
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५४० वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

वैयक्तति अनुदान योजनाांमधील लाभार्थ याांची चुिीच्या पध्दतीन ेहोत असलेली 
 चौिशी थाांबववण्याबाबत 

  

(१)  ६४०३ (२७-०१-२०१७). श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.रमेश िदम (मोहोळ, श्री.क्जतेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळवा) : सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) वैयक्ततक अनुदान योजनाींमधील लाभार्थयाांच्या घरोघरी जाऊन सुरु असलेली अन् यायकारक 
चौकशी थाींबवा या मागणीसाठी कागल तालकुा तहससलदार कायाालयावर ददनाींक १ जानेवारी, 
२०१५ रोजी वा त्यासमुारास स्थाननक जनतेन े मोचाा काढून आपल्या मागण् याच े ननवेदन 
तहससलदार याींना ददले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनाचे सववस् तर मागण्याचे स् वरुप कोणत,े 
(३) असल्यास, सदर ननवेदनावर शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. राजिुमार बडोले (१७-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) कागल तालुतयातील श्रावणबाळ सेवा राज्य ननवतृ्तीवेतन योजना, सींजय गाींधी ननराधार 
अनुदान योजना व इींददरा गाींधी राषरीय वधृ्दापकाळ ननवतृ्तीवतेन योजनेच्या लाभार्थयाांची 
चुकीच्या पध्दतीन ेसुरु असलेली तपासणी बींद करण्याबाबत ननवेदन ददले होत.े 
(३) प्रस्तुत प्रकरणी ददनाींक २६/१०/२०१० व दद.५/१२/२०१२ च्या शासन ननणायानुसार कायावाही 
करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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िळमेश्वर (ता.क्ज.नागपूर) तालुत यातील मुलीांच्या वसतीगहृाचे बाांधिाम िरण् याबाबत 

(२) १७०४४ (०२-०९-२०१५). श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) : 
सन्माननीय सामाक्जि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कळमेश्वर (ता.क्ज.नागपूर) येथील समाजकल् याण ववभागाींतगात मुलीींच्या वसतीगहृाींच्या 
बाींधकामासाठी शासनान ेननधी उपलब् ध करुन ददला आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उतत मलुीींच् या वसतीगहृाच े बाींधकाम ननधााररत वळेेत करण् याबाबत शासनान े
कोणती कायावाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले (०७-०२-२०१९) :  (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर वसनतगहृाचे बाींधकाम पूणा झाले असून सावाजननक बाींधकाम ववभागाव्दारे  
दद.२७/१२/२०१८ रोजी वसतीगहृ इमारत ववभागाच्या ताब्यात घेण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

उदगीर (क्ज.लातूर) येथील बाजार सममतीने दिुानाच्या  
गाळे बाांधिामात िेलेला गैरव्यवहार 

  

(३)  २११२० (२३-०९-२०१५).   डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर), डॉ.सुधािर भालेराव 
(उदगीर) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उदगीर (क्ज.लातूर) येथील दसुऱ् या रमामाींकाची बाजार ससमती  हणून ळळखल् या जाणाऱ् या 
बाजार ससमतीन ेदकुानाच ेगाळे बाींधकामात कोट्यवधी रुपयाींचा गैरव्यवहार केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर गैरव् यवहार प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, असल्यास 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुषींगाने सींचालक मींडळान े केलेल्या गैरव्यवहाराबाबत 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री.सभुाष देशमुख (०१-०२-२०१९) : (१) नाही. तथावप, अन्य बाबतीत अननयसमतता आढळून 
आल्यामुळे फेरतपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 
(२) व (३) बाजार ससमतीच्या लेखापररक्षणात अननयसमतेबाबत त्रो्क व सींददग्ध स्वरूपात शेरे 
आहेत. त्यामुळे सदर सींददग्धता दरू करण्यासाठी फेरलेखापररक्षण करण्याचे आदेश देण्यात 
आले आहेत. तथावप, सदर आदेशाववरूध्द बाजार ससमतीने मा.उच्च न्यायालयात याचचका 
दाखल केली असून मा.न्यायालयाने "जसै-ेथे" पररक्स्थती ठेवण्याबाबत आदेश ददल्यामळेु बाजार 
ससमतीचे फेरलेखापररक्षण अद्याप पयांत पुणा झालेले नाही. 
  ___________ 
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मसांदखेडराजा (क्ज.बुलडाणा) येथील िृषी उत् पन् न बाजार  
सममतीच्या िममचाऱयाांच्या वेतनाबाबत 

  

(४)  २२३२५ (२३-०९-२०१५).   डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड राजा) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ससींदखेडराजा (क्ज.बुलडाणा) येथील कृषी उत् पन् न बाजार ससमतीचे खचा दरवषषी सरासरी १८ 
लाख रुपये असुन उत् पन् न केवळ ९ लाख रुपये आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच कृषी उत् पन् न बाजार ससमतीचा ११ कमाचाऱ्याींचा गत ८ ते ९ मदहन् याींपासून वेतन 
थकीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी कृषी उत् पन् न बाजार ससमतीच् या कमाचाऱ्याींचे वेतन अदा 
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.सभुाष देशमुख (०१-०२-२०१९) : (१) नाही. या बाजार ससमतीचे मागील तीन वषााचे सरासरी 
उत्पन्न रू.२१,५०,५४५/- व सरासरी खचा रू.२४,६५,५१५/- एवढा आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) जालना व देऊळगाव राजा या दोन मोठया बाजार ससमत्या भौगोसलकदृष्या जवळ 
असल्यामळेु ससींदखेड-राजा बाजार ससमतीत शेतमालाची आवक व पयाायान ेउत्पन्न कमी आहे. 
उत्पन्न वाढीसाठी खरेदीदाराींना बाजार ससमतीच्या आवारात जागा उपलब्ध करून देण्यात आली 
होती. त्यामुळे उत्पन्नात वाढ झालेली आहे. तथावप, सदर वाढ पुरेशी नसल्यामुळे ससींदखेड 
राजा या बाजार ससमतीच े देऊळगाव राजा या बाजार ससमतीमध्ये ववसलननकरण करण्याबाबत 
कायावाही सरुू करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

जळगाव क्जल् ्यातील देवीदाराांच्या देवी परत ममळण्याबाबत 
  

(५)  २५२८८ (०८-१०-२०१५).   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव), श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे 
(जळगाव शहर), श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.सांजय साविारे (भसुावळ) :  
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींव क्जल् ्यातील ८० पतसींस् थाच् या ४९८ सींचालकाींवर २८८ को्ी ९७ लक्ष रुपयाींची 
जबाबदारी क्जल् हा उपननबींधकाींनी ननक्श्चत केल् याची बाब माहे म,े २०१५ मध्ये वा त्या दर यान 
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, जबाबदारी ननक्श्चत केलेल् या सींचालकाींना नो्ीसा बजावण् यात येवून मालमत् तेचा 
सललाव करण् याची प्रक्ररमाया सुरु करण् यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीच् या अनुषींगाने रतकम वसुल करण्याबाबत शासनाने आतापयांत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (३१-०१-२०१९) : (१) होय, 
(२) व (३)  होय. 
      जळगाव क्जल्हयातील अडचणीतील एकूण पतसींस्थाींची १८१ आहे. 
      त्यापैकी सींबींचधत ननबींधकाींनी महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम १९६० च ेकलम ८८ 
अन्वये चौकशी आदेशीत केलेलया पतसींस्थाींची सींख्या ७६ आहे. 
      त्यापैकी चौकशी पूणा झालेल्या पतसींस्थाींची सींख्या ६१ आहे. सदर चौकशीत ननयुतत 
प्राचधकृत अचधकारी याींनी जबाबदारी ननक्श्चत केलेल्या जबाबदार व्यक्ततींची सींख्या ५५७ असून 
ननक्श्चत केलेल्या जबाबदारीची रतकम रु. २९४७२.३४ लाख  इतकी आहे. 
     सींबींचधत ननबींधकाींनी महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम १९६० च ेकलम ९८ अन्वये 
ननगासमत केलेल्या वसुली प्रमाणपत्राींच्या अनुषींगान ेजबाबदारी ननक्श्चत केलेल्या सींचालक व 
व्यक्ततकडून वसुलीसाठी सींबींचधत सींस्थाींच्या ववशेष वसुली व ववरमाी अचधकारी याींचकेडून 
सींबींचधत व्यक्ततच्या स्थावर मालमत्ताींवर सींस्थेच्या नाव ेजप्ती बोजा बसववण्याची कायावाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) जबाबदारी ननक्श्चत केलेल्या सींचालक व व्यक्ततीकडून सींबींचधत सींस्थाींच्या ववशेष वसलुी व 
ववरमाी अचधकारी  याींनी वसुल केलेली रतकम रु.२३६.४२ लाख इतकी आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

बुलढाणा क्जल् हयातील रमा  ररिुल योजनेअांतगमत असलेले  
ताांत्रत्रि मनुष्ट् यबळ सेवा समा् त िरण् याबाबत 

  

(६)  २७३२३ (०२-०९-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
अॅड.यशोमती दािूर (नतवसा), श्री.हषमवधमन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय सामाक्जि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रमाई घरकुल योजने अींतगात बुलढाणा क्जल््यातील १६ हजार ६२१ घरकुलाींचे काम 
अद्यापही प्रलींबीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.महासींचालक, डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर, सींशोधन व प्रसशक्षण सींस् था (बा्ी), 
पुणे याींच े पत्र रमा.बा्ी/ताींशा/रघयो/प्रकरण रमा.०५/६२१/२०१५ ददनाींक २६ म,े २०१५ नुसार 
बुलढाणा क्जल् ्यातील रमाई घरकुल योजनेअींतगात असलेले ताींक मत्रक मनुष यबळ सेवा समाप् त 
करण् यात येत असल् याचे माहे जून, २०१५ मध्ये वा त् या दरयान ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उतत योजनअेींतगात  कीं त्रा्ी मनुष यबळ सेवा समाप् त केल् यास घरकुलाच ेकामे 
वेळेत पुणा होणार नाही तसेच सन २०१५-१६ करीता १० हजार घरकुलाचे उद्दीष ् पुणात् वास 
जाणार नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४)  असल्यास, सदर सेवा रद्द करु नये याबाबत क्जल् हाचधकारी याींनी शासनास सशफारस केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत 

श्री. राजिुमार बडोले (०७-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) होय. 
    क्जल्हाचधकारी कायाालय, क्जल्हा ग्रामीण ववकास यींत्रणा, बुलढाणा याींचे दद.२/६/२०१५ 
अन्वये शासनास सशफारस करण्यात आलेली आहे. 
(५) राज्यातील ग्रामीण गहृननमााण योजनाींची प्रभावी अींमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामववकास 
ववभागाच्या दद.२५/९/२०१८ अन्वये बा्य यींत्रणेकडून १६०० ग्रामीण गहृननमााण असभयींत्याींची 
पदे मींजूर केली असनू त्यानुसार योजनेची अींमलबजावणी सुरू आहे. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

भारतीय रटनेच ेमशल्पिार भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर याांचे १२५ वे जयांती वषम 
सामाक्जि समता व न्याय वषम म्हणून साजरा िरण्याबाबत 

  

