अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५४१ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

रामटे ि (जि.नागपूर) तालुक्यातील १५३ गावाांमध्ये ग्रामपांचायत स्तरावर
शेती उत्पन्नसाठा ठे वण्यासाठी गोदाम बाांधण्याबाबत

(१)

५८८९७ (२०-०८-२०१६). श्री.डि मल्लीिािन
ू रे ड्िी (रामटे ि), श्री.सुधािर दे शमख
ु (नागपूर

पजश्चम) :

सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राम्े क (जि.नागपूर) तालुक्यातील १५३ गावाींमध्ये ग्रामपींचायत अींतगगत शेतकऱयाींना शेती
उत्पन्नसाठा ठे वण्यासाठी गोदाम बाींधण्याचे ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे माचग,
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ददले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या ननवेदनाच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

सुभाष

दे शमुख

(१३-०२-२०१९)

:

(१)

शेतकऱयाींना

सेवसावणाऱया

गोदामाींचा

प्र न

सोवववण्यासाठी रु.१५३ को्ी सन २०१६-१७ च्या अथगसींकल्पात मींिूर करण्याबाबतचे ननवेदन

दद.०९.०३.२०१६ च्या पत्रान्वये श्री.वी.मल्लीकािन
ुग रे ड्वी, वव.स.स. याींनी मा.मींत्री, अन्न, नागरी
परु वठा याींना केलेली होती.

(२) पणन ववसागाच्या ननयींत्रणाखाली महाराषर राज्य वखार महामींवळ कायगरत आहे. परीं त,ु

वखार महामींवळाला गोदाम बाींधकाम करण्यासाठी पणन ववसागामार्गत अथगसींकल्पीय तरतूद
उपलब्ध करुन ददली िात नाही. तसेच, ग्रामपींचायत स्तरावर गोदाम बाींधकामाची योिना
वखार महामींवळाकवून राबववली िात नाही.
(३) प्र न उद्भवत नाही.

___________

वव.स. ५४१ (2)
िाांदा, टोमॅटो यासारखे नाशवांत वपिावर प्रकिया िरून शेतिऱयाांना
चाांगला भाव ममळण्यासाठी तज्ाांची सममती गठीत िरण्याबाबत
(२) ९४३०२ (१८-०८-२०१७). श्री.राहूल िुल (दौंि), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा
सोनावणे (िन्
ु नर) : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) काींदा, ्ोमॅ्ो यासारखे नाशवींत वपकाींवर प्रककया करून शेतकऱयाींना चाींगला साव ममळावा
यासाठी मा.मख्
ु यमींत्री याींच्या मागगदशगनाखाली तज्ाींची सममती गठीत करून त्यावर उपाययोिना

करण्याबाबतचे आ वासन मा.सहकार मींत्री याींनी ददनाींक ६ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास
ददले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी सममती गठीत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त,
(४) तसेच या सममतीत तज् म्हणून कोणाकोणाचा समावेश करण्यात येणार आहे ?
श्री. सुभाष दे शमख
(१२-०२-२०१९) : (१) नाशवींत मालावर प्रकिया करण्यासाठी तसेच
ु

शेतकऱयाींना चाींगला साव ममळण्यासाठी तज्ाची सममती गठीत करण्यात येईल असे आ वासन
मा.मींत्री (पणन) याींनी ददले होते.
(२) नाशवींत शेतमालाचे उत्पादन करणाऱया शेतकऱयाींना योग्य बािार साव ममळण्याच्या दृष्ीने
शासनास उपाययोिना सुचववण्याकररता सममती शासन ननणगय, ददनाींक २४/४/२०१७ अन्वये
सममती गठीत करण्यात आली आहे .
(३) प्र न उद्भवत नाही.
(४) शासन ननणगय, ददनाींक २४/४/२०१७ अन्वये कायगकारी सींचालक, महाराषर राज्य कृवष पणन
मींवळ, पुणे याींच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे सममती गठीत करण्यात आली आहे :१)
२)
३)
४)

कायगकारी सींचालक, महाराषर राज्य पणन मींवळ,पुणे

-

अध्यक्ष.

सींचालक, र्लोत्पादन, महाराषर राज्य,पण
ु ,े

-

सदस्य

श्री.पाशासाई प्े ल, मािी ववधानससा सदस्य.

-

सदस्य

श्री.श्रीराम गाढवे, अध्यक्ष, अखखल सारतीय

-

सदस्य

सािीपाला उत्पादक सींघ,पुणे,

५)

श्री.ववलास मशींदे, सह्याद्री ॲग्रो र्ामगर प्राड्यस
ु र

-

सदस्य

६)

श्री.सोपान काींचन, अध्यक्ष, महाग्रेप्स, पुणे,

-

सदस्य

-

सदस्य

८) श्री.श्रीधर ठाकरे , अध्यक्ष, महाऑरें ि, नागपूर,

-

सदस्य

९) श्री.पींकि खींवल
े वाल, आयएनआय र्ॉम्सग प्रा.मल. अधेरी -

सदस्य

१०) श्री.अींकुश पववळे , मींगळवेढा, शेतकरी प्रनतननधी.

-

सदस्य

कींपनी मल.नामशक,

७) श्री.प्रसाकर चाींदणे, अध्यक्ष, महाअनार, पुण,े

११) सरव्यवस्थापक, महाराषर राज्य कृवष पणन मींवळ, पुणे ___________

सदस्य सचचव

वव.स. ५४१ (3)

राज्यात हदवाळी सणाच्या िालावधीत भाज्याांचे भाव वाढल्याबाबत
(३)

९५२९५ (०३-०१-२०१८).

ववखे-पाटील

(मशिी),

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

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

श्री.अममन

पटे ल

(मांब
ु ादे वी),

अॅि.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.वविय विेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :
सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ददवाळी सणाच्या कालावधीत दै नींददन गरिेच्या साज्याींचे साव कवावल्याने
ग्राहकाींना चढ्या सावाने साज्या खरे दी करावी लागले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, काींदा ३५ ते ४० रुपये, ्ोमॅ्ो ४० रुपये तर पालकची सािी २५ ते ३० रुपये
चढ्या सावाने ववकण्यात आल्याने, उक्त कालावधीत ग्राहकाींची होणारी लू् थाींबववण्यासाठी
साज्याींच्या दरावर ननयींत्रण करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ग्राहकाींच्या लू्ीस िबाबदार असणाऱया सींबींचधत अचधकाऱयाींवर
कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (१२-०२-२०१९) : (१) व (२) हे अशींत: खरे आहे

राज्यात ऑक््ोबर २०१७ मध्ये काींद्याचे सरासरी दर २७.३६ प्रनत ककलो, ्ोमॅ्ो सरासरी

दर १७.१५ प्रनत ककलो व पालक सािी सरासरी दर १३.२८ असे होते. काींदा, ्ोमॅ्ो व पालक
मागील वषागच्या तुलनेत िास्त असल्याचे ददसून आले.

साज्याची आवक व ग्राहकाींची मागणी, यावर दर ननज चत होत असल्यामळ
ु े

राज्यात

ददवाळी सणामध्ये ग्राहकाींना चढया सावाने साज्या खरे दी कराव्या लागत होत्या. महाराषर कृवष

उत्पन्न बािार पणन (ववकास व ववननयमन) अचधननयम १९६३ मध्ये सुधारणा करुन सािी व
र्ळे बािार सममतीच्या बाहे र ननयमन मुक्त करण्यात आले आहे. त्यामळ
ु े सािी व र्ळे या
शेती मालाचे बािार सममतीच्या बाहे र बािार सममतीकवून ननयमनकेले िात नाही.
(३) व (४) प्र न उद्भवत नाही.

___________
बाळापरू (जि.अिोला) तालक्
ु यातील रमाबाई आवास योिनेअांतगूत मान्यता
दे ण्यात आलेल्या लाभार्थयाांना अनद
ु ानाचे लाभ दे ण्याबाबत

(४)

९९८२५ (१८-०१-२०१८).

श्री.बळीराम मसरसिार (बाळापूर) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बाळापूर (जि.अकोला) तालुक्यातील रमाबाई आवास योिनेअत
ीं गगत सन २०१६-१७ पुवी

मान्यता दे ण्यात आलेल्या लासार्थयाांना अनुदानापासून वावलण्यात येत असल्याची बाब ददनाींक
२८ िुल,ै २०१७ वा त्यासुमारास ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ददनाींक ७ िानेवारी, २०१७ शासन ननणगयान्वये रमाबाई आवास
योिनेअत
ीं गगत लासार्थयाांना अनुदानाचे लास दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बिोले (१०-०२-०२०१) :
(२)

सामाजिक

न्याय

प्र.ि.५७८/बाींधकामे,

व

ददनाींक

ववशेष
७

(१) हे खरे नाही.
सहाय्य

िोनवारी,

ववसाग
२०१७

शासन

अन्वये

ननणगय

रमाई

ि.

रआयो-२०१६/

आवास

योिनेअींतगगत

नगरपामलका / नगरपररषद क्षेत्रातील लासाथी अनुदानात रु. १.५० लक्ष वरुन रु. २.५० लक्ष
अशी वाढ केलेली असल्याने वाढीव रक्कमेतील थकबाकीची

प्रनतलासाथी रु. १.०० लक्ष प्रमाणे

एकूण रक्कम रु. ३०.०० लक्ष सन २०१७-१८ या वषागत योिनेतील पात्र लासार्थयाांना ववतररत
करण्यात आली आहे .

(३) प्र न उद्भवत नाही.
___________
अमरावती जिल््यातील िृषी समद्ध
ृ ी प्रिल्पातील समस्येबाबत
(५)

१०१९२९ (०३-०१-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.रमेश बुांदीले (दयाूपूर) :

सन्माननीय पणन मांत्री पुढील

(१) अमरावती जिल्ह्यातील कृषी समद्ध
ृ ी प्रकल्पातील प्रकल्प लेखाचधकारी याींनी लासाथी

शेतकऱयाींच्या ताींत्रत्रक त्रु्ी काढून वेळेवर आचथगक मदत न ममळू दे णे, कायागन्वयीन सींस्थाींचे
दहशोब अयोग्य प्रकारे करून त्याींचे अचग्रम दाखवन
त्याींना आचथगक व मानमसकदृष्या
ू

खच्चीकरण करणे तसेच शासनाची ददशासूल करून प्रकल्प योग्यररत्या चालववण्यामध्ये
अवथळा ननमागण केला आहे , हे खरे आहे का,

(२) असल्यास, मा.मींत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग याींचक
े वे उक्त अचधकाऱयाींची उच्चस्तरीय
चौकशी करून कायगवाही करणेबाबत मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, उक्त चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुषींगाने शासनाने कोणती कारवाई

केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमुख (०१-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) कृषी समध्
ृ दी प्रकल्पातील समस्याींबाबत
स्थाननक लोकप्रनतननधीींची तिार शासनास प्राप्त झाली होती. त्या अनष
ु ींगाने प्रकल्प सींचालक,

समन्वयीत कृवष ववकास प्रकल्प याींना चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याबाबतचे आदे श

शासनाने ददले होते. सदर प्रकरणी उपआयुक्त (आस्थापना) ववसागीय आयुक्त कायागलय,
अमरावती याींचम
े ार्गत चौकशी करण्यात आली असून त्याींचा चौकशी अहवाल शासनास प्राप्त
झालेला आहे . सदर प्रकरणी पुढील कायगवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्र न उद्भवत नाही.

