यायालय सुरु िर् याबाबत 
  

(३४आ  २३२२० (१९-०८-२०१५आ.   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिीआ :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सहकार ववभाग शासन ननणाय रा.ि.स.-१००८/प्र.क्र.५३८/५ स, ठदनाींक ०५/०५/२०११ द्वारे 
रचलकरींिी येि े सहकार न् यायालय सुरु करण् यास शासनान े मींिुरी ठदली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, सदर न् यायालयासािज १ न् यायागधश, कननष ि लघु लेखक, मशरस्त तेदार, कननष ि 
मलपीक व मशपाई अशी पदे मींिूर केली आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, सदर न् यायालयासािज िागा व भाड ेरक् कम सावािननक बाींधकाम ववभागाकडून 
ननजश्चती करुन घेण् यात आली असून मींिुरीनींतर ४ वषाानींतरही हे न् यायालय अद्याप सुरु 
झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदर न् यायालय सुरु न होण् याची कारणे काय व न् यायालय सुरु करण् याबाबत 
शासनाची भुममका काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५आ : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) सदर न्यायालयासािजच्या आवश्यक सोयीसुववधा रचलकरींची नगरपतरषद याींचेकडून करुन 
घेणे आखण त्याींचेशी भाड ेकरार अींनतम करण्याची कायावाही सुरु आहे ती पूणा झाल्यावर सदर 
न्यायायल सुरु करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
भूवविास बकिा पुनरुज् िीववत िर् याबाबत 

 

(३५आ  २३२४० (२१-०८-२०१५आ.   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिीआ, डॉ.सुजित ममणचिेर 
(हातिणांगलेआ, श्री.प्रिाश वबबटिर (राधानगरीआ, श्री.रािशे िीरसागर (िोल्हापूर उत्तरआ, 
श्री.अननल िदम (ननफाडआ : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज् यातील शतेक-याींना दीघाकालीन किा पुरविा करणा-या भूववकास बाका बींद करण् याची 
मशर्ारस ववधी मींडळाच् या उपसममतीने शासनाला केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राज्यभरात भूववकास बाकेची १५ हिार को्ी रुपयाींची मालमत् ता असून 
राज् यशासनाने १८७ को्ी रुपयाींची मदत बाकेला केल् यास बाक पनुरुज् िीववत होवू शकत,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर बाकेच् या माध् यमातून शेतक-याींना होणारा ववत् त पुरविा लक्षात घेता, बाक 
पुनरुज् िीववत करण् याबाबत शासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे वा घेण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-११-२०१५आ : (१) नाही. 
     राज्यातील शतेकऱ्याींना दीघाकालीन किा पुरविा करणाऱ्या भूववकास बाका अवसायनात 
घेण्याची मशर्ारस मीं्ीमींडळ उपसममतीने शासनास केली आहे. 
(२) नाही. 
(३) भ-ूववकास बाकाबाबत मीं्ीमींडळ उपसममतीच्या मशर्ारशी नसुार ठद. १२.५.२०१५ रोिी 
मीं्ीमींडळ बैिककत धोरणात्मक ननणाय घेण्यात आला असनू त्याअनुषींगाने ठद. २४.७.२०१५ 
रोिी शासन ननणाय ननगाममत करण्यात आला आहे. त्याअनुषींगाने सदरच्या बाका अवसायनात 
घेण्याची प्रकक्रया सुरु झाली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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नािगी सानर िारनाने उभार्यासाठी अनुदान दे्याबाबत 
  

(३६आ  २३२८७ (१९-०८-२०१५आ.   श्री.राहूल िुल (दौंडआ, श्री.लक्ष्मण पवार (गेवराईआ :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सहकारी साखर कारखाने तोट्यात असतानासुध्दा ७५ खािगी साखर कारखान्याचे प्रस्तताव 
माहे म,े २०१५ अखेर साखर आयुक्त याींच्याकड ेअसून त्या सवा साखर कारखान्याींना  तरयल 
डडस्त्न्स प्रमाणप् देण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खािगी साखर कारखान ेउभारण्यासािज शासनामारं्त अनुदान देण्याचा ननणाय 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सहकारी साखर कारखाने वाचवण्यासािज सहकारी साखर कारखान्याींना शासन 
अनुदान देणार आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-१०-२०१५आ :(१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) लागू नाही. 