(७)  २८४०३ (२७-०१-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्रीमती त्ृती सावांत (वाांदे्र 
पूवम), श्री.प्रिाश सुव े (मागादाणे), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाम), डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड 
राजा), श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), श्री.जीवा गाववत (िळवण) :   सन्माननीय सामाक्जि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्य घ्नेच ेसशल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या १२५ व्या जयींतीवषषी 
दादरच्या इींद ूसमलच्या भूखींडावर स्मारकाींच्या बाींधकामास सुरुवात करण्यात येणार आहे हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याचाच भाग हणून ददनाींक १४ एवप्रल, २०१५ त े१४ एवप्रल, २०१६ हे वषा 
न्याय वषा हणून साजरे करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या वषाभरात राज्यात राबववण्यात येणाऱ्या ववववध उपरमाम व कायारमामाींसाठी 
१२५ को्ीींचा ननधी देण्यात आला आहे हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या वषाभरात कोणकोणते उपरमाम व कायारमाम राबववण्यात येणार आहे, माहे 
नोव्हेंबर, २०१५ अखेर क्रकती व कोणकोणत ेउपरमाम वा कायारमाम राबववण्यात आले व त्यासाठी 
क्रकती खचा करण्यात आला, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले (०७-०२-२०१९) :  (१)  होय, 
      शासनाच्या नगर ववकास ववभागामाफा त याबाबत कायावाही करण्यात येत आहे. 
(२), (३) व (४) होय, 
     भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या १२५ व्या जयींती ननसमत्ताने कायारमाम भाग-१ 
मध्ये ८ प्रकारच ेकायारमाम अींतभूात करण्यात आले आहे. सदर कायारमामाींसाठी एकूण रू.१००.०० 
को्ी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात (१) इींदसूमल येथील स्मारकाच्या बाींधकामाचा शुभारींभ 
(२) भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबडेकर हे परदेशात उच्चसशक्षण घेत असताींना त्याच े१९२१-२२ 
या कालावधीत वास्तव्य असलेले लींडन येथील घराचे “ऐनतहाससक स्मारक” हणून ववकासाची 
व वापराची कायावाही करणे (३) मागासवगषीय नोकरी करणाऱ्या मदहलाींसाठी मुींबई, पुणे व 
नागपूर येथे वसनतगहृाची सोय करणे (४) राज्यात क्रकमान ५० तालुका स्तरावर ५० मुलीींसाठी 
वसनतगहृ बाींधणे, दसलत वस्तीत ववकासाच्या योजना कायााक्न्वत करणे (५) घ्नास्थळे व 
महत्वाची ऐनतहाससक स्थळाींना पया् नाचा दजाा देणे (६) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर सींशोधन व 
प्रसशक्षण सींस्था (बा्ी), पुणे याींना शहरालगत नवीन इमारत/सींकुल ननमााण करणे इत्यादी 
कायारमाम तसेच भाग-२ मध्ये सन २०१५-१६ ला २५.०० को्ी तरतूद करण्यात आली आहे. यात 
सामाक्जक, शैक्षणणक, आचथाक, राजकीय इत्यादी के्षत्रात पररसींवाद, चचाासत्र, कायाशाळा, प्रदशान 
इत्यादी आयोजन करणे, सवा जाती–धमाातील व्यततीींना समता, सामाक्जक न्याय ववषयाशी 
ननगडीत बाबीींवर सींशोधन व M.phil/p.hd करण्यासाठी बा्ीमाफा त “फेलोसशप”  देणे. ववववध 
्ी.व्ही.चॅनलव्दारे सोशल व वप्री्ं  समडडया व इत्यादी च्या माध्यमातून व्यापक कायारमाम 
राबववणे. तालुका स्तरावर समता, सामाक्जक न्याय, बींधुत्व, स्वातींत्र्य, वैज्ञाननक जाणीव-
जागतृी, जातीय दभुाावनेच ेव अींधश्रध्देचे ननमुालन, व्यसनमुतती, राषरीय एकात्मता, साींप्रदानयक 
सदहषणुता या ववषयावर व्याख्याने आयोक्जत करणे, डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर याींच े लेखन व 
भाषणे तसेच महात्मा ज्योनतबा फुले, अण्णाभाऊ साठे इ. वाड्मय, सादहत्य याींच े प्रकाशन 
करणे इत्यादी कायारमाम राबववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

पोलीस िममचारी सहिारी पतसांसथाांच्या ननव्वळ नफ्याच्या २०% रतिम  
पोलीस िल्याण ननधीमध्ये जमा िरण्यात येत नसल्याबाबत 

  

(८)  ३६६१४ (२७-०१-२०१६). श्री.राहूल िुल (दौंड) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पोलीस कमाचारी सहकारी पतसींस्थाींच्या ननव्वळ नफ्याच्या २०% रतकम पोलीस कल्याण 
ननधीमध्ये जमा करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन असल्याचे ददनाींक १४ ऑत्ोबर २०१५ 
मध्ये वा त्यासुमारास पोलीस महासींचालक याींनी सवा पोलीस कमाचारी सहकारी पतसींस्थाींना 
केलेल्या सूचनेवरून ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वषाानुवषा पोलीस कमाचारी सहकारी पतसींस्था सुरळीत व व्यवक्स्थत काम करत 
असूनही त्याींचेवर ननव्वळ नफ्याच्या २०% रतकम पोलीस कल्याण ननधीमध्ये जमा 
करण्यासाठी दबाव आणण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय? 
  

श्री. सुभाष देशमखु (३१-०१-२०१९) :  (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
         मध्यवतषी पोसलस कल्याण ननधी ससमतीच्या ददनाींक १०.३.२०१६ रोजीच्या 
बैठकीतील ननणायानुसार पोसलस कल्याण ननधी ननयमावलीतील ननयम रमा. ८ (२) (क) मधील 
तरतुदीनुसार घ्क पोसलस कमाचारी सहकारी पतसींस्थाींनी ननव्वळ नफ्याच्या २०% रतकम 
पोसलस कल्याण ननधीमध्ये जमा करणेबाबतचे ननदेश ववशेष पोसलस महाननररक्षक (प्रशासन) 
याींनी ददनाींक ७.४.२०१६ रोजीच्या पररपत्रकान्वये ददले आहेत. त्यानसुार ५ सींस्थाींनी ननधी जमा 
करण्यास सींमती ददली असून २९ सींस्थाींनी नकार ददला आहे व एका सींस्थेस पोसलस कल्याण 
ननधीमध्ये रतकम जमा करण्यास न्यायालयाने स्थचगती ददली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

तापी खोऱयातील जलमसांचन योजनाप्रमाण ेराज्यातील  
इतर जलमसांचन योजनाांना िजममाफी देण्याबाबत 

  

(९)  ३८५७४ (२३-०९-२०१५).   श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात तापी खोऱ्यातील शेतकऱ्याींनी स्थापन केलेल्या जलससींचन योजनाींना शासनामाफा त 
कजा माफी देण्यात येत े तथावप राज्यातील इतर उपसा जलससींचन योजनाींना कजामाफी न 
ददल्याने भ-ूववकास बँकाकडून कजा वसूली करण्यात येत आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उतत प्रकरणी शासनामाफा त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार तापी खोऱ्यातील जलससींचन 
योजनाप्रमाण े राज्यातील इतर जलससींचन योजनाींना कजामाफी देण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देशमखु (३१-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) तत्कालीन मा. राज्यमींत्री (सहकार) याींच्या अध्यक्षतेखाली दद. २३/१०/२०१३ रोजी 
ववदभाातील सहकारी उपसा जलससींचन सींस्थाच्या कजामाफीबाबत झालेल्या बैठकीमध्ये 
राज्यातील ववदभाासाठी उवारीत भागातील सहकारी उपसा जलससींचन सींस्थाींना शासनामाफा त 
कजामाफी देता येणार नाही अस ेस्पष् केले आहे. 
४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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पनवेल (क्ज.रायगड) िृषी उत्पन्न बाजार सममतीच्या सभापती ननवडीबाबत 
  

(१०)  ४०८६१ (०१-०६-२०१६).   श्री.प्रशाांत दािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणराट), 
अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पक्श्चम), श्री.ववजय िाळे (मशवाजीनगर), श्रीमती मननषा चौधरी 
(दहहसर) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (क्ज.रायगड) कृषी उत्पन्न बाजार ससमतीचे सभापती राजेंद्र पा्ील याींना प्राथसमक 
न्यायालय त ेमा.सवोच्च न्यायालयान ेअपात्र ठरवून सभापती पदापासून दरू होण्याच ेआदेश 
ददलेले असताना सुद्धा श्री.छगन गींडाळ क्जल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था रायगड-असलबाग 
याींनी सदर आदेशाींचे पालन न केल्यामुळे सवोच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्याप्रकरणी क्जल्हा 
उपननबींधक, सहकारी सींस्था रायगड-असलबाग याींच्या सींशयास्पद कारभाराची चौकशी करण्याची 
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास मा.सहकार मींत्री 
महाराषर राज्य याींच्याकड ेननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय , 
(२) असल्यास, क्जल्हा उपननबींधकाींना नवीन सभापती पदाची ननवड करण्यासाठी बाजार 
ससमतीच्या सदस्याींची सभा बोलववण्याचे अचधकार असताना सदु्धा श्री.छगन गींडाळ याींनी कृषी 
उत्पन्न बाजार ससमतीच्या सदस्याींची सभा बोलववली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उतत प्रकरणी शासनाने चौकशी करून न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमान 
करणाऱ्या श्री.छगन गींडाळ याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देशमखु (०१-०२-२०१९) :   (१) होय. 
(२), (३) व (४) श्री.राजेंद्र महादेव पा्ील याींनी दाखल केलेल्या अवपलावर दोन मदहन्यात 
ननकाल देण्याच ेआदेश मा.सवोच्च न्यायालयाने मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींना ददले. तथावप, 
सदर कालावधी उल्ुन गेल्यानींतरही मा.उच्च न्यायालयाकडील अवपलावर ननकाल न 
लागल्यामळेु २ मदहन्यानींतर क्जल्हा उपननबींधकाींनी या बाजार ससमतीवर ननयमाप्रमाण े
सभापती पदाची ननवडीची प्रक्ररमाया पुणा करून नवीन सभापतीची ननवड केली. त्यामुळे सदर 
प्रकरणी क्जल्हा उपननबींधकाींनी न्यायलयाचा अवमान केलेला नाही. 
  

___________ 
  

खामगाव क्ज.बुलढाणा) येथील िृषी उत्पन्न बाजार सममतीचे  
पैसे ननबांध असलेल्या बँिेत असल्याबाबत 

  

(११)  ४१४७२ (०१-०६-२०१६).   अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांव) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाव (क्ज.बुलढाणा) येथील कृषी उत्पन्न बाजार ससमतीच ेपैसे हे दद. खामगाव जनता 
कम. को. बकेँत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बँकेने आचथाक गैरव्यवहार केले असल्यामळेु या बकेँवर ररजवा बँकेने 
आचथाक ननबांध लावले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या बँकेतील व्यवहार काही प्रमाणात सुरु केले असल्यामुळे बाजार ससमतीच्या 
ठेवी या बँकेतनू तत्काळ काढून घेवून राषरीयकृत बकेँत ्ाकणे आवश्यक आहे हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सींबींचधत ववभागान ेयाबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  

श्री. सुभाष देशमखु (०१-०२-२०१९) : (१) होय 
(२) या बकेॅच्या एन.पी.ए. मध्ये झालेली वाढ, सींचनत तो्यात वाढ तसेच ठेवीचे अपक्षरण या 
कारणामळेु  ररझवा  बॅकेने या बकेॅवर ननबाध लादले होते. सदर ननबाध दद.२६.८.२०१५ पासून 
सशचथल करण्यात आले असून बॅकेच व्यवहार पुवावत सुरू आहेत. 
(३) या बकेॅमध्ये बाजार ससमतीने ठेवलेल्या ठेवीींची मुदत सींपुष्ात आल्यानींतर बॅकेन 
यापुवषी व्याजासह परत केलेल्या आहेत. तसेच काही ठेवीींची मुदत सींपुष्ात आल्यानींतर बाजार 
ससमतीस परत करण्यात येणार असल्याचे बकेॅने बाजार ससमतीस कळववले आहे. 
(४) व (५) ठेवीची मुदत सींपुष्ात आल्यानींतरही जर बॅकेन ेपैस ेपरत केले नाही तर त्याबाबत 
सींबींधीत सींचालक, सचचव याींचेवर जबाबदारी ननक्श्चत करण्यात येईल अस ेआदेश दद.७.१.२०१६ 
रोजी बाजार ससमतीस देण्यात आले आहेत          
  

___________ 
  

राज्यातील िृषी उत्पन्न बाजार सममत्याांच्या आवारामध्ये ववक्री होणाऱ या  
िृषी मालाची अडत खरेदीदाराांिडून रेण्याबाबत 

  

(१२)  ४१८९२ (०१-०६-२०१६). श्री.गणपतराव देशमखु (साांगोले), श्री.राहूल िुल (दौंड), 
श्री.बळीराम मसरसिार (बाळापूर) : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार ससमत्याींच्या आवारामध्ये ववरमाी होणाऱ् या शेतीमालावरील 
अडत शेतकऱ्याींऐवजी खरेदीदाराींकडूनच वसूल करावी, तसेच फळे व भाजीपाला ननयमनमुतत 
करावा, असे शासनाने गठीत केलेल्या २२ सदस्याची कसम्ीने त्याींच्या अहवालात स्पष् केले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ससमतीन े अडत खरेदीदाराींकडून घ्यावी अशी सशफारस असलेला अहवाल 
शासनाकड ेमाहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरयान ददला आहे काय, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर अहवालावर क्रकती कालावधीत ननणाय घेण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सुभाष देशमखु (०५-०२-२०१९) : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) या अहवालावरील शासन स्तरावर कायावाही अींनतम ्प्प्यात असून लवकरात 
लवकर ननणाय घेण्यात येईल. 