___________

वव.स. ५४१ (5)

रायगि जिल््यातील दहे ि नागोठणे ईथेन पाईपलाईन प्रोिेक्टमधील
बाधधत शेतिऱयाांच्या आधथूि णसवणूिबबाबत
(६)

१०२१७३ (१३-०७-२०१८).

श्री.रुपेश म्हात्रे (मभवांिी पव
ू )ू : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगव जिल्ह्यातील दहे ि नागोठणे ईथेन पाईपलाईन प्रोिेक््मधील बाचधत शेतकऱयाींच्या
आचथगक र्सवणक
ू ीबाबत मा.महसूल मींत्री याींना ददनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा
त्यासुमारास स्थाननक लोकप्रनतननधीनी लेखी ननवेदन ददले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने सींबींचधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१४-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही.

तथावप पालघर जिल्हयातील वावा तालक्
ु यातील पाईपलाईनमळ
ु े बाधीत झालेल्या

शेतकऱयाींच्या आचथगक र्सवणूकीबाबत मा. महसूल मींत्री

याींना दद. ०५ ऑक््ोबर, २०१७ च्या

पत्रान्वये ननवेदन सादर केले आहे .
(२) पालघर जिल्हयातून
शेतातून

गेल्यामुळे

दहे ि-नागोठणे इथेन पाईपलाईन प्रकल्पाची पाईपलाईन शेतकऱयाींच्या

शेतकऱयाींवर

होत

असलेल्या

अन्यायाबाबत मा.मुख्यमींत्री महोदयाींची

लोकप्रनतननधी समवेत पालघर जिल्हयातील शेतकऱयाींच्या मशष् मींवळाने से् घेतली असता

मा. मुख्यमींत्री महोदयाींनी ववसागीय आयुक्त, कोकण जिल्हाचधकारी, पालघर, सहसींचालक
नगर रचना कोकण याींची सममती गठीत करण्यात आली होती. सदर सममतीने शासनास
पाठववलेल्या चौकशी अहवालावर खालील ननणगय घेण्यात आलेला आहे :१) सममतीने मशर्ारस केल्याप्रमाणे

रुपये ५९८४०/- प्रती गींठ
ु ा

ररलायन्स कींपनी याींची सहमती असल्यास त्याचप्रमाणे
करावी.

या दरास सींबचधत

खात्री करुन

शेतकरी व

त्यानुसार कायगवाही

२) सींबचधत शेतकऱयाींना यापूवी दे ण्यात आलेल्या मोबदल्याची रक्कम िमाींक १ मध्ये नमूद
केलेल्या रकमेपेक्षा कमी असल्यास त्याचा वाढीव मोबदल्यासाठी ववचार करण्यात यावा.

३) सदर वाढीव मोबदल्याच्या रकमेतन
ू त्याींना यापव
ु ी दे ण्यात आलेल्या रकमेतन
ू त्याींना यापव
ु ी
दे ण्यात आलेली रक्कम विा करुन र्क्त र्रकाची रक्कम त्याींना दे ण्यात यावी. ज्या

शेतकऱयाींना रुपये ५९८४०/- ककीं वा त्यापेक्षा िास्त दर ददला आहे त्याचा वाढीव मोबदला
दे ण्यासाठी ववचार करण्यात येऊ नये.
(३) व (४) प्र न उद्भवत नाही.
___________
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सोलापूर जिल्हयात वस्त्रोद्योग प्रिल्पासाठी बसवनगर येथील
िागेसह या प्रस्तावास मान्यता हदल्याबाबत

(७)

१०३४९२ (१३-०७-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), प्रा.वषाू गायिवाि (धारावी),

अॅि.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम) :
सन्माननीय वस्त्रोद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू जिल्हयात वस्त्रोद्योग प्रकल्पासाठी मा. वस्त्रोद्योग मींत्री याींनी बसवनगर येथील

िागेसह या प्रस्तावास स्वदहतासाठी मान्यता दे ण्यात आल्याचे माहे ऑक््ोबर २०१७ रोिी वा
त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व त्यानस
ू ार स्वत:च्या सींस्थेचे दहत
साधणाऱयाींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
(०६-०२-२०१९) : (१) सोलापूर जिल्ह्यात वस्त्रोद्योग प्रकल्पासाठी
ु
बसवनगर येथील िागेसह या प्रस्तावास स्वदहतासाठी मान्यता दे ण्यात आले आहे हे खरे नाही.

तथावप या ववषयाच्या अनुषींगाने द इींडवयन एक्सप्रेस या इींग्रिी वतगमानपत्रात ददनाींक ९
ऑक््ोंबर, २०१७ रोिी बातमी प्रमसध्द झाली होती. त्यास अनस
ु रुन सींचालक, मादहती व
िनसींपकग महासींचालनालय, मींत्रालय, मुींबई याींना ददनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१७ च्या पत्रान्वये
खुलासा सादर करण्यात आला होता.
(२), (३) व (४) प्र न उद्भवत नाही

___________
राज्यातील सम
ु ारे १० लाख शेतिऱयाांची वैध-अवैध
साविारीतन
ु सट
ु िा िरण्याबाबत

(८)

१०४४१३ (१३-०७-२०१८).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े

ग्रामीण), अॅि.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यात सम
ु ारे १२ हिार २०८ परवानाधारक सावकाराींची सींख्या असून, त्याींच्याकवून किग
घेतलेल्या शेतकऱयाींची सींख्या सम
ु ारे १० लाख आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अवैध सावकाराींच्या िोखवात अवकलेल्या किगदार शेतकऱयाींची सींख्या मोठ्या
प्रमाणात असन
ू , दषु काळग्रस्त मराठवाड्यात अवैध सावकारीने अनेक ननषपाप शेतकऱयाींचे बळी
घेतले असन
ू , उस्मानाबाद जिल्ह्यात अवैध सावकारीने गेल्या ५ वषागत सुमारे १७ शेतकऱयाींचे
बळी घेतल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे
काय,
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(३) असल्यास, खािगी सावकाराच्या िाचामुळे खचलेल्या अन वपचलेल्या ववशेषत: ववदसगमराठवाड्यातील शेतकऱयाींसाठी शासनाने सावकाराींकवून घेतलेले किग मार् करण्याचा ननणगय
सन २०१४ च्या अचधवेशनात घेऊन १७१ को्ीच्या पॅकेिची घोषणा केली, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, असे असतानाही शेतकऱयाींच्या गळ्यासोवती असलेला सावकारी पास अद्यापही
सु्लेला नसल्याने याप्रकरणी शासनाने अचधक चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकशीचे ननषकषग काय आहे त, त्यानुसार वैध-अवैध सावकारी पाशातून
शेतकऱयाींची सक्तीने सु्का करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (२५-०१-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .

राज्यात सन २०१५-१६ अखेर परवानाधारक सावकाराींची सींख्या १२ हिार २०८ होती व

शेतकरी व त्रबगर शेतकरी किगदाराींची सींख्या १०,८६,२५६ इतकी होती. तसेच सन २०१७-१८
अखेर सदर सींख्या अनि
ु मे १२,२२८ व ८,६४,४५५ इतकी आहे.
(२) नाही.
नाही.

मराठवावयामध्ये अवैध सावकारीमळ
ु े शेतकऱयाींनी आत्महत्या केल्याचे ननदशगनास आलेले

(३) व (४) ववदसग व मराठवावयातील शेतकऱयाींनी परवानाधारक सावकाराींकवून घेतलेल्या

किागस मार्ी दे ण्याबाबत शासनाने ददनाींक १०.०४.१५ रोिी ननणगय घेतला. त्यानुसार ४२६८७
किगदार शेतकऱयाींना रु.६२.८७ को्ी रकमेची किगमार्ी दे ण्यात आली आहे .

(५) अवैध सावकारीबाबत प्राप्त होणाऱया तिार अिाांबाबत महाराषर सावकारी (ननयमन)
अचधननयम, २०१४ मधील तरतूदीनुसार कायगवाही करण्यात येते.
___________
िळगाांव जिल््यातील भिगाव िृषी उत्पन्न बािार सममतीच्या भािीपाला
मािेट यािाूत शेतिऱयाांििून अित वसुली िेल्याबाबत

(९)

१०४९४० (२३-०४-२०१८).

श्री.सांिय साविारे (भस
ु ावळ) : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िळगाींव जिल्ह्यातील सवगाव बािार सममतीत अवत वसल
ु ी बींदचा ननणगय होऊन एक

वषागहून अचधक कालावधी उल्ूनही सवगाव कृषी उत्पन्न बािार सममतीच्या सािीपाला माके्
यावागत शेतकऱयाींकवून सरागस अवत वसुली केल्याचे माहे डवसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शेतकऱयाींनी प्रशासनाकवे तिार करुनही अवतदार िुमानत नाही, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त घ्नेची चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय आढळून
आले, तसेच दोषी आढळणाऱया व्यक्तीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमुख (१६-०८-२०१८) :

(१) अशा प्रकारची कोणतीही तिार जिल्हा उपननबींधक,

सहकारी सींस्था, िळगाव याींचेकवे प्राप्त झालेली नाही.
(२) प्र न उद्भवत नाही.
(३) प्र न उद्भवत नाही.
(४) प्र न उद्भवत नाही.
___________
नागपूर जिल््यातील मातस
ृ ेवा सांघातणे चालववण्यात येणाऱया
अपांग मुलाांच्या शाळे तील ररक्त पदाांबाबत

(१०)

१०५५२५ (१९-०४-२०१८).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

नागपूर जिल्ह्यातील मातस
े ा सींघ या सेवासावी सींस्थेतर्े चालववल्या िाणाऱया स्नेहाींगण
ृ व

या ननवासी अपींग मुलाींच्या शाळे त मुख्याध्यापक व स्वयींपाकीींसह अन्य महत्वाची अनेक पदे
मागील काही वषागपासन
ू ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुषींगाने सदर शाळे तील ररक्त पदे
सरण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बिोले (२४-०१-२०१९) : (१) होय.

(२) व (३) सदर शाळे तील ररक्त पदे सरण्याबाबत आयुक्त, अपींग कल्याण, पुणे याींनी ददनाींक
१५.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये ना हरकत प्रमाणपत्र ददले आहे .

तसेच सदर कमगचाऱयाींच्या ननयक्
ु तीस ववदहत सरळसेवा सरती ननयमाींचे अचधन राहून
पूवल
ग क्षी प्रसावाने ववशेष बाब म्हणून दद.१०.१०.२०१८ च्या शासन पत्रान्वये मान्यता दे ण्यात
आली आहे .