___________ 
  

माण तालुक् यातील वांधळी वविास सेवा सोसायटीच् या पदाधधिाऱयाांची  
ननवडणूि त थधगत िर् यात वली असल् याबाबत 

  

(३७आ  २३४१९ (१४-०८-२०१५आ.   श्री.ियिुमार गोरे (माणआ, श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरीआ :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) माण तालुक् यातील आींधळी ववकास सेवा सोसाय्ीच् या पदागधका-याची ननवडणूक अगधकारी 
वेळेत न पोहचल् याने तसेच दोन ग्ात वाद झाल् याने ननवडणूक स्त िगगत करण् यात आली 
असल् याच ेमाहे माचा २०१५ दरम् यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त प्रकरणी गींभीर गुन् हे दाखल असणा-या सींचालक ननवडणूक प्रकक्रयेत 
भाग देण् याबाबत शासनाची कोणती भूममका आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-११-२०१५आ : (१) होय. 
(२) महाराषर सहकारी सींस्तिा अगधननयम, १९६० चे कलम ७३ क अ मधील १(नऊ) मध्ये ज्या 
सींचालक सदस्तयास कोणत्याही कायद्यानुसार १ वषाापेक्षा कमी नसेल  वढ्या कालावधीसािज 
िेरबींदीची मशक्षा झाली असेल तर तो/ती सींचालक मींडळाची सदस्तय राहण्यास अपा् असले 
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अशी तरतूद आहे. त्यामळेु प्रस्तततु प्रकरणात गुन्हे दाखल असणाऱ्या सींचालकाींना ननवडणूक 
प्रकक्रयेपासून रोखण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िळगाांव जिल््यातून िाणाऱया नवापूर ते अमरावती या महामागावच् या चौपदरीिरणाबाबत 
  

(३८आ  २४०२० (१०-११-२०१५आ.   डॉ.सतीश (अ्णासाहेबआ पाटील (एरांडोलआ :   सन्माननीय 
सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळूनआ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 

(१) िळगाव जिल्हयातनू िाणाऱ् या नवापूर त े अमरावती या पट्टय्ातील महामागााच् या 
चौपदरीकरणाच् या कामाची प्रगती व सद्यःजस्तिती काय आहे, 
(२) असल् यास, या रस्त त् याच् या कामासािज िमीन सींपादन करण् यात आली वा येत आहे काय, 
(३) तसेच िममन सींपादनाचे काम अद्यापही पूणा झाले नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-१२-२०१५आ : (१) अमरावती-धुळे-नवापूर-सूरत या राषरीय महामागा क्र. 
६ च्या चौपदरीकरणाच ेकाम हे भारतीय राषरीय रािमागा प्रागधकरण, भारत सरकार याींच्या 
अखत्यारीत येते. 
     सदर रस्तत्याचे काम दोन भागात ववभागण्यात आले होते. 
१. अमरावती ते िळगाींव लाींबी २७५.२२५ कक.मी. 
२. िळगाींव त ेमहाराषर गुिरात बॉडार लाींबी २०७.०५० कक.मी. 
     या कामाचा सवलतकरारनामा अनुक्रम े१) मे.  ल. ॲन्ड ्ी.ईस्त् वेस्त् ्ोलवेि मल. २) 
मे. रेह ् ईस्त्ना ्ोलवेि मलमम्ेड याींच्या सोबत भारतीय राषरीय रािमागा प्रागधकरण तरे् 
ठदनाींक ०६.०६.२०१२ रोिी करण्यात आला होता. सींबींगधत सवलतकाराींनी काम े करण्यास 
असमिाता दशाववल्यामुळे सदर करारनाम ेठद. १०.०९.२०१४ रोिी कामास सुरुवात होण्यापुवी र् 
करण्यात आले. सदर कामाचे पुनगािन करुन खालील ३ भागात रे्रननववदा मागववण्यात 
आल्या. 

अ.क्र. 
 

प्रकल्पाचे नाींव 
 

लाींबी (कक.मी.) 
 

 कूण प्रकल्पाची 
ककीं मत (को्ी) 