___________ 
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नामशि येथे परवाना नसलेल्या व्यापाऱयािडून द्राक्ाांची खरेदी होत असल्याबाबत 
  

(१३)  ४३६९२ (०१-०६-२०१६). श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी झिरवाळ 
(हदांडोरी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) नासशक येथ ेतामीळनाडू, कनाा्क, क मबहार, उत्तरप्रदेश, ददल्ली येथील व्यापाऱ्याींकड ेबाजार 
ससमतीचा परवाना नसताना द्राक्ष खरेदी होत असल्यान े शेतकऱ्याींची फसवणूक होण्याची 
शतयता ननमााण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार शेतकऱ्याींची फसवणूक होवू नये 
हणून शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमुख (०१-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्याींच्या 
फसवणूकीच्या बातया वतामानपत्रात प्रससध्द झालेल्या आहेत. तथावप, शेतकऱ्याींची फसवणूक 
झाल्याची तरमाार बाजार ससमतीकड ेक्रकीं वा क्जल्हा उपननबींधकाींकड ेप्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे 
चौकशी करण्यात आलेली नाही. परींतू खबरदारीचा उपाय हणून शेतकऱ्याींनी द्राक्ष ववरमाी 
करताींना सींबींधीत व्यापाऱ्याींची शहाननशा करूनच त्याींच्याशी व्यवहार करण्याबाबत 
दद.२०.१.२०१६ च्या दै.लोकमत या वतामानपत्रातून आवाहन करण्यात आले आहे. 
  

___________ 
  

मुांब  िृषी उत्पन्न बाजार सममतीच्या ररतत पदाांबाबत 
  

(१४)  ४४४२६ (०१-०६-२०१६). श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर), श्री.सरदार तारामसांह (मलुुांड), 
श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई कृषी उत्पन्न बाजार ससमतीच्या सींचालक मींडळान े दोन वषाापूवषी ररतत असलेल्या 
१०६ पदाींना मींजुरी देऊन सदर प्रस्ताव मींजुरीसाठी शासनाकड े पाठवूनही दोन वषाापासून 
प्रलींक मबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पदाींची भरती केल्यास ५० ्तके वेतन खचााला शासनाची मान्यता लागत ेव 
ही मान्यता समळेपयांत पदाींची भरती करता येत नसल्यान े बाजार ससमतीत सध्या कायारत 
असलेल्या ८०० कमाचारी व अचधकाऱ्याींच्या माफा त सध्याचा कारभार करणे शतय नसल्याने 
ररतत झालेल्या १०६ पदाींना त्वरीत मींजुरी समळावी अशी ववनींती एपीएसी सींचालक मींडळान े
शासनाकड े करुनही सदर प्रस्तावास मींजूरी देण्यास हेतूत: ववलींब  करणाऱ्या सींबींधीत 
अचधकाऱ्याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) सदर प्रस्तवाला कधी मींजुरी देण्यात येईल? नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. सभुाष देशमखु (०१-०२-२०१९) : (१) मुबई कृवष उत्पन्न बाजार ससमतीमधील ररतत 
पदाींना मींजूरी देण्याचा प्रस्ताव मागील दोन वषाात शासनास प्राप्त झालेला नाही. 
(२) व (३) ससमतीच्या ननव्वळ उत्पन्नाच्या ५०% पेक्षा जास्त आस्थापना खचा करता येत 
नाही.  तथावप, पद भरतीचा प्रस्तावच शासनास प्राप्त झालेला नसल्याने त्याींच्या मान्यतेचा व 
तीन “न” ददल्यामळेु अचधकाऱ्याववरुद्ध कायावाहीचा प्रश्न उदभवत नाही. 
  

___________ 
  

पाचोरा बाजार सममती (क्ज.जळगाव) च्या िायमके्त्रतात असलेल्या खाजगी बाजार सममत्याांच ेव 
थेट परवाना धारिाांच ेपरवान ेरद्द िरण्याबाबत 

  

(१५)  ४५९६९ (०१-०६-२०१६). श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींव क्जल््यातील पाचोरा बाजार ससमतीच्या कायाके्षत्रात दोन खाजगी बाजार 
ससमत्याींना शासनान ेपरवानगी ददली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या दोन्ही बाजार ससमतीच्या आवारात माल येत नाही वा शेतीमालाचा सललाव 
होत नसनू फतत पाचोरा बाजार ससमतीशी सींलग्न असलेल्या खरेदीदाराींना त्याींनी खाजगी 
बाजार ससमतीच ेलायसन्स देऊन १०० रुपयाींच्या खरेदीवर २५ पैसे माके् फी व सुपरक्व्हजन 
फी हणून ५ पैसे प्रमाणे घेऊन कृवष उत्पन्न बाजार ससमतीस आचथाक नुकसान होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच खाजगी बाजार ससमतीने खरेदी केलेल्या मालाची चौकशी करण्याच े अचधकार 
कोणाला आहेत याबाबत सींभ्रम असल्यामुळे त्याचा पररणाम बाजार ससमतीच्या आवक वर होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यामुळे बाजार ससमत्याींचे होणारे नकुसान ्ाळण्याकरीता या खाजगी बाजार 
ससमतीचे व थे् परवाना धारकाींचे परवाने रद्द करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रतीननधीींनी 
शासनाकड ेवारींवार ववनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या खाजगी बाजार सासमत्याबाबत शासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे व 
त्याींचे स्वरूप काय आहे ? 
  

श्री. सुभाष देशमखु (०१-०२-२०१९) :  (१) होय 
    (२)  नाही, या दोन्ही खाजगी बाजाराींमध्ये शेतमालाची ननयसमत आवक सुरू असून 
सललावाद्वारे शेतमालाची खरेदी-ववरमाीचे व्यवहार पार पडतात. 
    (३) नाही, महाराषर कृषी पणन (ववकास व ववननयमन), अचधननयम,१९६३ व त्याखालील 
ननयम १९६७ मधील तरतुदीप्रमाणे खाजगी बाजार, कृषी उत्पन्न बाजार ससमत्या तसेच 
व्यापारी, शेतकरी व ग्राहक याींच्यामध्ये कोणताही वववाद झाल्यास त्या ववरूध्द पणन 
सींचालक, महाराषर राज्य, पुणे याींचेकड ेदाद मागता येत.े 
    (४) व (५) पणन अचधननयमातील तरतुदीप्रमाण े खाजगी बाजारास तसेच थे् पणनच े
परवाने देण्यात येतात. अशापरवानाधारकाींववरूध्द तरमाार प्राप्त झाल्यास त्याची शहाननशा करून 
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अचधननयमातील तरतुदीप्रमाणे आवश्यक कायावाही करण्यात येते. प्रस्तुत प्रकरणी अशा तरमाारी 
प्राप्त न झाल्यामळेु त्याींच्या ववरूध्द कारवाई करण्यात आली नाही. 
  

___________ 
  

पारोळा तालुतयातील (क्ज. जळगाव) िृषी उत्पन् न बाजार सममतीिडून बाांधण्यात आलेल्या 
व्यापारी गाळयाांच्या िामात ननिृष्ट्ट दजामच ेसाहहत्य वापरण्यात आल्याबाबत 

  

(१६)  ४६०४८ (०१-०६-२०१६).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) : सन्माननीय पणन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पारोळा तालुतयातील (क्ज. जळगाव) कृषी उत्पन् न बाजार ससमतीकडून बाींधण्यात आलेल्या 
व्यापारी गाळयाींच्या कामात ननकृष् दजााच े सादहत्य वापरण्यात आले आहे, याबाबत 
सींचालकाींनी मादहती (तरमाार करून) देवूनही बैठकीत सभापतीींनी ठेकेदाींराच े देयक मींजूर केलेले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बैठकीत सदर कामात खडी, रेती, दगड व ससींमे् हे ननकृष् दजााच े
सादहत्य वापरले जात असून त ेअींदाजपत्रकाप्रमाणे नसल्याच ेननदशानला आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, असल्यास चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देशमुख (०१-०२-२०१९) : (१) दद.२७.०१.२०१६ रोजी झालेल्या बाजार ससमतीच्या 
बैठकीमध्ये सदर देयक अदा करण्यासाठी बहूमतान ेमींजूरी ददलेली आहे. 
(२), (३) व (४) प्रस्तुत तरमाार ही बाींधकामाच्या दजााबाबतची आहे.  त्यामळेु बाजार 
ससमतीमाफा त करण्यात आलेल्या कामाची तपासणी शासनाच्या गुणननयींत्रण प्रयोगशाळेमाफा त 
अथवा सक्षम प्राचधकरणामाफा त करुन अहवाल क्जल्हा उपननबींधकाींना सादर करावा व 
त्यानींतरच देयकाची रतकम अदा करावी अशा सूचना क्जल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, 
जळगाींव त्याींच्या दद.५.४.२०१६ च्या पत्रान्वये बाजार ससमतीस ददलेल्या आहेत. 
  

___________ 
  

पुणे िृषी उत्पन्न बाजार सममतीच्या किराणा भसुार मालाच्या  
बाजारात ववना परवाना दिुाने सरुू असल्याबाबत 

  

(१७)  ४६४४४ (०१-०६-२०१६). श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) : सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे कृषी उत्पन्न बाजार ससमतीच्या क्रकराणा भुसार मालाच्या बाजारात ववना परवाना 
दकुाने सुरू असल्याच ेमाहे जाने २०१६ मध्ये वा त्या दरयान ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकार ननदशानास आल्यानींतर प्रशासकीय मींडळाच्या आदेशानुसार 
प्रशासनाने २७ जणाींना नो्ीस बजावल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववना परवाना क्रकीं वा परवान्याचे नतूनीकरण न करता दकुाने चाल ूठेवणाऱ्याींची 
सींख्या त्याहून अचधक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०५-०२-२०१९) : (१) व (२) होय. 
(३) नाही. 
(४), (५) व (६) बाजार ससमतीच्या आवारात व्यवसाय करण्यासाठी अनुज्ञप्ती घेणे पणन 
अचधननयमातील तरतूदीप्रमाणे बींधककारक आहे. पुणे कृषी उत्पन्न बाजार ससमतीमध्ये 
अनुज्ञप्ती न घेता व्यवसाय करणाऱ्या २७ व्यापाऱ्याींना बाजार ससमतीने नो्ीस ददल्या आहेत. 
त्यानींतर या व्यापाऱ्याींपकैी ३ व्यापाऱ्याींना अनुज्ञप्ती देण्यात आली असून  ६ व्यापाऱ्याींची 
अनुज्ञप्तीसाठी बाजार ससमतीकड े अजा केलेले आहे. तसेच उवाररत व्यापाऱ्याींपैकी काही 
न्यायालयीन वाद सुरू असणे, बाजार ससमतीच े रकमा येण े बाकी असणे, भूखींड धारकाने 
जबाबदारी ननभावण्याचे हमीपत्र न देणे इ. कारणान े अनुज्ञप्ती देण्यात आलेली नाही. या 
बाबीींची पुताता केल्यानींतर बाजार ससमतीमाफा त अनुज्ञप्ती देण्यात येईल. 
  