(४) प्र न उदसवत नाही.
___________
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औरां गपूर (ता.तनणाि, जि.नामशि) येथील युवा शेतिऱयाने
ििूबािारीपणाला िांटाळून आत्महत्या िेल्याबाबत

(११)

१०६०२३ (२३-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.अतनल िदम (तनणाि) : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

(१) औरीं गपूर (ता.ननर्ाव, जि.नामशक) येथील बािीराव मातांव चचखले या युवा शेतकऱयाने

किगबािारीपणाला कीं्ाळून आत्महत्या केल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने छत्रपती मशवािी महारािाींच्या नावाने किगमार्ी योिना राबवूनही
शेतकऱयाींच्या आत्महत्या थाींबत नसल्याचे ननदशगनास येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, योिनेत त्रु्ी दरू करण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केल्या वा
करण्यात येत आहे त,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (०५-०१-२०१९) : (१) अींशतः खरे आहे ,

कै. बािीराव मातांव चचखले याींनी दद. १४.०१.२०१८ रोिी ववषारी औषध सेवन करून

आत्महत्या केली आहे . कै. चचखले हे सेंवाळी ववववध कायगकारी सेवा सहकारी सींस्था मयाग.
सेंवाळी, ता. ननर्ाव या सींस्थेचे ससासद नसल्याने त्याींचेवर कोणत्याही प्रकारचे किग नव्हते.
त्याींचे ववील कै. मातांव मुरलीधर चचखले हे सेंवाळी ववववध कायगकारी सेवा सहकारी सींस्था

मयाग. सेंवाळी, ता. ननर्ाव या सींस्थेचे ससासद असून त्याींचक
े वे दद. ३१.०७.२०१७ अखेर एकुण
रु २.८८ लाख इतकी थकबाकी आहे .

कै. मातांव मुरलीधर चचखले याींचे ददनाींक २६.१२.२००९ रोिी ननधन झालेले असल्याने

त्याींचे वारस श्री. मींगेश मातांव चचखले याींना छत्रपती मशवािी महाराि शेतकरी सन्मान योिना

२०१७ च्या दद. ०९.०५.२०१८ रोिीच्या शासन ननणगयानस
ु ार ओ. ्ी. एस. अींतगगत रु.१.५० लाख
मार् करण्याबाबतच्या यादीमध्ये समावेश केला आहे . तथापी श्री.मींगेश चचखले याींनी रू.१.५०

लाखावरील रकमेचा सरणा केल्यानींतर त्याींना योिनेअींतगगत रू.१.५० लाख रकमेचा लास
दे ण्यात येईल.
(२), (३) व (४) प्र न उद्भवत नाही.
___________
नामशि जिल््यातील तनणाि सहिारी साखर िारखाना बांद असल्याबाबत
(१२)

१०६०२९ (२३-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.अतनल िदम (तनणाि) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील

(१) नामशक जिल्ह्यातील ननर्ाव सहकारी साखर कारखाना बींद जस्थतीत आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदर साखर कारखाना बींद असल्याने हिारो कामगार बेरोिगार झाले असून
ऊस उत्पादक शेतकऱयाींचे मोठ्या प्रमाणात आचथगक नुकसान झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले

व त्यानुषींगाने सदर कारखाना पन्
ु हा सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२८-०१-२०१९) : (१) होय.

(२) सदर साखर कारखाना बींद असल्याने कामगार कारखान्यात कायगरत नाहीत.

शेतकऱयाींचा

ऊस अन्य कारखान्यामार्गत गाळप झालेला आहे.
(३) ननर्ाव सहकारी साखर कारखाना सुरू करण्याबाबत मींत्री (सहकार) याींच्या अध्यक्षतेखाली
दद.२१.०९.२०१६, दद.२७.०१.२०१७

व दद.९.०३.२०१८ रोिी बैठका आयोजित करण्यात आल्या

होत्या. शासनाने शासन ननणगय दद.०४.०९.२०१७ अन्वये मोवकळीस आलेल्या / अवसायनात
ननघालेल्या सहकारी साखर कारखान्याची मालमत्ता मललावाद्वारे वविी करण्याऐविी महाराषर
सहकार ववकास महामींवळ ककीं वा राज्य सरकारने मललाव प्रकियेमध्ये सहसागी होऊन सदर
सींपाददत मालमत्ता सावेतत्वावर चालववण्यास दे णेसींबींधी साखर आयुक्त याींच्या अध्यक्षतेखाली
सममती गठीत केली आहे .
बँकेने

सदर कारखाना सावेतत्वावर चालववण्यास

दे ण्याबाबतची

िादहरात

ददनाींक

१६.१०.२०१७ व ददनाींक १३.०८.२०१८ रोिी ददलेली होती. ददनाींक १३.०८.२०१८ रोिीच्या ननवेदा
प्रिीयेत ३ ननववदा प्राप्त झाल्या आहे त. तथावप सदर ३ ही ननववदाधारकाींनी आिपावेतो
अनामत रकमेचा सरणा केला नाही. सद्यजस्थतीत कारखाना सावेतत्वावर दे ण्याची कायगवाही
बँकेमार्गत सुरू आहे .

(४) प्र न उदसवत नाही.
___________
नायगाव (ता.मसन्नर, जि.नामशि) येथील गोदा युतनयन सेवा सहिारी
सांस्थेस व्याि सवलत योिनेसह पीि ििाूचे वाटप िरण्याबाबत

(१३)

१०६६४७ (२०-०४-२०१८).

श्री.छगन भि
ु बळ (येवला) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नायगाव (ता.मसन्नर, जि.नामशक) येथील यनु नयन बँक ऑर् इींडवयाच्या अींगीकृत कृषक
सींस्था असलेल्या गोदा युननयन सेवा सहकारी सींस्थेस व्याि सवलत योिनेसह पीक किागचे
वा्प द.सा.द.शे. ७% दराने करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ७ सप््ें बर, २०१७
रोिी वा त्यासम
ु ारास मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानष
ु ींगाने उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सुभाष दे शमख
ु (३१-०१-२०१९) : (१) होय खरे आहे .

(२) व (३) युननयन बँक ऑर् इींडवया नायगाींव ता.मसन्नर जि.नामशक या बँकेने सन २०१६-१७
वषागसाठी मींिरू केलेली पीक किागसाठीची व्याि सवलत योिना बींद झाल्याच्या कारणावरून
सदर किागसाठीचा व्यािदर वाढववला आहे.

ररझव्हग बँक ऑर् इींडवयाच्या Master Circular ददनाींक १/७/२०१४ नुसार, राषरीयकृत

बँकाींनी प्राथममक कृषी पुरवठा सींस्थाींना अल्प मुदती पीक किग पुरवठा करताना नाबावगकवून
पन
ु ववगत्त ममळणाऱया रकमेएवढीच रक्कम बँकेच्या बेस रे ्पेक्षा कमी दराने करता येईल. बँकेने
स्वननधीतून किग पुरवठा केलेल्या रकमेस बेस रे ्पेक्षा कमी व्यािदर लावता येणार नाही असे
नमूद केले आहे . तसेच, सदर राषरीयकृत बँकाींनी PACS/FSS/LAMPS याींना ववतरीत

केलेल्या पीक किागस व्याि परतावा लागू राहणार नाही, असे स्पष्ीकरण सारत सरकारने

ररझव्हग बँकेस ददले असल्याचे सारतीय ररझव्हग बँकेने त्याींच्या ददनाींक ९ र्ेब्रुवारी २०१७ च्या
पत्रान्वये सींबींचधत सींस्थेस कळववले आहे .

सदर बाब केंद्र शासनस्तरावरील असल्याने सींबींचधत सींस्थेस सवलतीच्या व्यािदराने किग
पुरवठा करता येत नाही.
(४) प्र न उद्भवत नाही.

___________
राज्यात सामाजिि न्याय ववभागामाणूत दे ण्यात येत असलेल्या
मशष्ट्यवत्ृ तीमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत

(१४)

१०८०३७ (२०-०४-२०१८). िॉ.अतनल बोंिे (मोशी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राहूल िुल
(दौंि), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.राहुल मोटे (पराांिा) : सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात सामाजिक न्याय ववसागामार्गत दे ण्यात येत असलेल्या मशषयवत्ृ तीमध्ये झालेल्या
गैरव्यवहार प्रकरणी अनतररक्त पोलीस महासींचालकाींच्या नेतत्ृ वाखाली स्थापन केलेल्या ववशेष
कृती पथकाने (एसआय्ी) ७२ सींस्थाववरुध्द गुन्हे दाखल करण्याबाबतचे आदे श सामाजिक
न्याय ववसागाच्या सचचवाींना ददले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रत्यक्षात मात्र ७२ सींस्थापैकी केवळ २२ सींस्थाचालक व प्राचायाांववरुध्द गन्
ु हे
दाखल करण्याची कारणे काय आहे त,

(३) तसेच ६८ दोषी सींस्थाववरुध्द गुन्हा दाखल करण्याच्या आखण वसूलपात्र रक्कम वसूल
करण्याबाबत ददलेल्या सच
ू नेनुसार आयुक्त, समािकल्याण याींनी ककती व कोणकोणत्या

सींस्थाववरुध्द गुन्हे दाखल केले आहे त व आतापयांत अपहाररत रक्कमेपैकी ककती रक्कम वसूल
करण्यात आली आहे

व अद्याप ककती रक्कम वसल
करावयाची बाकी आहे
ू

वसुलीबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ?

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

व या
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श्री. राििुमार बिोले (१२-१२-२०१८) : (१) अींशत: होय, सामाजिक न्याय ववसागामार्गत

दे ण्यात येत असलेल्या मशषयवत्ृ तीमध्ये झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी ववशेष चौकशी पथकाने
अींनतम अहवालात एकूण ७० सींस्थाववरुध्द गन्
ु हे दाखल करण्याची मशर्ारस केलेली आहे .

(२) व (३) सदर ७० शैक्षखणक सींस्थाींपैकी ५ सींस्थाींववरुध्द गुन्हे दाखल करण्यात आलेले असुन,

२३ सींस्थाींवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले नाहीत. ४० सींस्था न्यायालयात गेल्याने सदरील
प्रकरणीं न्यायप्रववषठ आहे . उवगरीत २ शैक्षखणक सींस्था ह्या आददवासी ववकास ववसागाशी
सींबींचधत आहे त.
ववशेष चौकशी पथकाने नमूद केलेल्या दोषी सींस्थाींकवून आितागायत रु.३.२१ को्ी

रक्कम वसुलपात्र रक्कम वसूल करण्यात आली असून, रु.२४.७७ को्ी इतकी वसुलपात्र रक्कम
वसूल करणे बाकी आहे . उवगरीत रक्कमेची वसूली ही सींबींचधत सींस्था न्यायालयात गेल्याने
प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. ६८ सींस्थाींपैकी ज्या सींस्था न्यायालयात गेल्या नाहीत, अशा
सींस्थाींची वसल
ु ी करण्याच्या सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
(४) प्र न उद्भवत नाही.