 
१. अमरावती-गचखली 

 
१९४ 
 

२२८८.१८ 

२. गचखली-र्ागणे 
 

१५० १८५२.५० 

३. र्ागणे-गुिरात मसमा 
 

१४०.७९४ १८८५.७४ 

     वरीलपैकी अमरावती त ेगचखली तसचे र्ागणे त ेगुिरात बॉडार हया कामाींच ेकरारनाम े
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अनुक्रमे १) मे. अमरावती गचखली  क्सप्रेसव े मलमी्ेड २) मे. र्ागणे सोनगढ  क्सप्रेसव े
मलमम्ेड या कीं पनीसोबत ठद. ०८.०९.२०१५ ला करण्यात आले. रतर आवश्यक बाबीींची पुताता 
करुन माचा २०१६ मध्ये प्रत्यक्ष कामास सुरु होण्याची शक्यता असल्याचे प्रकल्प सींचालक, 
भारतीय राषरीय रािमागा प्रागधकरण, अमरावती याींनी कळववले आहे. 
     तसेच गचखली-र्ागणे या भागाच्या कामाची ननववदा मागववली असता त्यास प्रनतसाद 
ममळाला नाही व ननववदा सींबींधी पुढील कायावाही भारतीय राषरीय रािमागा प्रागधकरण, नवी 
ठदल्ली याींच्या स्ततरावर सुरु आहे, असेही प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागा 
प्रागधकरण, अमरावती याींनी कळववले आहे. 
(२) प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागा प्रागधकरण अमरावती याींचे अहवालानुसार 
प्रकल्पासािज आवश्यक असणाऱ्या भूसींपादनाची कायावाही प्रगतीपिावर आहे. 
     भुसींपादनाची सद्यजस्तिती खालीलप्रमाणे आहे. 
     अ) अमरावती त ेगचखली - ९०% 
     ब)  गचखली त ेर्ागणे - ९२% 
     क) र्ागणे त ेमहाराषर-गुिरात मसमा - ८८% 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िात्रि (जि.पुणेआ येथील दधू सांघाच्या ननवडणूिीमये पोटननयम  
बदलून प्रनतननधीांची िेलेली फसवणूि 

  

(३९आ  २४२५२ (२१-०८-२०१५आ.   श्री.सांिय (बाळाआ भेगड े (मावळआ :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) का्ि (जि.पुणे) येिील दधु सींघात गेल् या अनेक वषाापासून सींचालक पदावर िाण माींडून 
बसलेल् या प्रस्त िावपताींनी डडसेंबर २०१३ मध् ये ननवडणूकीच् या पो्ननयमाींत आपल् या सोयीची 
दरुुस्त ती करुन उमेदवार पा्तचेे ननकष बदलले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ननकष पुणा न करु शकलेल् या सींस्त िा स्त वतः मतदार असूनही ननवडणुक 
तरींगणात उतरु शकल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, जिल् हा दधु सींघाची ननवडणुक िाहीर होण् याच् या आधी ककमान मठहनाभर 
मतदार ननजश्चती करण् याचे काम सुरु होते परींत ु यावळेी अनेक सींस्त िाना ननवडणूक 
पो्ननयमाींत झालेल् या दरुुस्त तीची माठहतीच नव् हती, पतरणामी अनके रच् छुकाींची र्सगत  झाली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, पो्ननयम बदलनू दधु सींस्त िाच् या प्रनतननधीचीच र्सवणुक केल् याप्रकरणी 
चौकशी करुन दधु सींघाची रे्र ननवडणूक घेण् याबाबत ननणाय झाला आहे काय, असल् यास, 
ननणायाचे स्त वरुप काय आहे ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०१-२०१६आ : (१) पुणे जिल्हा सहकारी दधु उत्पादक सींघ मयााठदत, 
का्ि, पुणे या सींघाने ९७ व्या घ्ना दरुुस्ततीप्रमाणे अींमलात आणावयाच्या पो्ननयम 
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दरुुस्ततीस सींघाच्या ठदनाींक १५/४/२०१३ रोिीच्या ववशेष सवासाधारण सभते िरावाप्रमाण ेसींघाने 
सादर केलेल्या उपववधी दरुुस्तती प्रस्ततावास ननबींधक कायाालयान ेठदनाींक ६/८/२०१३ रोिी मींिूरी 
ठदलेली आहे व तद्नींतर ठदनाींक १३/८/२०१३ रोिीच्या वावषाक सवासाधारण सभेत सींघाच्या 
सभासदाींना माठहती देऊन पो्ननयम दरुुस्ततीस सभचेी मान्यता घेतली आहे. 
(२) पुणे जिल्हा सहकरी दधु उत्पादक सींघ मयााठदत, का्ि, पुणे च्या सींचालक मींडळ 
ननवडणुक सन २०१५-२०२० कतरता ६५ सींस्तिा प्रनतननधीींनी नामननदेशनप् सादर केले होत.े 
(३) पुणे जिल्हा सहकारी दधु उत्पादक सींघ मयााठदत, का्ि, पुणे या सींघान े९७ व्या घ्ना 
दरुुस्ततीप्रमाणे अींमलात आणावयाच्या पो्ननयम दरुुस्ततीस सींघाच्या ठदनाींक १५/४/२०१३ 
रोिीच्या ववशेष सवासाधारण सभेत व तद्नींतर ठदनाींक १३/८/२०१३ रोिीच्या वावषाक 
सवासाधारण सभेत सींघाच्या सभासदाींना माठहती देऊन पो्ननयम दरुुस्ततीस सभचेी मान्यता 
घेतली आहे. त्यामुळे सींघाच्या पो्ननयमातील तरतुदीींबाबत सभासदाींना माठहती होती. सींघाचा 
ननवडणूक कायाक्रम घोवषत झाल्यावर पो्ननयमाची व पा् सभासदाींची यादी सवा सींबींगधताींना 
उपलब्ध् ा करुन देण्यात आली होती. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