___________ 
  

िळवा (क्ज.दाण)े येथील डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर सामाक्जि  
न्याय भवन इमारतीच्या बाांधिामाबाबत 

  

(१८)  ४८००८ (०१-०६-२०१६).   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   
सन्माननीय सामाक्जि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कळवा (क्ज.ठाणे) येथील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर सामाक्जक न्याय भवनाच्या इमारतीचे ४ 
वषाात केवळ फाऊीं डशेन काम सुरु असल्याचे ददनाींक २ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सदर इमारतीच्या बाींधकामासाठी रु.८ को्ी खचााची तरतूद करण्यास आली 
असून सदर इमारत माहे २०१३ पयांत उभी राहण ेआवश्यक होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी इमारत बाींधण्यास ववलींब झाल्यामुळे त्याचा खचा वाढणार आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर इमारत पूणा करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे, 
(५) असल्यास, सदर इमारतीचे बाींधकाम पूणा होऊन कायाालये सुरु करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  
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श्री. राजिुमार बडोले (०७-०२-२०१९) :  (१), (२), (३), (४) व (५) 
        डॉ. बाबासाहेब आींबेडर सामाक्जक न्याय भवन बाींधण्याकरीता कळवा क्ज. ठाणे येथ े
सामाक्जक न्याय भवन बाींधकामाकरीता शासन ज्ञापन दद. ५/१२/२०१३ अन्वये रू.८.०० को्ी 
इतका ननधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून रू.११.८६ को्ी इततया रकमेस सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देणे प्रस्ताववत आहे. 
        डॉ. बाबासाहेब आींबेडर सामाक्जक न्याय भवनाच्या बाींधकामाच े काम पूणा झाले 
असून सामाक्जक न्याय भवन इमारत सावाजननक बाींधकाम ववभागाकडून  सामाक्जक न्याय व 
ववशेष सहाय्य ववभागास हस्ताींतरीत करण्याची कायावाही सुरू आहे. 
  

___________ 
  

देऊळगाव (क्ज.बुलढाणा) येथील सथाननि बाजार सममतीच्या सधचवानी बाजार याडामत 
अनधधिृतपणे िेलेल्या भूसार बाजार बाांधिामाची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(१९)  ४९१६९ (०१-०६-२०१९).   डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड राजा) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देऊळगाव (क्ज.बुलढाणा) येथील स्थाननक बाजार ससमतीच्या सचचवाींनी ननयमाींना डावलून 
बाजार याडाात अनचधकृतपणे केलेल्या भसूार बाजार बाींधकामाची चौकशी करण्याच ेआदेश कृषी 
पणन मींडळाचे उपसरव्यवस्थापक याींनी क्जल्हा उपननबींधकाींना माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्या दरयान आदेश ददल्याच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी अनचधकृतपणे केलेल्या भूसार बाजार बाींधकामाची सखोल चौकशी 
करण्यात आली आहे काय, असल्यास, सदर चौकशीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात 
आला आहे, काय, 
(३) असल्यास, अहवालातील सशफारशीनसुार दोषी व्यततीींववरुध्द शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सभुाष देशमुख (०१-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) देऊळगाव राजा कृषी उत्पन्न बाजार 
ससमतीच्या भसुार बाजाराच्या बाींधकामास परवागनी देण्याचा प्रस्ताव बाजार ससमतीन े नगर 
पररषदेकड ेदद.३.२.२०११ मध्ये सादर केला. या प्रस्तावात त्रु्ी असल्याची बाब नगर पररषदेने 
दद.२०.९.२०१२ रोजी बाजार ससमतीस कळववली. महाराषर युननससपल कॉउक्न्सल नगर पींचायत 
ॲड इींडक्स्रयल ्ाऊनसशप ्ॅत्, १९६५ मधील कमल १८९ प्रमाणे ६० ददवसाच्या आत नगर 
पररषदेने आके्षप / त्रु्ी सींबींचधताींना न कळववल्यास क्रकीं वा परवानगी न ददल्यास आपोआप 
परवागनी प्राप्त झाल्याचे समजले जात.े त्याप्रमाणे ववदहत मुदतीत परवानगी न समळाल्यामुळे 
बाजार ससमतीन ेबाींधकामाची प्रक्ररमाया सुरू केलेली आहे. 

तथावप यासींदभाात प्राप्त तरमाारीच्या अनुषींगाने करण्यात आलेल्या चौकशीमध्ये 
बाींधकामातील ताींक मत्रक बाबीींसाठी पणन मींडळान ेननयुतती केलेले आक्रका ्ेत्ने जबाबदारीने काम 
पार पाडले नसल्याचे ननदशानास आल्यामळेु त्याींच े ववरूध्द कारवाई करण्याचे ननदेश क्जल्हा 
उपननबींधक, सहकारी सींस्था, बुलढाणा याींना देण्यात आले आहेत. 

___________ 



वव.स. ५४० (15) 

िृषी उत्पन्न बाजार सममतीन ेराज्यात किराणा भसुार मालाच्या खरेदीदाराांना किरिोळ  
ववके्रते सममतीिडून परवाना रेणे बांधनिारि िेल्याबाबत 

  

(२०)  ४९५०६ (०१-०६-२०१६).  श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.योगेश हटळेिर 
(हडपसर) : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृषी उत्पन्न बाजार ससमतीने राज्यात क्रकराणा भुसार मालाच्या खरेदीदाराींना क्रकरकोळ 
ववरेमाते ससमतीकडून परवाना घेणे बींधनकारक केले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्या दरयान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बहुसींख्य ववरेमाते या ननणायाच्या ववरोधात असल्याने परवाना घेत नाहीत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, त्याचा तपशील काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०१-०२-२०१९) : (१) पणन अचधननयमातील कलम ७ प्रमाणे बाजार 
ससमतीच्या कायाके्षत्रात शेतमालाचा खरेदी ववरमाी व्यवहाराशी सींबींधीत सवा घ्काींनी बाजार 
ससमतीकडून परवाना घेणे बींधनकारक आहे. 
(२), (३), (४) व (५) ववना परवाना व्यवसाय करण्यात येत असल्याची प्रकरणे ननदशानास 
आली आहेत. अशा ववना परवाना व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्याींववरूध्द पणन अचधननयमातील 
तरतुदीप्रमाणे कायावाही करण्याच्या सूचना दद.१.६.२०१६ च्या पररपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या 
आहेत. 
  

___________ 
  

राज्यातील क्जल्हा बँिाांना सक्म िरण्यासादी शासनाच्या ववववध वविास  
िामाांचा ननधी क्जल्हा बँिेत देव म्हणून देवण्याबाबत 

  

(२१)  ५१०५८ (०१-०६-२०१६). श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), अॅड.यशोमती दािूर (नतवसा) :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील क्जल्हा बँकाींना सक्षम करण्यासाठी शासनाच्या ववववध ववकास कामाींचा ननधी 
क्जल्हा बँकेत ठेव हणून ठेवावा अशी दद धुळे व नींदरुबार क्जल्हा मध्यवतषी सहकारी बकँ 
सल.धुळे याींनी माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या दरयान मा. सहकार मींत्री याींचेकड ेअजााद्वारे 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (३१-०१-२०१९) : (१) होय.   
(२) राज्यामध्ये ३१ क्जल्हा मध्यवतषी सहकारी बँका आहेत. सदर बकँाींच ेकजाापैकी ढोबळ NPA 
प्रमाण ३६.९५ % आहे. त्यापैकी ५ बँका तोट्यात असनू तीन बँकाींचा CRAR ९ % पेक्षा कमी 
आहे. क्जल्हा  मध्यवतषी सहकारी बँकाींनी कोअर बँकीींग प्रणालीचा व अत्याधुननक बँकीींग 
प्रणालीचा अवलींब केला आहे. बकँाींच्या आचथाक क्स्थतीत गुणात्मक वाढ झाल्यास शासन या 
मागणीचा गाींसभयापूणा ववचार करेल. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

जालना क्जल् ्यातील गटववमा योजनेअांतगमत शासिीय्क्जल्हापररषद िममचाऱयाांना सहिारी 
गहृननमामण सांसथाांच्या रराांचा ताबा देण्याबाबत 

  

(२२)  ५२७०१ (१८-०८-२०१६). : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) जालना क्जल् ्यातील ग्ववमा योजनेअींतगात शासकीय/क्जल्हापररषद कमाचाऱ् याींच्या सहकारी 
गहृननमााण सींस्थाींच्या ७८४ सभासदाींकडून १९ को्ी ५० लाख रुपये जमा करुन गेली १० 
वषाापासून घराींचा ताबा ददलेला नसल्याप्रकरणी चौकशी करणेबाबत क्जल्हा उपननबींधक, 
सहकारी सींस्था, जालना याींना ददनाींक १० जुल,ै २०१५ रोजीच्या पत्रानुसार उपसचचव, सहकार 
ववभाग, महाराषर शासन याींनी आदेश ददले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  त्यानुसार या प्रकरणाींची चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय 
ननदशानास आले व त्यानुषींगाने शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१५-१२-२०१८) : (१) होय, 
(२) व (३) जालना क्जल्हात ग्ववमा योजनतेींगात राज्य शासनाकडून एकूण २८ सींस्थाना 
घरबाींधणी कजा मींजूर झालेले आहे, २८ सींस्थापैकी ५ सींस्थाच े घराचे १००% बाींधकाम पूणा 
झालेले आहे.  व त्याींनी सभासदाींना घराचा ताबा ददलेला आहे.  उवारीत २३ सींस्थाच े घराच े
बाींधकाम अपूणा आहे. 
       २८ सींस्थापैकी १० सींस्थाववरुध्द सभासदाच्या तरमाारी प्राप्त आहेत, १३ सींस्थाववरुध्द 
लेखापररक्षणाकरीता असभलेखे उपलब्ध न केल्यामळेु महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम 
१९६० चे कलम ८० अन्वये कायावाही प्रस्ताववत केली आहे.  तसेच २६ सींस्थावर कलम १०२ 
अन्वये कायावाही करण्यात आलेली आहे,  २ सींस्थाववरुध्द ददवाणी न्यायालयात दावा दाखल 
केला आहे.  
       ददनाींक ३१/०३/२०१८ अखरे २८ सींस्थेच ेलेखापररक्षण पुणा करण्यासाठी लेखापररक्षकाची 
ननयुतती केलेली असून २ सींस्थाच े लेखापररक्षण पुणा झालेले आहे, ७ सींस्थाच े दप्तर 
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लेखापररक्षणाकरीता उपलब्ध असनू उवारीत सींस्थाचे रेकॉडा प्राप्त करून घेण्याची कायावाही 
करण्यात येत असून प्रत्यक्ष स्थळपाहणी व चौकशीअींती लेखापररक्षण पुणा झाल्यानींतर पुढील 
कायदेशीर कायावाही करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

धुळे येथील सामाक्जि न्यायभवनाचे िाम पुणम िरण्याबाबत 
  

(२३)  ५५६९८ (२६-०९-२०१६). श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.आमसफ शखे (मालेगाांव मध्य) : सन्माननीय सामाक्जि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) धुळे येथील सामाक्जक न्यायभवनाचे काम अपूणा ननधीमळेु रखडले असल्याचे माहे मे, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरयान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सामाक्जक न्याय भवनाच ेकाम लवकर पूणा होण्यासाठी ननधी तात्काळ 
देण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०७-०२-२०१९) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) ववभागाच्या दद. ३१/३/२०१६ च्या शासन ज्ञापनान्वये  डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर सामाक्जक 
न्याय भवन, धुळे या इमारतीच्या बाींधकामाच्या सुधारीत अींदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली 
असून सावाजननक बाींधकाम ववभागाकड ेननधी वगा करण्याते आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  
  