___________
रािरु ा व िोरपना (जि.चांद्रपरु ) तालक्
ु यातील स्थातनिाांना व प्रिल्पग्रस्ताांना
नोिरीत सामावून घेण्याबाबत

(१५)

१०९२०९ (१७-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अॅि.सांिय धोटे (रािूरा) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील

रािुरा व कोरपना (जि.चींद्रपुर) तालुक्यातील उद्योचगक कींपन्याींमधे सुमशक्षक्षत स्थाननक

बेरोिगार यव
ु काींना, प्रकल्पग्रस्ताींना, आय.्ी.आय प्रमशक्षीत बेरोिगाराींना तसेच प्रकल्पग्रस्ताींचे
वारसाींना नोकरीत सामावुन घेण्याबाबत शासन व कींपनीशी करार झालेला होता, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त कराराच्या अनुषींगाने स्थाननकाींना व प्रकल्पग्रस्ताींना नोकरीत सामावुन
घेण्यास ददरीं गाई करून अननयममतता होत असल्याचे ननदशगनास येत आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने
सुमशक्षक्षत स्थाननक बेरोिगार यव
ु काींना, प्रकल्पग्रस्ताींना, आय.्ी.आय प्रमशक्षीत बेरोिगाराींना

तसेच प्रकल्पग्रस्ताींचे वारसाींना शासन ननकषाप्रमाणे नोकरीत सामावून घेण्याबाबत शासनाने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सुभाष दे साई (१०-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.

रािुरा व कोरपना (जि.चींद्रपुर) तालुक्यातील खालील मोठया उद्योगाकवून स्थाननक

लोकाींना E.L.P.-१ नुसार रोिगार उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेला आहे :उद्योगाचे नाांव

एिूण रोिगार

स्थातनि रोिगार

टक्िेवारी

५०६

४३०

८५%

माखणकगव मसमें् कीं, युनन् २

३१७

२६७

८४%

४५१

३८२

८४%

अींबुिा मसमें् कीं. उप्परवाही

२६७

२२७

८५%

माखणकगव मसमें् कीं, यनु न् १
अल्रा्े क मसमें् मल. अवारपूर
(४) प्र न उद्भवत नाही.

___________
राज्यातील बांद असलेल्या मिूर सांस्थाांचे पुनरुज्िीवन िरुन लाखो रुपयाांचे
ििू दे णाऱया मुांबै बँिेच्या आधथूि अहवालाबाबत

(१६)

१०९६११ (१९-०४-२०१८).

श्री.सांिय साविारे (भस
ु ावळ) : सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील बींद असलेल्या अनेक मिूर सींस्थाींचे (मुळात बनाव्) पुनरुज्िीाावन करुन
त्याींना लाखो रुपयाींची किे दे ण्यात मुींबै बँकेचे तब्बल १८३ को्ी रुपये अवकल्याचा अहवाल
आचथगक गन्
ु हे ववसागाला सादर होऊनही कारवाई झालेली नसल्याची बाब माहे डवसेंबर, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली, हे खरे आहे

काय,

(२) असल्यास, सन २०११-१२ मध्ये एकाच ददवशी ७४ मिुर सींस्थाींची नोंदणी झाली असून
त्यातील अनेक सींस्था त्याींनी ददलेल्या पत्यावर आढळून आलेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशी अहवाल सादर होऊनही सींबींचधताींवर शासनाने कोणतीही कारवाई न
करण्याची सवगसाधारण कारणे काय आहे त,
(५) असल्यास, सदर प्रकरणी तातवीने कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२५-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्र न उदसवत नाही.
(४) व (५) लागू नाही.
___________
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चािण (जि.पुणे) तालुक्यातील औद्योधगि क्षेत्रातील
बाधधत शेतिऱयाांच्या प्रलांबबत समस्याांबाबत

(१७)

१११०२५ (१८-०४-२०१८).

श्री.सुरेश गोरे (खेि आळां दी) : सन्माननीय उद्योग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चाकण (जि.पुणे) तालुक्यातील औद्योचगक क्षेत्रातील बाचधत शेतकऱयाींच्या अनेक वषाांपासून
प्रलींत्रबत समस्याींबाबत ददनाींक १४ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास मा.उद्योगमींत्री याींचे
अध्यक्षतेखाली त्याींच्या दालनात स्थाननक लोकप्रनतननधी याींच्या उपजस्थतीत बैठक घेण्यात
आली आहे , हे खरे आहे काय ,
(२) असल्यास, बैठकीत उपजस्थत केलेल्या एकूण ४३ तिारीींबाबत सववस्तर चचाग करून
सववस्तर आढावा घेण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर तिारीींच्या चचेच्या अनष
ु ींगाने प्रलींत्रबत असणाऱया प्रकरणाींबाबत शासनाने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे साई (१९-१२-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) उपजस्थत केलेल्या ४३ तिारीींपैकी २४ तिारीींचा ननप्ारा करण्यात आला असून १९
तिारीींबाबत महामींवळाकवून कायगवाही सरू
ू आहे.

___________
रायगि जिल्हा मध्यवती बँिेच्या तनयमबा्य ििाूची चौिशी िरण्याबाबत
(१८)

११२२८३ (२३-०४-२०१८).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) : सन्माननीय सहिार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रायगव जिल्हा मध्यवती बँकेच्या राज्य क्षेत्रत्रय कायगक्षेत्रास शासनाने व सहकार आयुक्त
याींनी मींिरु ी ददली नसल्याने रायगव जिल्हा मध्यवती बँकेने कायगक्षेत्राबाहे रील ददलेल्या

को्यावधी रुपयाींच्या ननयमबाह्य किागची चौकशी केल्याची मागणी माहे िानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

बाबीींची

दखल

घेऊन

रायगव

जिल्हा

मध्यवती

बँकेची

सहकार

आयक्
ु ताींमार्गत चौकशी करुन बँकेवर तात्काळ प्रशासक नेमण्याची मागणीही करण्यात आली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व त्यानुषींगाने सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (३१-०१-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे , मींिूर उपववधीनुसार बँकेचे कायगक्षेत्र
महाराषर राज्यापुरते ननधागरीत केलेले आहे . शेती तसेच त्रबगरशेती किगवा्पातील नाबावग व
ररिव्हग

बँकेचे

ननबांध

यामळ
ु े

बँकेची

नर्ाक्षमता

राखण्याकरता

बँकेच्या

उपववधीतील
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तरतूदीनुसार सहसाग योिनेअींतगगत जिल्ह्याबाहे रील प्रकल्पाींना / कारखान्याींना किगपुरवठा
केलेला आहे. परीं तु बँकेचे कायगक्षत्र
े महाराषर राज्य असल्याने सदर किगपुरवठा ननयमबाह्य
असल्याचे ननदशगनास आले नाही.
(२) होय,
सखोल चौकशीच्या मागणी बाबतचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे.
(३) रायगव जिल्हा मध्यवती बँकेला कायगक्षेत्र बदलाबाबत नो्ीस दे ण्यात येवून, ज्ापन

दद.०९.०२.२०१८ अन्वये कायगवाही करण्यात येवन
जिल्हा कायगक्षेत्र मींिूर करण्यात आले.
ू
ननवेदनातील

मद्
ु याबाबत

तपासणी

अचधकाऱयाींच्या

अहवालासींबींधी

बँकेकवून

मद्द
ु ेननहाय

खुलासा/अमसप्राय मागववण्यात आलेले आहे त. तपासणी अचधकारी तथा ववसागीय सहननबींधक

सहकारी सींस्था (लेखापरीक्षण) कोकण ववसाग, नवी मुींबई याींचेकवून खल
ु ासा/अमसप्राय प्राप्त
करुन पुढील उचचत कायगवाही करण्यात येईल.
(४) प्र न उद्भवत नाही.

___________
सामाजिि न्याय ववभागाांतगूत स्वयांसेवी सांस्थामाणूत चालववण्यात
येणाऱया वसतीगह
ृ ाांचे पररपोषण अनुदान बांद िेल्याबाबत
(१९)

११२८४९ (१९-०४-२०१८). श्री.सरु े श हाळवणिर (इचलिरां िी) : सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सामाजिक न्याय ववसागाींतगगत स्वयींसेवी सींस्थामार्गत चालववण्यात येणाऱया वसतीगह
ृ ाींचे

पररपोषण अनुदान कागदपत्र पवताळणीच्या नावाखाली बींद करण्यात आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास, यामळ
ु े अशा वसतीगह
ु ारे एक लाख ववद्यार्थयाांवर
ृ ात राहणाऱया राज्यातील सम

उपासमारीची वेळ आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, सदर प्रकरणामळ
ु े सींपुणग राज्यातील वसतीगह
ृ ाींना वेठीस धरण्यात येत आहे ,

हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून

आले व त्यानुषींगाने सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बिोले (१५-०१-२०१९) : (१) राज्यात काही अनुदाननत वसतीगह
ृ े शासनाची
मान्यता नसतानाींही चालववण्यात येत असल्याचे ननदशगनास आले असल्याने अशा वसतीगह
ृ ाची
तपासणी करण्याचा ननणगय घेण्यात येऊन या
थाींबववण्यात आले होते.
(२) नाही.

वसतीगह
ृ ाींचे अनुदान तात्पुत्या स्वरूपात
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(३) नाही.
केवळ मुळ मान्यता नसलेल्या वसतीगह
ृ ाींचे अनुदान तात्परु त्या स्वरूपात थाींबववण्यात

आले होते.

(४) मुळ मान्यता आदे श नसलेल्या वसतीगह
ृ ाींची तपासणी करण्या करीता दद. ०१.०९.२०१७
च्या आदे शान्वये राज्यमींत्री (सा.न्या.) याींच्या अध्यक्षतेखालील सममती स्थापन करण्यात आली

होती.त्यानुसार राज्यमींत्री (सा.न्या.) याींच्या अध्यक्षतेखालील सममतीने ८५० वसतीगह
ृ ाींची
सन
ु ावणी घेऊन, त्यामध्ये अनद
ु ानासाठी पात्र ठरलेल्या ७६१ वसतीगह
ु ानाचे आदे श
ृ ाींचे अनद

आयुक्त, समािकल्याण, पुणे याींचे स्तरावर ननगगममत करण्यात आलेले असून उवगरीत
वसतीगह
ृ ाींसींदसागत कायगवाही चालू आहे .
(५) प्र न उद्ववत नाही.

___________
नाांदेि जिल्हयासाठी आधथूिदृष्ट्टया दब
ू घटिातील िुटूांबाना
ु ल
हक्िाचे घरिुल ममळण्याबाबत

(२०)

११४१७२ (२०-०४-२०१८).

श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.वसांतराव चव्हाण

(नायगाांव), श्री.िी.पी.सावांत (नाांदेि उत्तर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पढ
ु ील

नाींदेव जिल्हयासाठी आचथगकदृष्या दब
ग घ्कातील कु्ूींबाना हक्काचे घरकुल ममळावे या
ु ल

दृष्ीकोनातून १ हिार ५०७ घराींचे

उदद्दष् ठे वण्यात आले असुन प्रत्यक्षात मात्र ६५० घराींचे

काम पूणग झाले असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागील वषी एकूण उदद्दष्ाींपैकी ५ ्क्केच घरकुलाींची कामे मागी लागली असून
या वषी एकही घर पुणग झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर घरकुल लासार्थयाांच्या यादीत आचथगकदृष्या सक्षम असलेल्या व्यक्तीींची
नावे असल्याच्या तिारी प्राप्त झालेल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले

व त्यानुषींगाने आचथगकदृष्या दब
ग घ्कातील कु्ूींबाना हक्काचे घरकुल ममळण्याबाबत तसेच
ु ल
प्राप्त तिारीच्या अनुषींगाने सींबींचधत दोषीववरुद्ध शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राििुमार बिोले (०७-०२-२०१९) :

(१) नाही, हे खरे नाही.