__________ 
 

पजश्चम महाराष्ट्रातील सुमारे २०० रि-रॅक्टर मालिाांची  
५० िोटी रुपयाांची फसवणूि िेल्याबाबत 

 

(४०आ  २४४१६ (१६-०९-२०१५आ.   श्री.उल्हास पाटील (मशरोळआ, श्री.प्रिाश वबबटिर 
(राधानगरीआ :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ऊस तोडणीसािज मिूराींची ्ोळी देतो असे साींगून मुकादमाींसािज पजश्चम महाराषरातील 
सुमारे २०० रक-रॅक््र मालकाींची ५० को्ी रुपयाींची र्सवणूक केल्याचे नुकतेच उघडकीस 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकारामुळे ऊस तोड वाहतूकीचा व्यवसाय धोक्यात आला आहे, हे  ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
यासािज कोणकोणत्या उपाययोिना केल्या आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-११-२०१५आ : (१) होय. 
(२) व (३) ऊस तोडणी मुकादम, वाहन मालक आखण साखर कारखान े याींच े स्ततरावरील हा 
ववषय असून महाराषर राज्य सहकारी साखर कारखाना सींघ, मुींबई याींनी सचुववलेल्या 
उपाययोिनाप्रमाणे कायावाही करण्यासािज साखर कारखान्याींना कळववण्यास साखर आयुक्त 
याींन ठद. १७.१०.२०१५ च्या प्ान्वये साखर सींघास सूचना ठदलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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यवतमाळ जिल् ्यातील पाटणबोरी येथील सिुां डी (पोडआ  
रत त् याचे बाांधिाम ननिृष्ट् ट दिावच ेझाल् याबाबत 

  

(४१आ  २४६०२ (३०-०७-२०१५आ.   श्री.मदन येरावार (यवतमाळआ, श्री.रािेंद्र निरधने (उमरनेडआ, 
श्री.सांजिवरेड्डी बोदिुरवार (वणीआ :   सन्माननीय सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम 
वगळूनआ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल् ्यातील राष रीय महामागा क्र.७ वरील सुकीं डी गावाकड ेिाणा-या रस्त त् याचे 
खडीकरण व डाींबरीकरणाच ेकाम ननकृष ् दिााचे करण् यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर रस्त त् याचे काम ननकृष ् दिााचे झाल् याबाबत स्त िाननक रह ामस्त ि श्री.चींद्रशेखर 
मसडाम याींनी सींबींधीत ववभागास ननवेदन सादर केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर रस्त त् याचे कामात मुरुमाचा वापर न करता रस्त त् याच् या बािचुी माती ्ाकून 
बारीक गगट्टी व डाींबराच ेअत् यल् प प्रमाणात वापर करुन काम करण् यात आले, या कामाकरीता 
वापरण् यात आलेल् या सामुरह ीवरुन रस्त त् याच ेकाम ननकृष ् झाल् याच ेननदशानास येत,े हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-१२-२०१५आ : (१) हे खरे नाही. 
(२) ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईत िायवरत असलेली सी.िे.पी.िो-ऑपरेहटव् ह बकि डबघाईस वल् याने बकिेच् या 
 वधथवि व् यवहाराांवर ननबांध घाल् याबाबत 

  