___________ 
  
राज्यात दषु्ट्िाळाच्या छायेत सापडलेल्या मरादवाडा ववभागातील आद क्जल््याांसह अहमदनगर 

आझण सोलापूर क्जल््यातील साखर िारखान्याांना सॉफ्ट लोन सुलभ िजम देण्याबाबत 
  

(२४)  ५६६०५ (०२-११-२०१६).   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.क्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दषुकाळाच्या गडद छायेत सापडलेल्या मराठवाडा ववभागातील आठ क्जल््यासह अहमदनगर 
व सोलापूर क्जल््यातल्या साखर कारखाींन्याना सुलभ कजा (सॉफ्् लोन) देण्याबाबत राज्य 
शासनाची सकारात्मक असून या उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी कें द्र शासनाची 
मदत घेतली जाईल असे मा. मुख्यमींत्री याींनी जादहर केले असल्याचे माहे म,े २०१६ मध्ये वा 
त्या दरयान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने जादहर केल्याप्रमाणे सदर कारखान्याींना सुलभ कजा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
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(३) असल्यास, त्याबाबत शासनाचा अींनतम ननणाय झाला आहे काय, 
(४) असल्यास, उतत ननणायाच्या अनुषींगाने शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री.सभुाष देशमुख (३०-०१-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे. 
    हींगाम २०१४-१५ ची एफआरपी देणेकरीता कें द्र शासन अचधसूचना दद.२३.०६.२०१५ च े
धतषीवर राज्य शासनाने शासन ननणाय दद.३०.०७.२०१५, ०५.०९.२०१५, ०९.१२.२०१५ व 
दद.२१.०४.२०१६ अन्वये सॉफ्् लोन योजना जाहीर केलेली आहे. 
     राज्यातील काही साखर कारखान्याींनी कजााची फेररचना करणेबाबत ववनींती केल्यानुसार 
मा.मुख्यमींत्री महोदयाींच्या स्तरावरुन दद.३१.०३.२०१६ च ेव दद.१०.१०.२०१६ च्या पत्रान्वये कें द्र 
शासनास ववनींती करण्यात आलेली आहे. ऊस खरेदी कराबाबत शासन राजपत्र दद.२६.०४.२०१६ 
नुसार हींगाम २०१५-१६ मधील ऊस खरेदीकर माफ केलेला आहे.   
(२) (३) व (४) शासन ननणाय दद.३०.०७.२०१५, ०५.०९.२०१५, ०९.१२.२०१५ व दद.२१.०४.२०१६ 
अन्वये राज्यातील साखर कारखान्याींना हींगाम २०१४-१५ मधील एफआरपी देण्याकरीता ववत्तीय 
सींस्थाकडून सॉफ्् लोन मींजूर झालेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

श्रीपूर (ता.माळमशरस,क्ज.सोलापूर) येथील पाांडुरांग साखर िारखान्याच्या  
असवच्छतेमुळे डेंग्यूची साथ पसरल्याबाबत 

  

(२५)  ६५१९८ (२७-०१-२०१७). श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील 
(उसमानाबाद) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीपूर (ता.माळसशरस,क्ज.सोलापूर) येथील पाींडुरींग साखर कारखाना तसेच महाळुींग येथील 
क मब्रमासागर डडक्स््लरीच्या दोन्ही कारखान्याच्या दलुाक्षामुळे सदर पररसरात साींडपाणी व 
कचऱ्यामुळे अस्वच्छता पसरली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी महाळुींग व श्रीपूर ग्रामपींचायतीन े उतत साखर कारखान्याींना 
पत्र/नो्ीस देऊनही कोणतीही कायावाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कारखान्याच्या अस्वच्छतेमळेु डेंग्यूची साथ मोठया प्रमाणात पसरली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.सभुाष देशमुख (०२-११-२०१८) :  (१) अींशत: खरे आहे.  
(२) ग्रामपींचायत महाळूींग व ग्रामपींचायत श्रीपूर याींनी सदरील कारखान्याींना पत्र / नो्ीस 
ददलेली नाही.   
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(३) हे खरे नाही. 
     या पररसरात डेंग्यूची साथ पसरली नाही. 
(४) श्रीपूर (ता माळसशरस क्ज. सोलापूर) येथे पाींडूरींग सहकारी साखर कारखाना तसेच महाळूींग 
येथील क मब्रमासागर डडक्स््लरीच्या दोन्ही कारखान्याच्या परीसरात साींडपाणी व कचऱ्यामुळे 
अस्वच्छता पसरली होती. त्यानुषींगाने महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकडून ददनाींक ७.५.२०१८ 
रोजी म.े श्री. पाींडूरींग सहकारी साखर कारखाना याींना नो्ीस बजावली आहे.  तसेच मे. क मबमा 
सागर महाराषर डडस््ीलरीज सल. याींना ददनाींक २.७.२०१८ रोजी उत्पादन बींदीचे आदेश 
बजावण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात व्यापारी शेतिऱयाांिडून अडत वसूल िरत असल्याबाबत 
  

(२६)  ६६९५६ (२७-०१-२०१७). श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शेतकऱ् याींनी उत्पाददत केलेल्या व ववरमाीस आणलेल्या शेतीमालावर अडत न घेण्याचा 
कायदा १९६३ मध्ये समींत होऊनही अदयापी व्यापारी शेतकऱ् याींकडून अडत वसलू करून 
शेतकऱ् याींची लू् करत असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१६ मध्ये ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार जबाबदार असणाऱ् या व्यापाऱ् याींववरूध्द शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत,  
  

श्री.सभुाष देशमुख (०२-०२-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. महाराषर कृषी उत्पन्न पणन 
(ववकास व ववननयमन) अचधननयम १९६३ व ननयम १९६७ मधील तरतुदीनुसार खरेदीदाराींकडून 
आडत वसूल करण्याची तरतुद आहे. मात्र त्याची अींमलबजावणी सवाच दठकाणी करण्यात येत 
नव्हती. त्यामुळे खरेदीदाराकडून अडत वसूल करण्याची स्पष् तरतूद अचधननयमात करण्यात 
आलेली आहे. त्यामुळे सवा बाजार ससमत्यामध्ये आता शेतकऱ्याकडून अडत वसूल न करता 
खरेदीदार, क्रकरकोळ व्यापाऱ्याकडून अडत वसुली करण्यात येत आहे.  
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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पुणे िृषी उत् पन् न बाजार सममतीमध् ये ‘उचल’ या नावाखाली  
देयिातून िपात िरण् यात येत असल्याबाबत 

  

(२७)  ७००३८ (२७-०१-२०१७). श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (मशडी), 
श्री.असलम शेख (मालाड पक्श्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे कृषी उत्पन्न बाजार ससमतीतील व् यापारी शेतकऱ् याींच् या मालाच् या सललावानींतर 
शेतकऱ् याींन ेकोणतीही उचल घेतलेली नसताना, तीन ्त के उचल कपात करुन देयक तयार 
करत असल् याची तरमाार एका शते कऱ् याने सचचव कृषी उत् पन् न बाजार ससमती पुणे याींचकेड े
केली असल्याची बाब माहे सप् ्ेंबर, २०१६ मध् ये वा त्यादरयान ननदशानास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले त् यानुसार वेगवेगळया मागाान े शतेकऱ् याींची 
अडवणूक करुन लू् करणाऱ् या सींब ींचधताींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुभाष देशमखु (१८-०१-२०१९) : (१)हे खरे नाही. 
     माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरयान अशा प्रकारचा कोणताही तरमाार अजा पुणे 
कृषी उत्पन्न बाजार ससमती, पुणे कड ेप्राप्त झालेली नाही. 
(२) प्रश्न उदभवत नाही. 
(३) प्रश्न उदभवत नाही. 
(४) प्रश्न उदभवत नाही.  
  

___________ 
  

नाांदेड क्जल््यातील सहिारी साखर िारखान्याांना हदलेल्या िजामच्या शासन थिहमीची रतिम 
नाांदेड क्जल्हा मध्यवती सहिारी बॅंिेला ममळणेबाबत 

  

(२८)  ७०५६५ (२७-०१-२०१७).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड क्जल््यातील सहकारी साखर कारखान्याींना ददलेल्या कजााच्या शासन थकहमीची 
रतकम नाींदेड क्जल्हा मध्यवतषी सहकारी बॅंकेला समळणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी 
सातत्याने शासनाकड ेमागणी करूनही अद्यापी कोणतीही कायावाही झालेली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, बॅंकेची आचथाक पररक्स्थती व सदर सींस्थाकडील एन पी ए ववचारात घेता 
बॅंकाींना आचथाक सींक्ातून बाहेर काढण्याकररता शासनाने थकहमीची रतकम देण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
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श्री.सभुाष देशमखु (२८-०१-२०१९) : (१) व (२) स्थाननक लोकप्रनतननधीनी याबाबत शासनाकड े
मागणी केली आहे. 
     सदर प्रकरणी बँकेच ेप्रनतननधी, कारखाना प्रनतननधी व सवा सींबींचधताींची साखर आयुतत 
कायाालयामध्ये दद.२६.०६.२०१८ व दद.०२.०७.२०१८ बैठक झाली. सदर बैठकीत झालेल्या 
चचेनुसार नाींदेड क्जल्हा मध्यवतषी सहकारी बकेँने कजा ददलेल्या नाींदेड क्जल््यातील ३ साखर 
कारखाने व १ खाींडसरी उत्पादक सींस्था याींच्यापकैी २ कारखाने अवसायनात  असल्याने 
त्याींच्या मालमत्तेच्या ववरमाीतून कजााची रतकम वसूल होवू शकेल. तसेच खाींडसरी उत्पादकाच्या 
जमीन ववरमाीतून सदर कजााची वसुली होवू शकेल. अन्य १ कारखान्याींची ववरमाी झाली 
असल्यान ेकजााची रतकम वसूल करण्याची जबाबदारी सींबींचधत बकेँची आहे. 
  

___________ 
  

यवतमाळ क्जल्हा मध्यवती सहिारी बँिेत जमा िालेल्या जुन्या नोटाांच्या चौिशीबाबत 
  

(२९)  ७५८२५ (१५-०४-२०१७). श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ क्जल्हा मध्यवतषी सहकारी बँकेत ७६ को्ी रुपयाींच्या जुन्या नो्ा ददनाींक १० ते 
१२ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास जमा झाल्याने नाबाडाला चौकशी करण्याचे आदेश 
ररझव्हां बँकेने माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरयान ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने दोषीींवर शासनान े कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (३१-०१-२०१९) : (१) होय.   
(२)  नाबाडान े केलेल्या चौकशीत यवतमाळ क्जल्हा मध्यवतषी सहकारी बँकेकडून रु.१२७.४३ 
को्ीच्या चलनातून बाद केलेल्या नो्ा जमा करण्यात आल्या आहेत अस ेआढळून आले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील ७२ हजार सहिारी सांसथाांची नोंदणी रद्द िरण्याबाबत 
  

(३०)  ८०३६० (२१-०४-२०१७).   श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सुमारे ७२ हजार सहकारी सींस्थाींची नोंदणी रद्द करण्याचा ननणाय माहे जानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरयान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत सवासाधारण कारणें काय आहेत, 
(३) असल्यास, आतापयांत क्रकती सहकार सींस्थाींची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (१४-०३-२०१८) :  (१) नाही. 
    तथावप,  सन २०१५-१६ या वषाातील सहकारी सींस्थाींच्या सवके्षणाअींती बींद, ठाव दठकाणा 
नसलेल्या / कायास्थचगत आढळून आलेल्या एकूण ५४,१२४ सींस्था पैकी दद.३१.०३.२०१७ अखेर 
२६,४१२ सींस्थाींची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. 
(२) सवेक्षणाअींती बींद, कायास्थचगत व ठाव दठकाणा नसलेल्या सहकारी सींस्था आढळून 
आल्यामुळे त्या अवसायनात घेण्याची कायावाही करण्यात आली आहे. 
(३) दद. ३१.०३.२०१७ अखेर २६,४१२ सहकारी सींस्थाींची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. 
  