सामाजिक न्याय ववसागामार्गत अनुसुचचत िाती व नवबौध्द घ्काींतील व्यक्तीींसाठी

रमाई आवास योिना राबववण्यात येते. सदर रमाई आवास योिना (ग्रामीण) अींतगगत नाींदेव
जिल्हयास सन २०१६-१७ व २०१७-१८ या वषागच्या घरकूलाींचा तपमशल खालीलप्रमाणे आहे :-
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क्र

वषू

उहिष्ट्ट

मांिूर घरिुले

पूणू घरिूले

प्रगती पथावरील घरिूले

१

२०१६-१७

३१५७

२

२०१७-१८

३०००

८३६

०

८३६

६१५७

३९८४

९७१

३०१३

एकूण

३१४८

९७१

२१७७

(२) हे खरे नाही.

सन २०१६-१७ या वषागत नाींदेव जिल्हयाकररता मींिूर केलेल्या उदद्दष्ाींनुसार ३० ्क्के

घरकूलाींची कामे पूणग झाली असून ८३६ कामे प्रगतीपथावर आहे त.
(३) लागू नाही.
(४) लागू नाही.
(५) लागू नाही.
___________

लातूर इांिस्रीयल इस्टे ट िो..प.सोसायटी मयाूहदत, लातूर या सांस्थेला ९० वषाूच्या
लीिवरील २७ एिर िममनीच्या अतनयममततेबाबत.

(२१)

११४३५८ (२३-०४-२०१८).

श्री.ियप्रिाश मांद
ु िा (बसमत) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लातूर

इींवस्रीयल

इस््े ्

को.ऑप.सोसाय्ी

मयागददत

लातूर

या

सींस्थेला

उद्योग

सींचालनालय, महाराषर राज़् याींनी उद्योगासाठी ९० वषागच्या लीिवर २७ एकर िममन ददली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िागेच्या मींिूर रे खाींकनामध्ये असलेल्या सुखव
ीं ि.६९ ते ७५ आखण सुखींव
ि. ६६, ६७, ६८ च्या लगतच्या ३० र्ु्ाच्या रस्त्यावर अनतिमण करून व रस्ता बींद करून

्ोलेिींग इमारती बाींधल्या प्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी मा.ववकास आयुक़्, उद्योग

सींचालनालय, मुींबई याींच्याकवे ददनाींक २१ नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास करण्यात
आली आहे , हे ही खरे आहे काय.

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय
आढळून आले, त्यानुसार शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे साई (२८-१२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .

लातरू सहकारी औद्योचगक वसाहत सींस्था मयागददत, लातरू या सींस्थेस उद्योग

सींचालनालयाने ददनाींक ०४/०३/१९८२ रोिी

सव्हे ि. १८८ व १९० मधील ११२२३८७ स्क्वे. र्ु.

(म्हणिेच २७ एकर) इतकी िागा सींपाददत करुन ९० वषागच्या सावे करारावर ददलेली आहे.
सींस्थेच्या मुळ घ्नेनूसार सींस्थेचे वगीकरण “उत्पादन” या मुख्य वगागत करण्यात आले आहे.
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(२) हे , खरे नाही.
सुखींव ि. ६९ ते ७५ आखण सुखींव ि. ६६, ६७, ६८ च्या लगतच्या ३० र्ु्ाच्या

रस्त्यावर अनतिमण करुन व रस्ता बींद करुन ्ोलेिींग इमारती बाींधल्या प्रकरणी कारवाई

करण्याच्या मागणी सींदसागत ववकास आयक्
ु त (उद्योग), उद्योग सींचालनालय, मींब
ु ई याींना
अग्रेवषत केलेले दद.२१/११/२०१७ रोिीचे पत्र उद्योग सींचालनालय कायागलयास प्राप्त झालेले
नाही.
(३) लागू नाही.
(४) लागू नाही.

___________
साखरे चे दर बािारात घसरल्याने उद्योग सांिटात आल्याबाबत
(२२)

११४३६५

(२३-०४-२०१८).

(औरां गाबाद मध्य) :

अॅि.वारीस

पठाण

(भायखळा),

श्री.इम्तीयाि

सय्यद

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साखरे चे दर बािारात घसरलेले असताना व आयात-ननयागतीबद्दलचे योग्य ननणगय वेळीच न
घेतल्याने सदर उद्योग अवचणीत आला असून बँकाींप्रमाणे साखर उद्योगासाठीही बेलआऊ्
पॅकेि दे ण्याची वेळ येणार असल्याची सीती या क्षेत्रातील िाणकार व्यक्त करीत असल्याने
शासनाने वेळीच हस्तक्षेप करण्याची मागणी माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
मा.मुख्यमींत्री, मा.सहकार मींत्री याींच्याकवे ववववध सहकारी साखर कारखान्याींमार्गत केली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सध्या साखर ३६०० रुपये जक्वीं्लवरुन २९०० रुपये जक्वीं्लपयांत दर खाली
आले आहे त तसेच शासनाने ऊस उत्पादक शेतकऱयाींसाठी २५०० रुपये एर्आरपी िाहीर केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सध्याच्या सावानस
ु ार साखरे वरचा उत्पादन खचग ३५०० रुपयापयांत येत असून,

शेतकऱयाला एर्आरपीप्रमाणे ककीं मत दे णे साखर उद्योगाला परववणारीं नाही, हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (३१-१२-२०१८) :

(१) होय.

ददनाींक १ िानेवारी, २०१८ रोिीच्या पत्रान्वये महाराषर राज्य सहकारी साखर कारखाना

सींघ म. मुींबई याींनी मा.मुख्यमींत्री, मा.सहकार मींत्री याींच्याकवे साखर उद्योगासींबींधी ज्वलींत
समस्याींबाबत राज्य व केंद्र शासनाकवून सहाय्य ममळणेबाबत मागणी केलेली आहे .
(२) दद.१२.१२.२०१८ रोिी साखरे चे दर रु.२९००/-

प्रनत जक्वीं्ल पेक्षा िास्त दराचे आहे त. केंद्र

शासनाने २०१८-१९ गाळप हीं गामासाठी रु. २७५०/- प्रती

मे.्न १०% साखर उताऱयासाठी

एर्.आर.पी. िाहीर केलेली आहे व पुढील १% साखर उताऱयासाठी रु.२७५.५० एर्.आर.पी.
मध्ये वाढ होणार आहे .
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(३) ऊसाचा दर दे त असताना साखर पोत्याींवरील बँकाींनी ददलेली उचल आखण उपपदाथागमधून
ममळणारे उत्पन्न यामधन
ू एर्.आर. पी. अदा करणे शक्य आहे .

(४) केंद्र शासनाने बर्र स््ॉक, साखर ननयागत धोरण, साखरे चे दर व वविीबाबत घेतलेले
ननणगय आखण इथेनॉल दरात वाढ करण्याबाबत घेतलेले ननणगय हे ऊस उत्पादकाींना रास्त व
ककर्ायतशीर दर (एर्.आर.पी.) दे ण्यास उपयुक्त ठरणारे आहे त.
(५) प्र न उद्भवत नाही.

___________
दापोली (जि. रत्नाधगरी) येथील औद्योधगि वसाहती व पररसरातील नागररिाांसाठी
नवीन िे.टी.वेअर बांधारा बाांधण्याबाबत
(२३)

११५५५०

(०४-०४-२०१८).

श्री.सांिय

िदम

(दापोली),

श्री.मभमराव

तापिबर

(खििवासला) : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दापोली (जि.रत्नाचगरी) येथील

औद्योचगक वसाहतीमधील पाण्याची गरि सागववण्यासाठी

िलस्त्रोत अपूरे असल्याचे माहे िानेवारी २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नवीन कोल्हापूर पध्दतीचे बींधारे मींिूर करण्याचे शासनाच्या ववचाराधीन
असल्याचे ननदशगनास आले असन
ू त्यासाठी िागाींची ननज चती करण्याचे काम सरु
ु आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, दापोली येथे के.्ी. वेअर बींधारा बाींधल्यास तेथे मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची
साठवणूक होईल तसेच येथील औद्योचगक वसाहतीींना व पररसरातील नागररकाींना लागणाऱया

वपण्याच्या पाण्याची गरि सागववण्याकररता शासनाने दापोली तालक्
ु यासाठी नवीन के्ी वेअर
तातवीने मींिरू करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१९-१२-२०१८) :

(१) हे खरे नाही

दापोली (जि.रत्नाचगरी) औद्योचगक

वसाहतीसाठी

पाण्याची

गरि

सागववण्यासाठी

िलस्त्रोत अपुरे असल्याबाबत माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान कोणतीही तिार
महामींवळास प्राप्त झालेली नाही. दापोली औद्योचगक वसाहतीमध्ये पाणी पुरवठा उपलब्ध
आहे .

(२) हे खरे नाही.
(३) दापोली (जि. रत्नाचगरी) येथील औद्योचगक वसाहतीकररता पाणी परु वठा करण्याची मागणी
करण्यात आलेली नसल्यामुळे िलसींधारण ववसागाकवून कोल्हापूर पध्दतीचे बींधारे बाींधण्याचे
काम प्रस्ताववत करण्यात आलेले नाही.
(४) प्र न उद्भवत नाही
___________
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दहहसर (मुांबई उपनगर) येधथल लोिशाहीर अण्णाभाऊ साहे ब साठे , वविास महामांिळाच्या
िायाूलयातून गैरव्यवहारासांबांधीच्या नस्त्या गहाळ िेल्याबाबत

(२४)

११७११८ (३०-०७-२०१८).

श्री.सतु नल प्रभू (हदांिोशी), श्री.प्रिाश णातपेिर (चें बरू ) :

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

(१) ददहसर (मींब
ु ई उपनगर) मधील हनम
ु ान ्े कवी सागातील कल्याणी केंद्र या लोकशाहीर
अण्णासाऊ

साठे ,

ववकास

महामींवळाच्या

कायागलयातून

सन

२०१२-१५

या

कालावधीत

महामींवळाच्या ३४५ को्ी रुपयाींच्या गैरव्यवहारासींबींचधत नस्त्या कायागलयाचे सील तोवून
पळववण्यात आल्याप्रकरणी ददनाींक २८ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास ददहसर पोलीस
ठाण्यात तिार दाखल केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी पोलीसाींनी केलेल्या तपासाचे ननषकषग काय आहे त व त्यानस
ु ार
दोषीींववरुध्द अद्यापपयांत कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३)

तसेच,

घो्ाळ्याशी

सींबींचधत

गहाळ

झालेल्या

नस्त्याींमधील

तपशील

पुन्हा

ममळववण्याबाबत शासनातर्े करण्यात आलेल्या कायगवाहीींची सद्यःजस्थती काय आहे व असे
प्रकार होऊ नये याकरीता शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बिोले (०६-०२-२०१९) : (१) व (२) सदर प्रकरणी ददहसर पोलीस ठाण्यात तिार
दाखल करण्यात आली असून सींबचधताींना अ्क करण्यात आलेली आहे .