(४२आ  २४६२७ (२३-०९-२०१५आ.   श्री.सभुाष देशमनु (सोलापूर दक्षिणआ :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन १९९५ पासून मुींबईत कायारत असलेली सी.के.पी.को-ऑपरेठ्व् ह बाक डबघाईस आल् यान े
बाकेच् या आगिाक व् यवहाराींवर ननबधं घालण् यात आले आहेत अस ेननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, सींबींगधत बाकेत ननवतृ् त िेवीदाराींची सींख् या अगधक असल् याचे ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, अशा रह ाहकाींच ेपसैे परत करण् याकतरता आखण बाकेचे आगिाक व् यवहार पूवावत 
करण् याकतरता शासनान ेकोणती उपाययोिना केली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-११-२०१५आ : (१) होय. 
(२) होय. 
     बाकेतील  कूण बचत खाती धारक ८३०६३ आहे आखण िेवीदार  कूण ६१३०१ आहेत. 
त्यापैकी ननवतृ्त िेवीदार १७००० आहेत व त्याींच्या िेवी रु. १,१५,६०,५६,८०४.००  वढ्या आहेत. 
(३) भारतीय तरझव्हा बाकेच्या ठद. ०७.०५.२०१५ च्या प्ानसुार सी.के.पी.को. ऑपरेठ्व्ह बाक 
मल.मुींबई या बाकेचे सींचालक मींडळ ठद. ३१.५.२०२ रोिी बरखास्तत झाल्यानींतर बाकेचे रह ाहक व 
िेवीदाराींमध्ये सींभ्रम ननमााण होवनू त्याींनी मुदतीपूती झालेल्या िेवी काढून घेतल्या. त्यामुळे 
सदर बाकेची खलावलेली पतरजस्तिती ठ्कून राहावी याकतरता तरझव्हा बाकेच्या प्ानुसार कलम 
३५ अ अींतगात सी.के.पी. बाकेवर ननबाध घालण्यात आले व सवा खातेदाराींना त्याींच्या खात्यातून 
ननबाध लागू असेपयतं  कदाच याप्रमाणे रु. १०००/- र्क्त देण्याची परवानगी देण्यात आली 
आहे. त्याच प्रमाणे तरझव्हा बाकेच्या आदेशानुसार हाडामशपच्या अींतगात िेषि नागतरक, ववधवा 
जस्त्या, अपींग व्यक्ती याींच्या मठहन्याच्या खचाास्ततव दरमहा रु. ५०००/-, बबलारची पडताळणी 
झाल्यानींतर वैद्यकीय कारणास्ततव रु. १,००,०००/- पयतं, मुलाींच ेमशक्षण व लन याकारणास्ततव 
रु. ५०,०००/- िेवीवरील रक्कम काढण्याची मभुा ठदलेली आहे. तरझव्हा बाकेच्या आदेशानसुार 
खातेदाराींकडून अिा घेवून त े तरझव्हा बाकेकडून मान्य झाल्यानींतरच खातेदाराींनादेण्याची 
व्यवस्तिा केलेली आहे. आिममतीपयतं  कूण ४३१९ अिा मींिर झाले असून त्याींना 
रु.२१०१२०३३०.०० वढी रक्कम मींिूर झालीआहे. तसेच तरझव्हा बाकेकड े रु. १२४५०००००.०० 
 वढ्या रक्कमचेे अिा प्रलींबबत आहेत. रह ाहकाींचे पसैे परत करण्यासािज व बाकेचे आगिाक 
व्यवहार पुवावत करण्यासािज बाकेने िकबाकीदारावर महाराषर सहकारी सींस्तिा अगधननयम १९६० 
चे कलम १०१ अींतगात दाव ेदाखल केलेले आहेत. ठद. १.६.२०१५ ते ठद.१०.०९.२०१५ पयतं रु. 
४३००५.५७ लाख  वढी वसलुी झालेली आहे. त्यापैकी अनुत्पाठदत किााची रक्कम रु. 
१५८१४.७७ लाख  वढी वसुली झालेली आहे. कलम १०१ खालील दाखले प्राप्त झालेल्या 
िकबाकीदाराींच्या तारण असलेल्या मालमताींवर ्ाच आणून सदर मालमत्ता िप्त केली असून 
त्याींची ववक्रीबाबतची प्रकक्रया सुरु आहे. तसेच िकबाकीदाराींकडील िकीत रक्कमेची वसुलीची 
कायावाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अमळनेर तालुक् यातील तापी नदीवरील लािडी पुल िायमत वरुपी चालू िर्याबाबत 
  

(४३आ  २५२८१ (३०-०७-२०१५आ.   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगावआ, श्री.सुरेश (रािमूामाआ भोळे 
(िळगाव शहरआ :   सन्माननीय सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळूनआ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) अमळनेर तालुक् यातील अमळनेर, चोपडा, िळगाव, धरणगाव या चार तालुक् याचा तापी 
नदीवरील खेडीभोकर, भोकर येिे गेल् या २५ वषाापासून हींगामी लाकडी पलु हा पावसाळा 
सींपल् यावर काढून ्ाकण् यात येतो, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सदर हींगामी लाकडी पुल कायमस्त वरुपी करुन रह ामस्त िाींना दळण-वळणाची 
सोयीच िरणार असल् यान े तेिील तापी पतरसरासह चारही तालुक् यातील रह ामस्त ि, शेतकरी, 
वाहनधारींकाकडून अशी मागणी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर मागणीनसुार शासनान ेकोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०१-२०१६आ : (१) ववषयाधीन लाकडी पूल हा िळगाव तालुक्यात असून 
दरवषी पावसाळी सुरु होण्यापूवी ३१ मे ला काढून घेण्यात येतो. 
(२) होय. 
(३) सदर पूल हा पा्बींधारे खात्याच्या पाडळस ेधरण प्रकल्पाच्या बुडीत के्ष्ात येत असल्यान े
पा्बींधारे ववभागाकडून या ठिकाणी पूल बाींधणेबाबतची कायावाही प्रस्तताववत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मानोरा (जि.वामशमआ येथील पांचायत सममतीच्या नवीन  
प्रशासिीय इमारतीच्या बाांधिामाबाबत 