___________ 
  

मौज ेमसध्देश्वर िँम्प (ता. औांढा,क्ज.हहांगोली) येथे अपूणामवसथेत  
असलेली ररे बाांधण्यासादी ननधी देण्याबाबत 

  

(३१)  ८३८८४ (२०-०४-२०१७). श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) : सन्माननीय सामाक्जि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मौजे ससध्देश्वर कँप (ता.औींढा, क्ज.दहींगोली) येथे घरकुल योजनेतींगात लाभार्थयाांना घरे 
समळणार होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उतत योजनतेींगात लाभार्थयाांनी घराच ेकाम सुरु केल्यानींतर शासनाकडून अपूरा 
ननधी समळाल्याने घराची काम ेअपूणाावस्थेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी अपूणाावस्थेत असलेली घरे पूणापणे बाींधण्यासाठी लाभार्थयाांना 
सींपूणा ननधी देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०७-०२-२०१९) :  (१) नाही 
(२) नाही 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

पातुडाम (क्ज.बुलडाणा) येथील सांग्रामपूर िृवष उत् पन् न बाजार सममतीच्या नाफेड िें द्रावरील 
अधधिाऱयाांनी अयोग्य धोरण अवलांत्रबले असल् याबाबत 

  

(३२)  ८६९९७ (१८-०८-२०१७). श्री.हषमवधमन सपिाळ (बुलढाणा) : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पातुडाा (क्ज.बुलडाणा) येथील सींग्रामपूर कृवष उत् पन् न बाजार ससमती अींतगात नाफेड खरेदी 
कें द्रावर ददनाींक १६ जानेवारी, २०१७ पासून तूर खरेदी सुरू असून तूर खरेदीबाबत शासनाच्या 
अयोग्य धोरणामुळे शेतकऱ् याींना त्रास होत असल् याचे ददनाींक २२ जून, २०१७ रोजी वा 
त् यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, तुरीचे मोजमाप करण् यास होणारा ववलींब, बारदान् याचा अभाव, मोजणीसाठी 
आवश् यक सींख् येप्रमाण े मोजकाट्याींचा अभाव, प्रलींबीत चुकारे इत् याींदीबाबत सींबींधीत यींत्रणेन े
अक्ष य दलुाक्ष केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय ननष पन्न झाले, 
(४) असल् यास, चौकशीअींती दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१८-०१-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     सदर कालावधीमध्ये नाफेडने पातुडाा क्ज.बुलढाणा येथे खरेदी कें द्र सुरू केलेले नाही. 
बुलढाणा क्जल््यातील सींग्रामपूर हे तालुका दठकाण असनू सदर तालुतयातील पातुडाा हे एक 
गाव आहे व येथे कृषी उत्पन्न बाजार ससमती, सींग्रामपूर या बाजार ससमतीचे उपबाजार 
कायारत आहे.  सदर कालावधीमध्ये पातुडाा या उपबाजाराचे जागी नाफेडचे खरेदी कें द्र सुरू 
करण्यात आलेले नसून ते सींग्रामपूर या दठकाणी सुरू करण्यात आले होत.े 
    बुलढाणा क्जल््यामध्ये माके्ीींग फेडरेशन मुींबई याींच्यामाफा त सींग्रामपूर खरेदी कें द्रावर तूर 
खरेदी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे पातुडाा येथ ेतूर खरेदी करण्यात आलेली नाही. ही बाब 
पाहता सदर खरेदी कें द्रावर तूरीचे मोजमाप करण्यास होणारा ववलींब, बारदानाचा अभाव, 
मोजणीसाठी आवश्यक सींख्येप्रमाणे मोजकाट्याींचा अभाव, प्रलींक मबत चुकारे इत्यादीबाबत अक्षय 
दलुाक्ष झालेले नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उदभवत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात द्राके् उत्पादन खचामच्या ननम्मेही दर ममळाले नसल्याबाबत 
  

(३३)  ८७०२१ (१५-०८-२०१७).   श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.असलम शेख (मालाड पक्श्चम), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), प्रा.वषाम 
गायिवाड (धारावी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात माहे फे्रबुवारी, माचा, एवप्रल या ३ मदहन्यात हींगामातील ७० ्तके द्राके्ष माल 
बाजारात येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मात्र यावषषी या कालावधीत देशातींगात तसेच ननयाातीच्या द्राक्षाींना उत्पादन 
खचााच्या ननमेही दर समळाले नसल्यान ेद्राके्ष उत्पादकाींच ेमोठे आचथाक नुकसान झाले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नुकसानग्रस्त द्राके्ष उत्पादक शेतकऱ् याींना आचथाक मदत देण्याबाबत शासनान े
कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (०१-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

फुलांब्री (क्ज.औरांगाबाद) तालुतयातील आल उत्पादनाला योग्य भाव ममळण्याबाबत 
  

(३४)  ८८८५० (१५-०८-२०१७). श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) फुलींब्री (क्ज.औरींगाबाद) तालुतयातील शेतकऱ् याींनी सुमारे २५० ते ३०० हेत्रवर आल्याची 
लागवड करण्यात आली होती परींतु आल उत्पादनास योग्य भाव न समळाल्याने शेतकरी 
आचथाक अडचणीत सापडला असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरयान ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी करुन सदर आलीं उत्पादक शेतकऱ् याींना आचथाक 
मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२९-०१-२०१९) : (१) नाही. 
      फुलींब्री तालुतयात अद्रकला योग्य भाव न समळाल्यान ेअद्रक उत्पादक शेतकरी आचथाक 
अडचणीत सापडला असल्याबाबत कोणताही तरमाार अजा सहायक ननबींधक, सहकारी सींस्था 
ता.फुलींब्री याींचकेड ेप्राप्त झालेला नाही. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  
गवळीमशवरा (ता.गांगापूर , क्ज.औांरगाबाद) येथ ेटोमॅटोला प्रनतकिलो ५० पैसे भाव ममळाल्यान े

येथील शेति-याांनी टोमॅटोच्या शेतात जनावरे सोडून हदल्याबाबत 
  

(३५)  ८८९८२ (१५-०८-२०१७).  श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्रीमती ननममला गाववत 
(इगतपूरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी) : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गवळीसशवरा (ता.गींगापूर, क्ज.औींरगाबाद) येथ े ्ोमॅ्ोला प्रनतक्रकलो ५० पैस े भाव 
समळाल्याने येथील शेतकऱ् याींनी ्ोमॅ्ोच्या शेतात जनावरे सोडून ददली असल्याचे ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी करुन येथील ्ोमॅ्ो उत्पादक शेतकऱ् याींना  
आचथाक मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही केली  वा करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत 
  

श्री. सुभाष देशमखु (०२-०२-२०१९) : (१) नाही. 
    याबाबत कोणताही तरमाार अजा सहायक ननबींधक, सहकारी सींस्था ता.गींगापूर, कृषी उत्पन्न 
बाजार ससमती,गींगापूर व लासूर स््ेशन ता.गींगापूर याींचे कायाालयास प्राप्त झालेला नाही. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

सोयगाव (क्ज.औांरगाबाद) तालुतयात रब्बी वपिाच्या हांगामात  
नोटाबांदीमुळे शेतिऱ याांच ेिालेले निुसान 

  

(३६)  ८८९८४ (१५-०८-२०१७). श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) : 
सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोयगाव (क्ज.औींरगाबाद) तालुतयात रब्बी वपकाच्या हींगामात नो्ाबींदीमुळे शेतकऱ् याींच े
नुकसान झाााले असून पपई प्रनत क्रकलो ८ रुपये तर केळी प्रनत ६ क्रकलो रुपयाींनी बाींधावरच 
ववकण्याची वळे आली असल्याच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने या आचथाक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ् याींना आचथाक 
मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (३०-०१-२०१९) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

रमा  ररिुल योजनेच्या अनिे लाभाथीच्या ररावर  
नावाच्या पाट्या बसववल्या नसल्याबाबत 

  

(३७) ९०५१४ (१८-०८-२०१७).  श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) : सन्माननीय सामाक्जि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रमाई घरकुल योजनेच्या लाभाथषीच्या घरावर त्याींच्या नावाची पा्ी लावण्यासाठी खरेदी 
करण्यात आलेल्या १ लाख २० हजार पाट्याींपकैी ५४ हजार १५३ पाट्या अद्याप बसववण्यात 
आल्या नसल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरयान ननदशानास आली, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, करारनायाींच्या अ्ीचा भींग करुन ठेकेदाराला १०० ्तके रतकम शासनाद्वारे 
अदा करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उतत घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने दोषी आढळणाऱ् या व्यततीींवर शासनान ेकोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०७-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) सदर अननयसमततसे जबाबदार असलेले तत्कालीन आयुतत, उपायुतत (नाहस), 
सहायक आयुतत (सहकार) याींना कारणे दाखवा नो्ीस देऊन, दोषारोप बजावण्यात आलेले 
आहेत व सींबींचधत प्रमखु सलवपक याींना ननलींक मबत करण्यात आले आहे. 
     तसचे सदर अननयसमततेबाबत सींबींचधत सींस्थेस कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली 
आहे. 
(५) प्रश्न उभ्दवत नाही. 
  

___________ 
  

शेति-याांना वपि ववम्याची रतिम तात्िाळ देण्याबाबत तसेच िजम खात्यातील  
वपि ववम्याची रतिम िपात न िरण्याबाबत 

  

(३८)  ९११४५ (१५-०८-२०१७).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शेतकऱ् याींना वपक ववयाची रतकम तात्काळ देण्याबाबत तसेच कजा खात्यात वपक 
ववयाची रतकम कपात न करण्याबाबत शासन स्तरावर ननणाय झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाात लोहा (क्ज.नाींदेड) येथील शेतकऱ् याींनी वपक ववयाची रतकम तात्काळ 
द्यावी व कजा खात्यात वपक ववयाची रतकम कपात करु नये या मागणीसाठी शेतक-याींनी 
माहे म,े २०१७ मध्ये वा त्या दरयान देना बॅकेसमोर धरणे आींदोलन केले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, पीक ववयाची रतकम मागणाऱ् या शेतकऱ् याींना / आींदोलनकत्याांना बकेॅच्या 
अचधकाऱ् याींनी पोसलसाींच्या स्वाधीन केले हे  ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने शेतकऱ् याींना वपक ववयाची रतकम तसेच कजा खात्यात 
वपक ववयाची रतकम कपान न करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
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श्री. सुभाष देशमुख (३१-०१-२०१९) : (१) पीक ववयाची रतकम शेतकऱ्याींना तात्काळ देणेबाबत 
ननणाय झालेला आहे. 
(२) होय, माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये शेतकऱ्याींनी आींदोलन केले आहे. 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) अशा प्रकारच्या कजा प्रकरणाींत बँक्रकीं ग ननयमावली नसुार कायावाही केली जात.े भारतीय 
ररझव्हा बँक व SLBC च्या मागादशाक सचूनाींनसुारच सदर कायावाही झालेली आहे. 
    ररजवा बँकेच्या ननदेशानुसार नैसचगाक आपत्तीन ेबाचधक कजा पुनगाठनाच्या ज्या प्रकरणाींत 
नव्याने कजावा्प झालेले नाही, अशा प्रकरणाींत सहानभुूतीपूवाक ववचार करण्याबाबत कळववले 
असून केवळ अशा प्रकरणाींत पीक ववयाची रतकम शेतकऱ्याींच्या खात्यात जमा केली जाते. 
     पीक ववयाची रतकम शतेकऱ्याींच्या कजाखात्याऐवजी बचत खात्यात जमा करण्याबाबत 
मा.मुख्यमींत्री महोदयाींच्या स्तरावरून ररजवा बँकेचे गव्हनार याींच्याकड े वळेोवेळी पत्रव्यवहार 
करण्यात आला आहे. 
(६)  प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