(३) महामींवळातील गैरव्यवहारासींबधीच्या सवग नस्त्या सदर घ्नेपव
ू ीच राज्य गन्
ु हे अन्वेषण

ववसागाने तपासासाठी िप्त केलेल्या आहे त. तथावप, असे प्रकार पुन्हा होऊ नयेत याकरीता
आव यक ती खबरदारी घेण्यात येत आहे .
(४)

प्र न उद्भवत नाही.

___________
तळे गाांव, पाणमशल पांचक्रोशी (जि. रायगि) येथील तनयममत परतणेि
िरणाऱया शेतिऱयाांना ििूमाणब िरणेबाबत
(२५)

११७४६५ (२८-०७-२०१८). श्री.मनोहर भोईर (उरण) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तळे गाींव, पाणमशल पींचिोशी (जि.रायगव) येथील ननयममत परतर्ेव करणाऱया शेतकऱयाींना
किगमार्ी करणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.मख्
ु यमींत्री व मा.सहकार मींत्री याींना ददनाींक
२६ माचग, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास लेखी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननवेदनानस
ु ार शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सुभाष दे शमख
ु (३१-०१-२०१९) : (१) होय.

(२) २०१५-१६ या वषागत घेतलेल्या पीक किागची सींपूणग परतर्ेव दद.३१.०७.२०१७ पयांत केली

असल्यास तसेच सन २०१५-१६ या वषागत घेतलेल्या पीक किागची सींपूणग परतर्ेव करुन सन

२०१६-१७ या वषागत घेतलेल्या पीक किागची दद.३१.०७.२०१७ पयांत सींपण
ू ग परतर्ेव केली
असल्यास अशा शेतकऱयाींना सन २०१५-१६ या कालावधीसाठी घेतलेल्या पीक किागच्या

व्यािासह पुणत
ग : परतर्ेव केलेल्या पीक किागच्या २५% ककीं वा २५,००० िी रक्कम कमी असेल

ती रक्कम शेतक-याींना दे ण्यात येईल, परीं तु शेतकऱयाने परतर्ेव केलेली ककमान रक्कम
रु.१५,००० पेक्षा कमी असल्यास अशी सींपण
ू ग रक्कम शेतकऱयाींना शासनामार्गत प्रोत्साहनपर
लास म्हणून दे ण्यात येत.े
(३) प्र न उद्भवत नाही.

___________
नामशि जिल््यात खरीप हां गामासाठी शेतिऱयाांना ििू ममळण्याबाबत
(२६)

११७८५१ (२३-०७-२०१८).

श्री.अतनल िदम (तनणाि), श्री.छगन भुिबळ (येवला) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नामशक जिल्ह्यातील शेतकऱयाींना खरीप किागसाठी सन २०१८ – १९ या आचथगक वषागत

दोन हिार को्ीींची गरि असताींना नामशक जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेने केवळ ५००
को्ीींचच
े किगवा्पाचे लक्ष ठे वलेले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, नामशक जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेने शेतकऱयाींना अचधकच्या किगवा्पासाठी
राज्य सहकारी बँकेकवे १५०० को्ीींची मागणी केलेली आहे ,हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी नामशक जिल्ह्यातील शेतकऱयाींना खरीप हीं गामासाठी किग
ममळण्याकररता शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (३१-१२-२०१८) : (१) होय.

नामशक जिल्हा मध्यवती सहकारी बँक आचथगक दृष्या अवचणीत असल्याने बँकेस

जिल्हा समन्वय सममती मार्गत खरीप व रब्बी वपक किग वा्पासाठी एकूण रूपये ५००.२५
को्ीींचे उदद्दष् दे ण्यात आले आहे .
(२) होय.
(३) नामशक जिल्ह्यात शेतकऱयाींना वपक किग उपलब्ध होणेसाठी सुलस वपक किग अमसयान

राबवन
ू त्यानष
ु ींगाने वपक किग मेळावे आयोजित करून पात्र शेतकऱयाींना राषरीयकृत बँकेमार्गत
वपक किग ववतरण करण्यात येत आहे . याबाबत जिल्हाचधकारी, नामशक याींचेमार्गत ननयममत
साप्तादहक आढावा घेण्यात आला आहे .
(४)

प्र न उद्भवत नाही.
___________
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धचखली (जि.बुलढाणा) येथे नाणेि अांतगूत खरे दी
िरण्यात आलेल्या उिीदचे पैसे दे ण्याबाबत

(२७)

११९७८० (२६-०७-२०१८). िॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चचखली (जि.बल
ु ढाणा) येथे नार्ेव अींतगगत खरे दी करण्यात आलेल्या उवीदमधील सुमारे

१९०० जक्वीं्ल उवीद जिननींग र्ेवरे शनकवे िमा असल्याने नार्ेवने माहे डवसेंबर, २०१७ मध्ये
वा त्यादरम्यान त्या मालाचे पैसे ददले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यामुळे शेतकऱयाचे गेल्या पाच मदहन्यापासून १ को्ी ३५ लाख रुपये घेणे
बाकी असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली काय, चौकशीच्या अनुषींगाने कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२४-०१-२०१९) : (१) नार्ेव अींतगगत खरे दी केलेला २१५० जक्वीं्ल उवीद
FAQ प्रतीचा नसल्याने जिनीींग व प्रेमसींग सहकारी सींस्था म.चचखली या सींस्थेकवे िमा आहे .
(२) होय.
(३) चचखली येथील खरे दी केंद्रावर खरे दी केलेला २१५० जक्वीं्ल उवीद नार्ेवच्या ननकषात
बसत नसल्यामुळे नार्ेवने जस्वकारला नाही.

खरे दी केलेल्या मालाची साठवणूक गोदामात

झाली नसल्याने तसेच सींवारगह
ृ पावती (WHR) ननगगममत न झाल्याने नार्ेवकवून ननधी प्राप्त
होणार नाही. शेतकऱयाींचा माल परत करणे अथवा त्याचे चक
ु ारे अदा करणे ही सींबींचधत
सबएिन्् सींस्थेची िबाबदारी असन
ू , याबाबत सींबींचधत सींस्थेस कळववण्यात आले आहे .

सींस्थेने १८२ शेतकऱयाींच्या १२७२ जक्वीं्ल उवीदाची रुपये ६५.७१ लाख इतकी रक्कम
शेतकऱयाींना अदा केले असून, उवगररत शेतकऱयाच्या कागदपत्राची तपासणी करुन रक्कम अदा
करण्याची कायगवाही सुरु आहे .
(४) प्र न उद्भवत नाही.

___________
औद्योधगि क्षेत्रातील सांपाहदत िेलेल्या िममनीांच्या मोबदल्याची
नुिसानभरपाई शेतिऱयाांना दे ण्याबाबत

(२८) १२०१२५ (२३-०७-२०१८). श्री.सुरेश गोरे (खेि आळां दी) : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औद्योचगक क्षेत्रातील सींपाददत केलेल्या िममनीींच्या मोबदल्याच्या धोरणानुसार (पुनवगसन व
पुनबगहाली धोरण २००९) नुकसान सरपाई म्हणून १५ ्क्के दे ण्यात येणारा परतावा शेतकऱयाींनी
ववदहत मुदतीत मागणी अिग न केल्यामुळे त्याींना अपात्र ठरववण्यात आले आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱयाींना मुदतीत अिग न केल्याचे कारण दे ऊन परतावा
नाकारणे योग्य नसल्याने त्याींना अपात्र न ठरवता १५ ्क्के परतावा दे ण्यात यावा अशी लेखी

मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १५ मे, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास मा.उद्योग मींत्री
याींचेकवे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले

व त्यानुषींगाने अपात्र ठरववलेल्या शेतकऱयाींना १५ ्क्के परतावा दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१९-१२-२०१८) : (१) होय, अींशत: खरे आहे.
(२) होय.

(३) ही बाब महामींवळस्तरावर ववचाराचधन आहे .
(४) प्र न उद्भवत नाही.
___________
नामशि जिल््यात शेतिऱयाांचे आधथूि सक्षमीिरण
िरण्यासाठी टममूनल मािेट उभारण्याबाबत
(२९)

१२१२३९

(२८-०७-२०१८).

श्री.अतनल

िदम

(तनणाि),

श्री.छगन

भुिबळ

(येवला),

श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जितेंद्र आव्हाि (मुांब्रा
िळवा) : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

नामशक

जिल्ह्यात

शेतकऱयाींचे

आचथगक

सक्षमीकरण

करण्यासाठी

्ममगनल

माके्

उसारण्याची घोषणा मा.सहकार, कृषी व पणन मींत्री याींनी माहे डवसेंबर, २०१७ मध्ये
केल्यानींतर खािगी सागीदारातून ्ममगनल माके् उसारण्याचे प्रस्ताववत आहे , हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास, त्यानुसार महाराषर राज्य कृवष पणन मींवळ याींचक
े वून Business Model व

प्रकल्प अहवाल मागववण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी Business Model व प्रकल्प अहवाल शासनास प्राप्त झाला
आहे काय,
(४)

असल्यास, सदर अहवालाच्या अनुषींगाने ्ममगनल माके् उसारण्याबाबत शासनाने कोणती

कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (०२-०२-२०१९) : (१) होय.
(२) होय.
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(३) खािगी

सागीदारीतून

्ममगनल

माके् उसारण्याचे

प्रस्ताववत

असल्यामुळे सुधाररत

Business Model व प्रकल्प अहवाल तयार करण्याबाबत महाराषर राज्य कृवष पणन मींवळास
कळववले आहे. त्याप्रमाणे अहवाल अद्याप शासनास प्राप्त झालेला नाही.
(४) प्र न उद्भवत नाही.
(५) प्र न उद्भवत नाही.
___________
नेरवपांगळाई (ता.मोशी, जि.अमरावती) येथील लाभधारिाांना
घरिुलाचा लाभ ममळण्याबाबत
(३०)

१२३४९२ (०२-०८-२०१८). अॅि.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव
रे ल्वे) : सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नेरवपींगळाई (ता.मोशी, जि.अमरावती) येथील घरकुलाींच्या यादीमध्ये लासधारक अनस
ु ुचीत
िातीचे असल्याचे नमूद केल्यामळ
ु े त्याींना घरकुलाचा लास ममळालेला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े सदर यादीत दरु
ु स्ती करुन घरकुलाींचा लास पात्र लासाथींना ममळावा
यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी प्रकल्प सींचालक, जि.ग्रा.वव.अ. याींना ददनाींक २६ एवप्रल,
२०१८ रोिी वा त्यासुमारास लेखी पत्र ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर पत्राच्या अनष
ु ींगाने शासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा येत आहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बिोले (०६-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही,

सामाजिक आचथगक िात सवेक्षण-२०११ प्राधान्यिम यादी प्रपत्र अ मध्ये मौिे

नेरवपींगळाई, ता.मोशी, जि.अमरावती येथील एकूण ११ लासार्थयाांपैकी अनुसूचचत िाती या

प्रवगागचे ९ लासाथी दशगववण्यात आले आहे त व इतर प्रवगागचे २ लासाथी अनस
ु चू चत िमाती या
प्रवगागत दशगववण्यात आले आहे त.
(२)

याबाबत

ग्रामववकास

अचधकारी,

ग्रामपींचायत

जि.अमरावती याींनी दद.२६/४/२०१८ अन्वये

नेरवपींगळाई

पींचायत

सममती,

मोशी,

प्रकल्प सींचालक, जिल्हा ग्रामीण ववकास यींत्रणा,

अमरावती याींना कळववले आहे .