  

(४४आ  २६५४९ (३०-०७-२०१५आ.   श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिाआ :   सन्माननीय सावविननि 
बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळूनआ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मानोरा (जि.वामशम) येिील पींचायत सममतीच्या नवीन प्रशासकीय रमारतीचे कामाला 
ननधीची मींिूरी होवून सुध्दा बराचसा कालावधी उल्ून गेल्या असला तरी सुध्दा अद्यापपयतं 
सदर प्रशासकीय रमारतीचे काम सींबींगधत कीं ्ा्दाराकडून ठदलेल् या कालावधीत पूणा करण्यात 
आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननधी उपलब्ध असून सुध्दा ठदलेल्या वेळेत काम न करणा-या कीं ्ा्दारावर 
सावािननक बाींधकाम ववभागामार्ा त कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०२-२०१६आ : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िाटगाांव त ेदेविुरुथी व (देविुरुथीआ त ेवपांपळा (नु.आ (ता.तळुिापूर, जि.उतमानाबादआ  
येथील दोन रतत्याची िाम ेननिृष्ट्ट दिावची झाल्याबाबत 

(४५आ  २७१३२ (०४-०८-२०१५आ.   श्री.मधिुरराव चव्हाण (तळुिापूरआ :  सन्माननीय सावविननि 
बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळूनआ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) का्गाींव ते देवकुरुिी व देवकुरुिी त ेवपींपळा (खु.) (ता.तळुिापूर, जि.उस्तमानाबाद) येिील 
दोन रस्तत्याची कामे ननकृष् दिााची असल्याची तक्रार माहे माचा, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
कायाकारी अमभयींता, सावािननक बाींधकाम ववभाग, उस्तमानाबाद व अगधक्षक अमभयींता, 
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सावािननक बाींधकाम मींडळ, उस्तमानाबद याींचेकड ेकेलेल्या होत्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुषींगान ेकोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०१-२०१६आ : (१) हे खरे आहे. 
(२) कायाकारी अमभयींता याींनी का्गाींव ते देवकुरुिी व देवकुरळी ते वपींपळा (ख.ु) या कामाची 
पाहणी केली असता, रस्तता तीन ठिकाणी उखडला असल्याचे ठदसून आले. सींबींगधत 
िेकेदाराकडून तात्काळ दरुुस्तती करुन घेण्यात आली असून पाहणी अहवालानसुार कामाची 
गुणवत्ता योय आहे. रस्तत्याींच्या पषृिभागाच े मिबूतीकरण व डाींबरीकरण ही कामे डडसेंबर 
२०१५ पयतं पूणा करण्याच ेननयोिन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रेणुिा मिुर िामगार सांत था मोहदरी (ता.उमरनेड,जि.यवतमाळआ  
याांनी िेलेल्या गैरव्यवहाराची चौिशी िर्याबाबत 

  

(४६आ  २७७०५ (१४-०८-२०१५आ.   श्री.रािेंद्र निरधन े (उमरनेडआ :   सन्माननीय सावविननि 
बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळूनआ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रेणुका मिुर कामगार सींस्त िा मोहदरी (ता.उमरखेड, जि.यवतमाळ) याींनी ठदनाींक १  वप्रल, 
२०१३ त े ३१ माचा, २०१४ या आगिाक वषाात सा.बाीं.ववभाग पसुद अींतगात ९८ लाख रुपयाींची 
काम ेतसेच जिल् हा पतरषद बाींधकाम ववभाग क्र.२ ची २४ लाख ६० हिार रुपयाींची काम ेयाच 
आगिाक वषाात केली असून यामध् ये ठदनाींक २ िुल,ै २०१४ चे समुारास याच मिूर कामगार 
सींस्त िेवर ३० लाख रुपयाींची तीन कामे व लगेच ठदनाींक २६ रे्ब्रवुारी, २०१४ रोिी ३० लाख 
रुपयाींच्या तीन कामाचा सा.बाीं.ववभाग, पसुद याींच ेमार्ा त करारनामा करण् यात येवून यातील 
बहुताींश काम ेन करताच बबले काढण् यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मिुर कामगार सींस्त िेने दोन मठहन् याचे कालवधी मध् ये ६० लाख रुपयाींची 
काम े केल् याच े दाखववले आहे परींतु सींस्त िचे े मिुराची सींख् या पहाता दोन मठहन् याींमध् ये  वढे 
काम रतर मिूराींना सोबत घेतल् यामशवाय होऊ शकत नसल् याबाबतची तक्रार श्री.रववींद्र िैन 
उमरखेड याींनी ठदनाींक ३० ऑगस्त ्, २०१४ चे सुमारास कायाकारी अमभयींता सा.बाीं.ववभाग, पुसद 
याींचेकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणात सींबींगधतावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०१-२०१६आ : (१) सदर सींस्तिेस उक्त कामे देण्यात आली, हे अींशत: 
खरे आहे. तिावप, मिूर सहकारी सींस्तिाकडून काम ेपूणा करुन घेऊनच देयके अदा करण्यात 
आली आहेत. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुसद (ता.उमरनेड जि.यवतमाळआ येथील वसांत सहिारी सानर िारनाना च् या  
व् यवत थापनान ेशेति-याच् या ऊसाचा दर एफ.वर.पी.नुसार  