लातुर क्जल््यातील लातुर इांडक्सरयल इसटेट िो.ऑप.सोसायटी सांसथेच्या सभासदाांबाबत 
महाराष्ट्र सहिारी सांसथेच ेिलम २५ (अ) नुसार िायमवाही िरण्याच ेआदेश हदल्याबाबत 

  

(३९)  ९२१६८ (०९-०८-२०१७).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातुर क्जल््यातील लातुर इींडक्स्रयल इस््े् को.ऑप.सोसाय्ीला मा.उच्च न्यायालय, 
खींडपीठ औरींगाबाद याींच्या ननदेशानुसार सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था लातुर याींनी त्याींचे 
आदेश ददनाींक २९ नोव्हेंबर, २०११ नुसार सदर सींस्थेच्या सभासदाींबाबत महाराषर सहकारी 
सींस्थेचे कलम २५ (अ) नुसार कायावाही करण्याच ेआदेश ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आदेशाींच ेसींस्थेने पालन न केल्याबद्दल व अन्य गैरव्यवहाराबाबत सींस्थचेे 
सींचालक मींडळ बरखास्त करण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ददनाींक २९ नोव्हेंबर, २०११ च्या सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था, लातूर 
याींच्या आदेशाची अींमलबजावणी झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अींमलबजावणी न करणाऱ्या अचधकारी/कमाचाऱ्याींवर शासनाने कोणती दींडात्मक 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०२-०२-२०१९) :  (१) होय. 
(२), (३) व (४) 
      सहायक ननबींधक, सहकारी सींस्था, लातूर याींनी त्याींच्या दद.२९.११.२०११ रोजीच्या 
आदेशान्वये सींबचधत अजादाराच्या तरमाार अजाावर कलम २५ (अ) नुसार सींबचधत सींस्थेन े
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तरमाारीमधील बाबीींवर रीतसर कायावाही करून ननणाय घ्यावा अस ेआदेसशत केले होत.े मात्र, 
सदर आदेशाची पुताता न झाल्यान ेसींबचधत सींचालक मींडळ बरखास्त करण्यात आले होत.े 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

नळदगुम (क्ज.उसमानाबाद) येथील ग्रामीण रूग्णालय  
इमारत व िममचारी वसाहतीच्या बाांधिामाबाबत 

  

(४०)  ९२८२२ (१८-०८-२०१७).   श्री.मधिुरराव चव्हाण (तळुजापूर) :   सन्माननीय सामाक्जि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नळदगुा (क्ज.उस्मानाबाद) तालुतयात सामाक्जक न्याय ववभागाच्या वतीने मागासवगषीय 
मुलाींच्या ननवासासाठी डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मागासवगषीय मुलाींच ेवसत क्ागहृाकरीता शासनाने 
मींजूरी देऊनही अद्याप उतत इमारतीच्या कामास सुरूवात झाली नसल्याच ेमाहे जून, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरयान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वसाहतीच्या इमारतीचे काम पूणा करण्याबाबत नागररकाींनी व स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी मा.मुख्यमींत्री व मा.आरोग्य मींत्री याींच्याकड ेमाहे जून, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरयान ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०७-०२-२०१९) :  (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) अस ेननवेदन या ववभागास प्राप्त नाही. 
(३) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मागासवगषीय मलुाींच े वसनतगहृाच्या इमारत बाींधकामाच े कायाारींभ 
आदेश दद.२२.०७.२०१७ रोजी देण्यात आलेले असून सद्यक्स्थतीत सदरहू इमारतीचे स्थापत्य 
काम पूणा झालेले असून चगलावा व फरशीचे काम प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

आमणी (बु) (ता.महागाांव, क्ज.यवतमाळ) येथ ेरमा  आवास योजनचेा लाभ ओबीसी प्रवगामच्या 
लाभार्थयाांना हदल्याबाबत 

  

(४१)  ९३८१६ (१८-०८-२०१७).   श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) :   सन्माननीय सामाक्जि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आमणी (बु) (ता.महागाींव, क्ज.यवतमाळ) येथील रमाई आवास योजनचेा लाभ ळबीसी 
प्रवगााच्या लाभार्थयाांना ददल्याची बाब माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरयान ननदशानास आली,हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबतची तरमाार सीईळकड ेकरण्यात आली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. राजिुमार बडोले (१०-०२-०२०१) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय, 
चौकशीअींती रमाई आवास योजनचेा लाभ ळबीसी लाभार्थयाास ददल्याचे आढळून आले आहे. 
(४) चौकशीनुसार अपहाररत रतकम वसलु करुन शासन खाती भरणा करण्यात आली आहे व 
जबाबदार आमणी (बु.) येथील सचचवाववरुध्द सशस्तभींगववषयक कायावाहीचा प्रस्ताव सादर 
करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उभ्दवत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील सहिारी साखर िारखान्याांनी सहवीज प्रिल्पाांसादी रेतलेल्या  
िजामची परतफेड िरण्यासादी अनदुान ममळण्याबाबत 

  

(४२)  ९५७५७ (०६-०१-२०१८). श्री.क्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अक्जत पवार (बारामती), 
श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबगेाव), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.जयांत पाटील 
(इसलामपूर), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.सांदीप ना ि 
(ऐरोली), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील 
(उसमानाबाद) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सहकारी साखर कारखान्याींकडून वीज खरेदी करण्यास ऊजाा ववभागाने नकार 
ददल्यामुळे सहवीज प्रकल्पाींसाठी घेतलेल्या कजााची परतफेड करण्यासाठी शासनाने अनुदान 
द्यावे अशी मागणी राज्य सहकारी सींघान े व लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री तसेच 
मा.सहकारमींत्री याींचकेड े ददनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सहकारी साखर कारखान े अडचणीींत आल्यामुळे त्याींच्या समस्या 
सोडववण्यासींदभाात शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उतत प्रश्नी केलेल्या मागण्याींच े थोडतयात स्वरुप काय आहे व त्यानुसार 
शासनाने कोणता ननणाय घेतला वा घेण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सभुाष देशमुख (१३-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) अशा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाल्याच े
आढळून येत नाही. तथावप, राज्यातील सहकारी साखर कारखान्याींकडून वीज खरेदीबाबत ऊजाा 
ववभागामाफा त पुढील ननणाय घेण्यात आले आहेत. 
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१) ऊसाच्या चचपाडावर आधारीत सहवीज प्रकल्प व कृषीजन्य अवशेषावर आधारीत स्त्रोताींकडून 
स्पधाात्मक ननववदेच्या प्रक्ररमायेद्वारे वीज खरेदी करण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे. 
२) दद.२३/११/२०१७ रोजी स्पधाात्मक ननववदेद्वारा ३०० मे.व.ँक्षमतेपयांत वीज खरेदी करार 
करण्याचा ननणाय झाला आहे. 
३) दद.१३/७/२०१८ च्या पत्राद्वारे स्पधाात्मक ननववदा प्रक्ररमायेद्वारे वाढीव २०० मे.व.ॅक्षमतेपयांत 
रू.४/- दराने वीज खरेदी करार करण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उदभवत नाही. 
  

___________ 
  

खालापूर (क्ज.रायगड) तालुतयातील नावांढे नऊ गाव उत्िषम सममतीने  
एमआयडीसीिररता जमीन न देण्याबाबत हदलेले ननवेदन 

  

(४३)  ९७४४४ (०३-०१-२०१८). श्री.सुरेश लाड (िजमत), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव 
वपचड (अिोले), श्री.क्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खालापूर (क्ज.रायगड) तालुतयातील दसुऱ् या ्प्प्यातील प्रस्ताववत नावींढे एमआयडीसीच्या 
सींपादनासाठी ७८० हेत्र १२०० एकर शेतजसमनीवर पेक्न्सलने सशतका मारुन अडववण्यात आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत नावींढे नऊ गाव उत्कषा ससमतीन े एमआयडीसीकररता जमीन न 
देण्याबाबत तहससलदार खालापूर याींच्याकड ेमाहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरयान लेखी 
ननवेदन ददले आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसा  (१४-०१-२०१९) : (१) व (२) हे खरे  आहे.  
(३) व (४) ददनाींक १२/०१/२०१८ रोजी मा.सभापती महाराषर ववधानपररषद याींचेकड े बैठक 
सींपन्न झाली. सदर बैठकीस शेतकऱ्याींच े प्रनतननधी हजर होते. चचेदरयान महाराषर 
औद्योचगक अचधननयम १९६१ मधील कलम ३२ (२)  अन्वये सींबींचधत जमीनधारकाींना 
व्यततीगत नो्ीस देऊन सींबींचधताना हरकती व सूचना देण्याची सींधी देऊन त्याींच्या हरकती व 
सूचना ववचारात घेऊन सहमतीने भूसींपादन करण्यात येईल असे ठरल्याने उतत 
कलमान्वये सींबींचधताना व्यततीगत नो्ीस देण्यात आलेली आहे. व अचधसूचना ददनाींक 
१५/०२/२०१८ रोजी  प्रससध्द केलेली आहे.  प्रस्तुत प्रकरणी एकूण ३५४७ खातेदारापकैी २९०४ 
(८२%) खातेदाराींना नो्ीसा बजावण्यात आलेल्या आहेत.  उवाररत ६४३ (१८%)  खातेदार हे 
गावी अथवा आजुबाजूच्या पररसरात रहात असल्यान ेआढळून आलेले नाहीत.  त्यामळेु १८% 
खातेदाराींना व्यततीगत नो्ीसा बजावता आलेल्या नाहीत. २९०४ खातेदारापैकी १९९३ (६९%) 
खातेदाराींनी सींपादनाबाबत त्याींच े लेखी खलुास े सादर केलेले आहेत व त्यापकैी १२१ (६%) 
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खातेदाराींनी भसूींपादनास सहमती दशाववलेली असनू उवाररत १८७२ खातेदाराींनी भूसींपादनास 
ववरोध दशावून असहमती दशाववलेली आहे. भूधारकाच्या सींमतीनेच भूसींपादन करण्याच ेधोरण 
शासनाने मान्य केले असल्याने भूसींपादन भूधारकाच्या सींमतीखेरीज करण्यात येणार नाही.   
  

___________ 
  

नाांदेड क्जल्हयात ५४ अनुदानीत वसनतगहृाांिड ेमांजुरीचे आदेश नसल्याने  
ववद्यार्थयाांच्या भववतव्याचा प्रश्न ननमामण िाल्याबाबत 

  

(४४)  ९९३९२ (१०-०१-२०१८).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर) :  सन्माननीय सामाक्जि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड क्जल्हयातील ५४ अनुदानीत वसनतगहृाींकड ेमींजुरीच ेमुळ आदेश नसल्याचे ददनाींक १७ 
ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींदेड क्जल्हयातील सदरहू ५४ अनुदानीत वसनतगहृाींकड ेमींजुरीच ेमुळ आदेश 
नसल्यान े सदर वसनतगहृात सशक्षण घेणाऱ् या ववद्यार्थयाांच्या शकै्षणणक नुकसान झाले आहे,    
हे खरे काय आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले (१५-०१-२०१९) : (१) होय. 
(२) नाही 
(३) राज्यात काही अनुदाननत वसतीगहेृ शासनाची मान्यता नसतानाही चालववण्यात येत 
असल्याच ेननदशानास आले असल्याने अशा वसतीगहृाची तपासणी करण्याचा ननणाय शासनान े
घेतला होता. त्यानुषींगान े अशा वसतीगहृाींची तपासणी करण्याकरीता दद.०१.०९.२०१७ च्या 
आदेशान्वये राज्यमींत्री (सा.न्या) याींचे अध्यक्षतेखाली ससमती स्थापन करण्यात आली होती. 
      नाींदेड क्जल््यातील मान्यता आदेश नसलेल्या ५४ वसतीगहृाींची राज्यमींत्री (सा.न्या.) 
याींच्या अध्यक्षतेखालील ससमतीने सुनावणी घेऊन, सदर ५४ वसतीगहृ अनुदानासाठी पात्र 
ठरल्याने या वसतीगहृाींच े अनुदानाचे आदेश आयुतत, समाजकल्याण, पुणे याींचे स्तरावर 
ननगासमत करण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्ववत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील शतेिऱयाांना िजममाफी हदल्याचे साांगून लाभाथी शतेिऱयाांना  
िजममाफी दाखल्याची प्रमाणपत्र ेहदली असल्याबाबत 

  

(४५)  ९९७७५ (०६-०१-२०१८). श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील  शेतकऱ्याींना कजामाफी ददल्याचे साींगून लाभाथषी शेतकऱ्याींना कजामाफी 
दाखल्याची प्रमाणपत्र ेददली असल्याचे साींगण्यात आले असल्याचे माहे ऑत्ोबर दरयान वा 
त्या दरयान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे का, 
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(२) असल्यास, या कजामाफीच्या लाभाथषी याींना कजामाफीची प्रमाणपत्र े देण्यात आली, परींतु 
त्याींच्या बँक खात्यात कजााची रतकम जमा झाले नसल्याची बाब ननदशानास आली आहे, हे ही 
खरे आहे का, 
(३) असल्यास, या कजामाफी योजनेतील अशा घ्नाींना जबाबदार असणाऱ्या सींबींचधत 
ववभागातील अचधकारी व कमाचारी याींचेवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येणार 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत  ?  
  