(३) ग्रामपींचायत नेरवपींगळाई पींचायत सममती, मोशी मधील सदर एकूण ११ लासाथींची पींचायत

सममती स्तरावर िातीच्या प्रमाणपत्रावरून पवताळणी केली असता सदर ९ लासाथी अनस
ु ूचचत
िाती या प्रवगागतील असल्याची खात्री झालेली आहे व उवगररत २ लासाथी अनुसूचचत िमाती या
प्रवगागतील आहे . सदर लासाथी याींचे नाव प्रपत्र ब यादीमध्ये समाववष् आहे . प्रपत्र ब

यादीमध्ये बदल करावयाचे अचधकार सींचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गह
ृ ननमागण,
बेलापूर, नवी मुींबई व राषरीय मादहती सूचना केंद्र, नवी ददल्ली याींना आहे त. तशी दरू
ु स्ती

करण्याबाबत यापूवी झालेल्या बैठकाींमध्ये सींचालक राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गह
ृ ननमागण,
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बेलापूर नवी मुींबई याींच्या ननदशगनास सदर बाब आणून दे ण्यात आली आहे . सदर लासार्थयाांना

प्रपत्र ब यादीमध्ये दशगववलेल्या प्रवगागनुसार प्राधान्यिमानुसार प्राप्त होणाऱया लक्षाींकाप्रमाणे
घरकुलाचा लास दे णेबाबत कायगवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्र न उद्भवत नाही.

___________

नामशि जिल््यातील द्राक्ष उत्पादि शेतिऱयाांची
णसवणूि होत असल्याबाबत
(३१)

१२५०६१ (२६-०७-२०१८). िॉ.राहूल आहे र (चाांदवि) : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नामशक जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱयाींची र्सवणूक करुन व्यापारी माल घेऊन
िाण्याच्या घ्नाींमध्ये वाढ झाल्याचे माहे मे २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले
आहे , हे खरे आहे काय?
(२) असल्यास, सदरहू घ्नाींमुळे शेतकऱयाींना मोठा आचथगक तो्ा सहन करावा लागत आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनष
ु ींगाने
शेतकऱयाींना र्सववणाऱयाींववरुद्ध शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२५-०१-२०१९) : (१) व (२) होय

र्ळे ननयमनमुक्त असल्यामुळे शेतकऱयाींनी बािार सममतीच्या आवाराबाहे र खािगी

व्यापाऱयाींना वविी केली आहे .

(३) श्री.सींतोष श्रीराम मशरसाठ व इतर १८ शेतकऱयाींनी श्री.रािकुमार परशुराम चुग या

व्यापाऱयाववरुद्ध कर्यागद ददलेली असुन, सदर कर्यागददत तिारदारासह इतर १८ द्राक्ष उत्पादक

शेतकऱयाींची एकुण रक्कम रु.४१,९५,०००/- इतक्या रक्कमेची र्सवणूक केलेली असल्याची नोंद
आहे . त्याबाबत वपींपळगाींव बसवींत, ता.ननर्ाव येथील पोलीस स््े शनला गुन्हा नीं.५३/२०१८,

वायरी नोंद न. १००६, दद.०५.०४.२०१८ अन्वये दाखल झालेला असन
ु , त्याबाबत पोलीस
स््े शनमार्गत तपासाचे कामकाि सुरु आहे .
(४) प्र न उद्भवत नाही.

___________
मौिे सापे तणे तुिील (ता.महाि, जि.रायगि) येथील पाईप लाईनच्या दरु
ु स्तीची
नुिसान भरपाई व रावढळ बांधाऱयाची दरु
ु स्ती िरणेबाबत

(३२)

१२६२७० (२५-०७-२०१८). श्री.सांिय िदम (दापोली) : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौिे सापे तर्े तुवील (ता.महाव, जि.रायगव) येथील महाराषर औद्योचगक वसाहतीतील

रसायनयुक्त पाणी नागे वरी नदीत िात असल्याने नदीचे पाणी दवू षत होत असन
ू सदरहू
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गावाला उक्त नदीतन
ू वपण्याचा पाणी पुरवठा केला िात असल्याने पाणी पुरवठा करणारी
पाईप लाईनमध्ये दवु षत पाणी िात असल्याने स्थाननकाींना दवू षत पाणी प्यावे लागत
असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदग शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नागे वरी नदीमध्ये साींवपाणी िावू नये म्हणन
ू महाराषर औद्योचगक ववकास
महामींवळामार्गत सन २००२-०३ मध्ये रावढळ येथे बींधारा बाींधण्यात आला मात्र सन-२००८

मध्ये महामींवळाकवून रोख रक्कम रुपये २०,३३,३७५/- अदा करुन व करारनामा करुन सदर
बींधारा बाींधकाम व दे खसाल दरु
ु स्तीचे काम ग्रामपींचायत लोअर तव
ु ील याींच्याकवे दे ण्यात आले

परीं तु ग्रामपींचायतीचा महसल
ु कमी असल्याने सदर बींधाऱयाच्या दरु
ु स्तीची कामे करण्यात आली
नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

लोअर

त्यािवळील बाचधत

तुवील

ग्रामपींचायती

समवेत

अशा

प्रकरचा

करारनामा

करताना

सापे तर्े तुवील या गावाकवून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आव यक

असताींना एमआयवीसीने सदरहू गावाची सींमती घेतलेली नाही हे ही खरे आहे काय,
(४) सदरहू गावाला पाणीपरु वठा करणारी पाईपलाईन दरु
ु स्त करुन झालेल्या नक
ु सानाची

सरपाई एमआयवीसीने करुन उक्त बींधारादरु
ु स्तीही एमआयवीसी प्रशासनाने करावी अशा
आशयाचे पत्र पींचायत सममतीच्या सदस्याींनी ददनाींक ९ िानेवारी,२०१७ रोिी ददले आहे हे खरे
आहे काय,
(५) असल्यास शासनाने याची चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाले
त्याअनुषींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,नसल्यास ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?

श्री. सुभाष दे साई (१४-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही.

(२) नागे वरी येथील बींधारा नादरु
ु स्त असल्याने त्याची दरु
ु स्ती महामींवळातर्े करण्याची
ववनींती ग्रामपींचायत लोअर तुवील याींनी दद.०१/०४/२०१७ च्या पत्रान्वये केली होती. तथावप सदर

बींधारा ग्रामपींचायत लोअर तुवील याींचे सोबत ददनाींक ०३/०४/२०१७ रोिी करारनामा करुन
एकूण रुपये २०२३३७५/- इतका महामींवळातर्े ननधी उपलब्ध करुन ददला होता तसेच

सदर

बींधाऱयाची सववषय काळात दे खसाल व दरु
ु स्ती ग्रामपींचायतीने करण्याच्या अ्ीवर कायमस्वरुपी

तुवील ग्रामपींचायतीस हस्ताींतररत केल्यामुळे त्याींची दरु
ु स्ती महामींवळातर्े करण्याचा प्र न
उद्भवत नाही. त्यानुसार महामींवळच्या स्थाननक कायागलयाने ग्ववकास अचधकारी याींना ददनाींक
१४/०१/२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये पुढील कायगवाहीसाठी अवगत केले आहे .

(३) हे खरे नाही. सवग ग्रामपींचायतीमार्गत रावढळ येथील कायमस्वरुपी बींधाऱयाची ननयममत
दे खसाल व दरु
ु स्ती बाबतची हमी ग्ववकास अचधकारी पींचायत सममती महाव याींचेमार्गत

ददनाींक २६/११/२००२ च्या पत्रान्वये दे ण्यात आलेली आहे . यास्तव इतर ग्रामपींचायतीकवून
नाहरकत घेण्याचा प्र न उद्भवत नाही.

(४) व (५) हे खरे आहे . बींधारा दरु
ु स्तीची बाब ग्ववकास अचधकारी पींचायत सममती महाव

याींच्या अखत्याररत येत असल्यामळ
ु े सदर ववषयाबाबत आव यक कायगवाही करणेकररता
महामींवळाने ददनाींक १४/०१/२०१७ च्या पत्रान्वये ग् ववकास अचधकारी याींना कळववले आहे .
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तसेच करारनाम्यानुसार सन २००८ पासन
ू बींधाऱयाची दे खसाल व दरु
ु स्ती महाराषर औद्योचगक
ववकास महामींवळाच्या अखत्याररत येत नसल्याने महामींवळाने बींधाऱयाींची दरु
ु स्ती करण्याचा
तसेच त्यामुळे झालेली कोणतीही नुकसान सरपाई दे ण्याचा प्र न उद्भवत नाही.
___________
अांबरनाथ तालुक्यातील शेतिऱयाच्या ७/१२ वरील महाराष्ट्र औद्योधगि
वविास महामांिळाची नोंद िमी िरणेबाबत

(३३)

१२६३३३ (०२-०८-२०१८). श्री.गणपत गायिवाि (िल्याण पव
ू )ू : सन्माननीय उद्योग

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींबरनाथ तालक्
ु यातील शेतकऱयाच्या ७/१२ वर महाराषर औद्योचगक ववकास महामींवळाच्या

नोंदी झाल्यामुळे सदर शेतकऱयाना २० वषागपासुन कोणत्याही प्रकारचे शेती सींलग्न योिनेचे
र्ायदे ममळत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शेतकऱयाच्या ७/१२ वरील महाराषर औद्योचगक ववकास महामींवळाची नोंद कमी
करण्याची स्थाननक लोकप्रनतननधीींकवून वारीं वार मागणी केली िात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन शेतकऱयाच्या ७/१२ वरील महाराषर औद्योचगक
ववकास महामींवळाची नोंद कमी करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१९-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) व (४) अींबरनाथ तालक्
ु यामध्ये मऔववम

महामींवळाच्या

अनतररक्त अींबरनाथ औद्योचगक

क्षेत्र ्प्पा-२ साठी मौिे बोहोणोली, पाले, काकोळे , गोरपे, आींसे व मशरवली या सहा गावाींच्या
िमीन मऔवव अचधननयम १९६१ चे प्रकरण ६ अन्वये ददनाींक २८/०४/२००६ रोिी अचधसूचचत
झाल्या आहे त.सदर अचधसूचनेच्या अनुषींगाने उप ववसागीय अचधकारी उल्हासनगर उप ववसाग,
उल्हासनगर याींचेमार्गत मऔवव अचधननयम १९६१ चे कलम ३२ (२) अन्वये खातेदाराींना
व्यक्तीगत नो्ीसा ददनाींक १०/०६/२००६ रोिी बिावण्यात आल्या आहे त. सदर गावापैकी
मौिे बोहोणोली व मौिे पाले या गावाींच्या अचधसूचचत िमीनीसाठी सस
ू ींपादन प्रकिया पूणग
करण्यात आली असून सदर िमीनीचा ताबा महामींवळाकवे

वगग करण्यात आलेला आहे .