न हदल् यान,े िमवचारी वगावच ेपगार न हदल् याबाबत 
  

(४७आ  २७७०८ (०८-१०-२०१५आ.   श्री.रािेंद्र निरधन े(उमरनेडआ, श्री.अममन पटेल (मुांबादेवीआ :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पुसद (ता.उमरखेड जि.यवतमाळ) येिील सन २०१४-१५ या वषाात वसींत सहकारी साखर 
कारखान् यात ऊस उत् पादक शेतक-याींनी पुरविा केलेल्या ऊसास अद्यापपयतं  र्आरपीनुसार 
रक् कम न ठदल् यान े व कमाचा-याचे वेतन मागील वषाभरपासनू न ठदल् याने शेतक-याींनी व 
कामगाराींनी तीव्र आींदोलन सुरु केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी आत् महत् यरह स्त त यवतमाळ जिल् ्यात मागील वषीच् या 
दषु काळामुळे व यींदाचा ऊसाचा दर िून मठहना सींपत आल् याची  र्आरसी नुसार न 
ममळाल् यान ेशेतकरी प्रचींड अडचणीत सापडला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर काखान् याींचे व् यवस्त िापनास शासन  र्आरपीनसुार ऊसाचा दर देण् याबाबत 
व कामगाराचे िकीत पगार देण् याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-११-२०१५आ : (१) होय. 
(२) वसींत सहकारी साखर कारखान्यान ेसन २०१४-१५ गाळप हींगामात  र्आरपी नसुार देय  
रु. ४१२३.२८ लाख रकमेपैकी रु. ३३७४.०४ लाख देयके शेतकऱ्याींना अदा केली असून       
ठद. ३०.९.२०१५ अखेर कारखान्याकड ेरु. ७४९.२४ लाख िकीत आहेत. त्याप्रमाणे कारखान्याच्या 
कामगाराींच े माहे ऑक््ोबर, २०१४ त ेऑगस्त्, २०१५ पयतं रु. ५२७.०० लाख वेतन िकीत 
आहे. 
(३) कें द्र शासनाच्या सॉफ्् लोन योिनअेींतगात शासन ननणाय ठद. ३०.७.२०१५ अन्वये 
 र्आरपी नुसार रक्कम देण्यासािज सदर कारखान्यास रु. ६५८.३० लाख किा बाकेकडून देय 
होते. त्यावरील  क वषााच े व्याि अनुदान कें द्र सरकार देणार असून पुढील ४ वषााच े व्याि 
अनुदान राज्य शासन देणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्याींच्या समस्तया 
सोडववण्यासािज कें द्र व राज्य शासनाने खालीलप्रमाणे मदत केली/करण्यात येत आहे. 
     १. राज्य शासनाने सन २०१३-१४ व २०१४-१५ या हींगामाचा ऊस खरेदी कर मार् केलेला 
आहे. 
     २. कें द्र शासनान े ठद. २७.२.२०१५ च्या अगधसुचनेनसुार १४ लाख मे.्न कच्च्या 
साखरेच्या ननयाातीसािज प्रनत मे.्न रु. ४०००/- प्रमाणे अनुदानाचा ननणाय घेतला आहे. 
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     ३. राज्य शासनान े ठद. २३.६.२०१५ चे शासन ननणायानुसार राज्यातील साखर 
कारखान्याींनी हींगाम सन २०१४-१५ मध्ये उत्पाठदत केलेल्या कच्च्या साखरेच्या ननयाातीस रु. 
१०००/- प्र.मे.्न प्रमाणे ननयाात अनुदान देण्याचा ननणाय घेतला आहे. सहकारी साखर 
कारखान्याींच्या कामगाराींच े िककत वेतन अदा करण्यासािज शासनाने कोणतेही धोरण/योिना 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

यवत-माळमशरस-िापूरहोळ-भोर-सरुुर रतते मागव क्र.११९ या रतत्यासाठी अनतक्रमण  
हटवव्याची िेलेली िायववाही बेिायदेशीर असल्याबाबत 