श्री. सुभाष देशमखु (३१-०१-२०१९) :  (१) होय, 
(२) व (३) ववववध बँकाींनी कजादाराींची पररपूणा मादहती भरण्यास ववलींब झाल्यामळेु काही 
दठकाणी बँक कजा खात्यात ननधी जमा होण्यास ववलींब लागला परींतू योजनेच्या ननकषानुसार 
पात्र शेतकऱ्याींना योजनेचा लाभ देण्यात येत असल्यामळेु कायावाहीचा प्रश्न उद्भवत नाही 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

अिोला क्जल्हयातील इ तलास जममनीवर भोगवटादार म्हणून राहत असलेल्या  
नागररिाांना रमा  आवास योजनचेा लाभ देण्याबाबत 

  

(४६)  ९९७९१ (०६-०१-२०१८).   श्री.बळीराम मसरसिार (बाळापूर) :   सन्माननीय सामाक्जि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला क्जल्हयातील इ तलास जसमनीवर अनेक वषे भोगव्ादार हणून राहत असलेल्या 
नागररकाींना रमाई आवास योजनचेा लाभ देण्यात येत नसल्याची बाब माहे जुल,ै २०१७ मध्ये 
वा त्यादरयान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर नागररकाींना शासकीय योजनाींचा लाभ देण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यत येतआहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०७-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही, 
(२) प्रश्न उदभवत नाही. 
     याबाबत शासन ननणाय रमा.बीसीएच-२००९/प्र.रमा.१५९/मावक-२, ददनाींक ९ माचा, २०१० 
अन्वये ददनाींक १.१.१९९५ या ददनाींकास राज्य शासन/महानगरपासलका/नगरपासलका/स्थाननक 
स्वराज्य सींस्था/एम.एम.आर.डी.ए./शासनाच ेउपरमाम याींच्या जमीनीवर अनतरमामण करुन राहात 
असलेले व दद.१.१.१९९५ रोजी त्याींचे घरकुल/ननवासस्थान उपरोतत जमीनीवर असल्यास आणण 
त्याींना सींरक्षक्षत झोपडीदार हणून सींरक्षण प्राप्त असल्यास अशा लाभार्थयाांना रमाई आवास 
योजनेचा लाभ देण्यात येतो. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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राज्यातील शतेिरी िां पन्याांना देिेदाराांच्या मदतीन ेबोगस खतपुरवदा िेल्याबाबत 
  

(४७)  ९९८०६ (०६-०४-२०१८). श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर) : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठेकेदाराींच्या मदतीन े राज्यातील शेतकरी कीं पन्याींना बोगस खतपुरवठा केल्याच े माहे 
सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरयान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कृषी खात्यान े या खताचे नमुने काढून प्रयोगशाळेत तपासले असता  
चाचण्याींमध्ये नमनुे अप्रमाणणत ननघाल्याच ेददसून आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शेतकरी कीं पन्याींना बोगस खतपुरवठा करणाऱ् या ठेकेदाराींवर वा सींबींचधत  
अचधकाऱ् याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री.सभुाष देशमखु (०२-०२-२०१९) : (१) व (२) महाराषर स्पधााक्षम कृवष ववकास प्रकल्पातगात 
आत्मा धळेु कायाालयाने ददलेल्या मागादशाक सुचनेनुसार धळेु क्जल््यात सन २०१७-१८ खरीप 
हींगामामध्ये स्थावपत शेतकरी उत्पादक कीं पन्याींनी ननववषठा खरेदी करुन सदर ननववषठा 
शेतकरी उत्पादक कीं पन्याींच्या सभासदाींना ववतरीत करण्यात आल्या. कृवष अचधकारी, पींचायत 
ससमती सशींदखेडा याींनी ननववषठाींच े५ नमुन ेशासकीय प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठववले होत े
त्यापैकी ३ नमुने अप्रमाणणत घोवषत झाले होते. सींबींधीत कीं पनीने अप्रमाणणत घोवषत झालेल्या 
नमुन्यासींदभाात पुनाववश्लेषणासाठी अवपल दाखल केले होत.े या अवपलात ३ नमून्यापैकी २ 
नमूने पुनाववश्लेषणात प्रमाणणत असल्याच े घोवषत करण्यात आले असुन, उवाररत १ नमुना 
अप्रमाणणत असल्याच ेआढळून आला आहे.   
(३) पुनाववश्लेषणात अप्रमाणणत असल्याच ेआढळून आलेल्या नमनु्यासींदभाात दद.१५.०१.२०१९ 
रोजी सींबींधीत पुरवठादार याींच े ववरोधात न्यायालयीन दावा दाखल करण्यात आला आहे. 
सींबींचधत शेतकरी उत्पादक कीं पनीने पुरवठादारास देय रतकम रु.१,१३,६१०/- अदा केलेली नाही. 
सदर रतकम महाराषर स्पधााक्षम कृवष ववकास प्रकल्प, धुळे याींच्या खाती जमा केली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  
  

___________ 
 

मांगळवेढा (क्ज.सोलापूर) तालुतयातील िजममाफीचे ऑनला न  
फॉमम भरताना शतेिऱयाांची आधथमि लूट िेल्याबाबत 

  

(४८)  ९९८५८ (१०-०१-२०१८). श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळवेढा (क्ज.सोलापूर) तालतुयात शेतकरी कजा माफीच ेऑनलाईन फॉमा भरताना आपले 
सरकार, ई-सेवा, सी.स.सी.,या कें द्रामध्ये शेतकऱ्याींकडून रु.२०० शुल्क घेऊन शेतकऱ्याींची 
आचथाक लू् केल्याची प्रकरणे ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक प्रशासन याींच्याकड े शेतकऱ्याींनी तरमाार देऊनही कोणतीही 
कारवाई या सेवा कें द्राींवर अद्यावप करण्यात आली नसल्याची मादहती आढळून आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या शेतकऱ्याींची आचथाक लू् केल्याप्रकरणी या सवेा कें द्राींवरती शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ?  
 
श्री.सभुाष देशमुख (३१-१२-२०१८) :  (१) अींशत: खरे आहे. 
     शेतकरी कजा माफीच ेऑनलाईन फॉमा भरताना आपले सरकार, ई-सेवा, सी.एस.सी. या 
कें द्रामध्ये श्री.फुगारे या शेतकऱ्याींकडून रू.२००/- शुल्क घेऊन आचथाक लू् केल्याची तरमाार 
ददनाींक ०४/०९/२०१७ रोजी सहायक ननबींधक, मींगळवेढा याींच्याकड ेप्राप्त झाली होती. 
(२) नाही. 
    चौकशी अींती सदर तरमाार अजाात तर्थय नसल्याच ेननदशानास आले. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

दयामपूर व अांजनगाांव (सजुी) (क्ज.अमरावती) तालुतयात वखार  
महामांडळाचे गोडाऊन बाांधण्याबाबत 

  

(४९)  १००४१९ (०३-०१-२०१८). श्री.रमेश बुांदीले (दयामपूर) : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दयाापूर व अींजनगाींव (सजुषी) (क्ज.अमरावती) तालुतयात शेतकऱ्याींना धान्य साठवण्यासाठी 
गोडाऊन उपलब्ध नसल्यान ेतसचे धान्याच ेनुकसान होत असल्यान ेकमी भावान ेबाजारपेठेत 
ववरमाी करावी लागते त्यामळेु शेतकऱ्याींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींजनगाव (सुजषी) येथे शासनामाफा त वखार महामींडळाच े गोडाऊन बाींधण्यात 
येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोततप्रकरणी शासनामाफा त कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री.सभुाष देशमुख (०४-०१-२०१९) : (१) दयाापूर येथे महाराषर राज्य वखार महामींडळ कृवष 
उत्पन्न बाजार ससमतीच्या आवारात ५३६० मे.्न क्षमतेची गोदामे उभारली आहेत. परींत,ु 
अींजनगाींव येथे गोदाम े उभारणीसाठी महाराषर राज्य वखार महामींडळाकड े योग्य जसमन 
उपलब्ध नसल्याने महाराषर राज्य वखार महामींडळास गोदामे उभारणी करणे शतय झाले नाही. 
(२) व (३) तहससलदार, अींजनगाींव (सजुषी) याींनी खले बाबूजी येथील सव ेरमा.४४ (४.८६ हेत्र) 
येथे गोदामासाठी जागा उपलब्ध असल्याचे वखार महामींडळास कळववले आहे. परींत,ु सदरच्या 
जसमनीस जोडणाऱ्या रस्त्यामध्ये शहानूर नदी ळलाींडण्यासाठी पलू नसल्याने सदरची जसमन 
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सध्या गोदाम उभारणीस योग्य नाही. त्यामळेु, पयाायी जागा उपलब्ध करुन देण्याची ववनींती 
वखार महामींडळाकडून तहससलदार, अींजनगाींव (सजुषी) याींना करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

मागासवगीयाांसादीच्या योजनाांच्या लाभाबाबत 
  

(५०)  १०१६९९ (१२-०१-२०१८).   िुमारी प्रझणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :  सन्माननीय 
सामाक्जि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मागासवगषीयाींसाठीच्या योजनाींचा लाभ हा कु्ुींबातील क्रकती व कोणत्या अपत्याींपयात 
मयााददत असावा याबाबतची मागणी सोलापूर येथील लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ८ नोव्हेंबर, 
२०१७ रोजी वा त्यासमुारास मा.उच्च व तींत्र सशक्षण मींत्री याींना ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उतत प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले (२८-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) ननवेदनात नमूद केलेल्या ववषयाच्या अनुषींगाने राज्य शासनाच्या ववववध ववभागाींच्या 
सशषयवतृ्ती, फी प्रनतपूतषी व ननवाहा भत्ता इ. योजनाींची सवासमावेशक प्रणालीद्वारे 
अींमलबजावणी होण्याच्या दृष्ीन,े मादहती व तींत्रज्ञान ववभागान ेसधुारीत स्वरुपात महाडडबी्ी 
प्रणाली माहे, ऑत्ोबर, २०१८ पासून कायााक्न्वत केली आहे. सदर प्रणालीवर सींबींचधत 
ववभागाींकडून सशषयवतृ्ती, फी प्रनतपूतषी व ननवाहाभत्ता इ. योजनाींच्या अ्ी व शतषीमध्ये 
योजनाींचा लाभ क्रकती अपत्यमयाादेपयांत देय राहील, याबाबतचा तपसशल नमूद केलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  
  

ववधान भवन :   क्जतेंद्र भोळे 
मुांब .   सधचव (िायमभार), 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवा सवा प्रक्ररमाया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवतषी मुद्रणालय, मुींबई. 