  

(४८आ  ३८१६७ (२२-०२-२०१५आ.   श्री.ियिुमार गोरे (माणआ, श्री.अममन पटेल (मुांबादेवीआ :   
सन्माननीय सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळूनआ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) यवत-माळमशरस-कापूरहोळ-भोर-सुरुर रस्तते मागा क्र.११९ या रस्तत्यासािज कोणतीही िममन 
ॲवाडा न झाल्याने मोबदला न देता सावािननक बाींधकाम ववभाग उपववभागीय अगधकारी, 
उपववभाग भोर याींनी त्याींच्याकड े ठदनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१५ रोिीच्या आदेश प्ावरुन 
सींयुक्ततरत्या भोर तालुक्याचा ववशेषत: भोर शहरालगतच्या ह्ीतील अनतक्रमण ह्ववण्याची 
केलेली कायावाही बेकायदेशीर असल्याचे धक्कादायक घ्ना ननदशानास आलेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकाय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०३-२०१६आ : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
धानोरा - िोळी (ता.वष्ट्टी, जि.बीडआ या राज्य मागावची झालेली दरुावतथा 

  

(४९आ  ३८८५९ (१३-०१-२०१६आ.   अॅड.भीमराव धोंड े (वष्ट्टीआ :   सन्माननीय सावविननि 
बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळूनआ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) धानोरा - कोळी (ता.आष्ी, जि, बीड) या राज् य मागााची अत्यींत दरुावस्तिा झाली असल्यान े
सद्यजस्तितीत स्तिाननक रह ामस्तिाींची मोिया प्रमाणावर गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू राज्यमागााच्या दरुुस्ततीसािज तातडीने ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
शासनाकडून कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, उक्त प्रकरणी होत असलेल्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०३-२०१६आ : (१) धानोरा ते कोळी या नावाचा राज्य मागा आष्ी 
तालुक्यामध्ये अजस्ततत्वात नाही. 
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     धानोरा त ेलोणी असा रस्तता अजस्ततत्वात असून  कूण लाींबी ४५.२०० ककमी आहे. ५.०० 
कक.मी. खराब लाींबीपैकी ककमी १५/०० त े १७/०० ही २.०० ककमी लाींबी कुीं ्ेर्ळ सािवण 
तलावाच्या बुडीत के्ष्ात िाते. ४० ककमी लाींबीतील रस्तता वाहतुकीयोय असून उवारीत ३ ककमी 
लाींबीच ेकाम ननधी ननकष व प्राधान्याचा ववचार करुन करण्यात येईल. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

बीड, औरांगाबाद व नामशि येथील सावविननि बाांधिाम ववभागाच्या  
िायविारी अमभयांत्याांना ननलांबबत िर्यात वल्याबाबत 

 

(५०आ  ३८९३२ (१३-०१-२०१६आ.   श्री.राधािृष्ट् ण ववन-ेपाटील (मशडीआ :   सन्माननीय सावविननि 
बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळूनआ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) बीड येिील कायाकारी अमभयींता, औरींगाबादच्या दक्षता व गुणननयीं्ण मींडळाचे कायाकारी 
अमभयींता व नामशकचे कायाकारी अमभयींता या नतन्ही कायाकारी अमभयींत्याना  ठदनाींक ८ म,े 
२०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननलींबबत करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व सदर अमभयींत्याना  ननलींबबत करण्याची कारणे 
काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०३-२०१६आ : (१) होय. 
(२) व (३) वरील नतन्ही कायाकारी अमभयींत्याींना प्रशासककय कारणास्ततव ननलींबबत करण्यात 
आले. त्यापैकी 

१) कायाकारी अमभयींता, सा.बाीं.ववभाग, बीड याींच्याववरुध्द प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या 
अनुषींगान ेचौकशीची कायावाही प्रगतीत असल्यामळेु त्याींना सेवेत पुन:स्तिावपत करण्यात आले 
नाही. 

२) कायाकारी अमभयींता, दक्षता व गुण ननयीं्ण मींडळ, औरींगाबाद याींना शासन सेवेत 
पुन:स्तिावपत करण्यात आले असून त्याींच्याववरुध्द ववभागीय चौकशीची कायावाही चाल ूआहे. 

३) कायाकारी अमभयींता, सा.बाीं.ववभाग, नामशक याींना शासन सेवेत पुन:स्तिावपत 
करण्यात आले आहे. त्याींच्याववरुध्द गींभीर दोषारोप नसल्यामुळे त्याींच्या ववरुध्द ववभागीय 
चौकशी कायाान्वीत करण्यात आली नाही. 

___________ 
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
 

_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