यामधील मौिे आींस,े गोरपे मशरवली व काकाळे या गावातील अचधसूचचत ३७२.१०३० हे . आर
िमीनीपैकी १८०.४५६० हे . आर. िमीनी कुशवली धरणाच्या लासक्षेत्रात येत असल्याने सदर
िमीनी वगळण्याबाबत ननणगय होणे प्रलींत्रबत आहे . मौिे काकोळे , आींस,े गोरपे व मशरवली या
गावासींदसागत सस
ू ींपादनास शेतकऱयाींचा ववरोध असल्याने सूसींपादन प्रकिया प्रलींत्रबत आहे .
___________

वव.स. ५४१ (28)

िोल्हापूर जिल््यातील भािीपाला व णळाांचे होणारे नुिसान टाळण्यासाठी
आधुतनि दिाूची शीतगह
ृ े उभारण्याबाबत

(३४)

१२६५९९ (०४-१२-२०१८). श्री.अमल महािीि (िोल्हापरू दक्षक्षण) : सन्माननीय पणन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये शेतीमाल साठवण करण्यासाठी लागणारी शासकीय शीतगह
ृ े याींची

सींख्या कमी असल्याने पररणामी तेथील शेतकऱयाींना खािगी शीतगह
ृ ाींचा वापर करावा लागत
असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शेतकऱयाींची आचथगकजस्थती नािक
असल्याने तसेच खािगी
ू

शीतगह
ृ े परववत नसल्याने उक्त शेतकऱयाींना ममळे ल त्या सावात सािीपाला व र्ळे ववकावी
लागत असून उवगररत मालाचे मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान होत असल्याचेही ननदशगनास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चााौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने सदर प्रकरणी कृषी उत्पन्न बािार सममती व पणन

ववसागाने शेतकऱयाींना आधुननक दिागचे शीतगह
ृ उसारण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (०२-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) महाराषर राज्य कृवष पणन मींवळ, पण
ु े
याींनी र्ळे व सािीपाल्यासाठी प्रीकुमलींग, शीतगह
ृ े, पॅक हाऊस इ. आधुननक सुववधा असणाऱया
केंद्राची तळसदे , ता.हातकणींगले, जि.कोल्हापूर येथे उसारणी केलेली आहे .

कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ियमसींगपूर (४७४० मे.्न) व इचलकरीं िी (२६८० मे.्न)

दठकाणी शेतीमाल साठवण्यासाठी महाराषर राज्य वखार महामींवळाची गोदामे आहे त.

या

(४) गोदामे व शीतगह
ृ े उसारण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील १० दठकाणच्या शासकीय िागाींची
मागणी वखार महामींवळाने सींबींचधताींकवे केलेली आहे . तसेच, कोल्हापूर शेती उत्पन्न बािार

सममतीने श्री.शाहू माके् या मख्
ु य बािार आवारात र्ळे , सािीपाला, गुळ व ड्रायफ्रु्साठी
३००० मे.्न क्षमतेचे आधुननक शीतगह
ृ े उसारण्यासाठी एस.पी.वी. कोल्व स््ोरे ि एल.एल.पी
कोल्हापरू या कींपनीसोबत २९ वषागच्या लीि कराराने िागा साड्याने ददलेली असन
ू कींपनीकवून
शीतगह
ृ े बाींधकामासाठीचा प्लॅ न कोल्हापूर महानगरपामलकाकवे मींिूरीसाठी सादर केलेला आहे .
(५) प्र न उद्भवत नाही.

___________

वव.स. ५४१ (29)
मशवराि मुद्रणालय, नागपूर येथील िामगाराांना सेवाशती लागू िरण्याबाबत
(३५)

१२६६२८ (१०-१२-२०१८).

श्री.ओमप्रिाश ऊणू बच्चू ििू (अचलपूर), श्री.मशरीषदादा

चौधरी (अमळनेर), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.मोहन णि (पाथरी) :
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मशवराि मुद्रणालय नागपूर येथील शासन मुद्रण व लेखन सामुग्री सींचालनालय उद्योग-

४ मींब
ु ई याींच्या सन १९९४ पासन
ू आचधपत्याखालील आखण सन २०१४ मध्ये राषरीयकरण

झालेल्या मुद्रणालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या मुद्रणालयातील कामगाराींना सेवाशती लागू
करण्याबाबत मलथो प्रेस कामगार युननयन याींनी लेखी ननवेदनान्वये मागणी केली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार मागील ४ वषागपासून कामगाराींचे
प्र न

प्रलींत्रबत

असलेल्या मशवराि

मुद्रणालय नागपूर येथील

कामगाराींना सेवाशती लागू

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (२८-०१-२०१९) : (१) होय.
(२) होय.

(३) सींचालक, शासन मुद्रण व लेखनसामग्री सींचालनालय, मब
ुीं ई याींच्या अचधपत्याखाली

मे.मशवराि र्ाईन आ्ग मलथो वक्सग, नागपूर येथील कामगाराींना सेवा शती लागू करण्याबाबत
मा.मींत्री (उद्योग) याींचेकवे वेळोवेळी बैठका झाल्या असन
ु याबाबत तद्नींतर मा.मख्
ु यमींत्री
महोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक ३०.११.२०१८ रोिी बैठक झाली असून त्यानुषींगाने पुढील
योग्य तो ननणगय घेणच
े ी बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे .
(४) प्र न उद्भवत नाही.
___________
ऊस तोिणी यांत्र खरे दी िेलेल्या लाभार्थयाांना अनुदान ममळण्याबाबत
(३६) १२७६६४ (२४-१२-२०१८). श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.ववश्वजित िदम (पलस
ू
ििेगाव), श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यात ऊस तोवणी यींत्र खरे दी केलेल्या ६८ लासार्थयाांचे अनद
ु ान मागणी अिग साखर
आयुक्त, महाराषर राज्य याींचक
े वे सादर करण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ६८ लासार्थयाांपक
ैं ी ४५ ऊस तोवणी यींत्रधारकाींना अनुदान अदा करण्यात
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(४) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ु ींगाने उवगररत २३ लासार्थयाांना अनुदान अदा करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (२५-०१-२०१९) :

(१) होय.

(२) होय.

(३) व (४) आचथगक वषग २०१७-१८ मध्ये राषरीय कृषी ववकास योिनेंतगगत मींिूर करण्यात

आलेल्या ननधीमधून ऊस तोवणी यींत्र खरे दीसाठी अनुदान दे ण्याबाबतची योिना राबववण्यास
शासन ननणगय दद.२१.०७.२०१७ अन्वये मींिूरी ददली आहे. सदर योिनेंतगगत सन २०१७-१८

मध्ये प्राप्त रु.१२.०० को्ी तरतद
ू ीमधन
ू ४५ लासार्थयाांना अनद
ु ान वा्प करण्यात आले आहे.

सन २०१७-१८ या आचथगक वषागत ऊस तोवणी यींत्रासाठीच्या अनुदान योिनेस उपलब्ध करून
दे ण्यात आलेल्या ननधीचा सन २०१७-१८ चा आचथगक व सौनतक लक्षाींक पुणग झालेला आहे .
तसेच केंद्र शासनाच्या सुधाररत मागगदशगक सूचनानुसार ऊस तोवणी यींत्रास राषरीय कृषी
योिनेंतगगत अनद
ु ान व्यवहायग नसल्याचे नमद
ू करण्यात आले आहे . सबब, उवगररत २३

लासार्थयाांना रु.१३३४.८० लाख इतके अनुदान दे ण्यासाठीचे वाढीव प्रस्तावास अनुदान दे णे
अनुज्ेय होणार नाही असे कृषी ववसागाने अमसप्राय ददले आहे त.
(५) प्र न उद्भवत नाही.

___________
राज्यातील बांद असलेले साखर िारखाने भािे तत्वावर सुरु िरण्याबाबत
(३७)

१२७७४५ (०४-१२-२०१८). िॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण),
श्री.अतनल िदम (तनणाि), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सध्या बींद असलेल्या साखर कारखान्याींची वविी न करता हे सवग कारखाने सावे
तत्वावर सुरु करण्याबाबतचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात ककती खासगी व सहकारी साखर कारखाने बींद आहे त व त्यापैकी माहे
ऑक््ोबर, २०१८ अखेरपयांत ककती व कोणते कारखाने सावे तत्वावर चालवण्यास ददले व
अद्याप ककती कारखाने सावेतत्वावर दे ण्याचे बाकी आहे त,
(३) असल्यास, उवगरीत कारखाने सावेतत्वावर दे ण्याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (१३-०२-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .

राज्यातील आथीकदृष्या आिारी असलेले सहकारी साखर कारखाने सावेतत्वावर

चालववण्यास दे ण्याबाबत शासन ननणगय ददनाींक २३.११.२००५ अन्वये सममती गठीत करण्यात
आली असन
ू दद.२९.११.२००५ च्या शासन ननणगयानस
ु ार कारखाना सावेतत्वावर दे ण्याबाबतचे
ननकष ठरववण्यात आले आहे त. तद्नींतर शासन ननणगय दद.०६.१२.२०१६ अन्वये सममतीची
पुनरग चना करण्यात आलेली आहे .
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(२) राज्यात एकूण ५७ साखर कारखाने अवसायनात असून चालू हीं गामात गाळप परवाना न
घेतलेले सहकारी कारखाने १९ व खािगी साखर कारखाने २१ आहेत.

ऑक््ोबर २०१८ अखेर ८ सहकारी साखर कारखाने सागीदारी / सहसागीदारी तत्वावर /
सावेतत्वावर चालववण्यास दे ण्यात आले आहे त.
(३) कारखाना सावेतत्वावर दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव सींबधीत सहकारी साखर कारखान्याकवून
प्राप्त झाल्यानींतर शासन ननकषाप्रमाणे कारखाना सावेतत्वावर दे ण्याबाबत कायगवाही केली
िाते.
(४) प्र न उद्भवत नाही.
___________
आरमोरी (जि.गिधचरोली) येथील रे शीम ववभागातील क्षेत्र सहायि याांच्या तनलांबनाबाबत
(३८)

१२७९९९ (०८-१२-२०१८).

श्री.ओमप्रिाश ऊणू बच्चू ििू (अचलपूर) :

सन्माननीय

वस्त्रोद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आरमोरी (जि.गवचचरोली) येथील श्री.दे वराम पाींवुरीं ग सगत, क्षेत्र सहायक रे शीम ववसाग हे

ननदोष असताींनाही चक
ु ीच्या पद्धतीने ननलींबन केले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

प्रकरणी

श्री.सगत

याींची

सक्तीची

सेवाननवत्ृ ती

घेण्यास

रे शीम

सींचालनालयातील अचधकाऱयाींनी साग पावून त्याींना ननलींबन कालावधीतील वेतन अद्यापी
दे ण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, श्री.सगत याींचे ननलींबन व सक्तीची सेवाननवत्ृ ती प्रकरणी शासनाने चौकशी
केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशी अहवालात काय ननषपन्न झाले व त्यानुषींगाने श्री.सगत याींच्या

कु्ुींत्रबयाींना ननवत्ृ तीवेतनाचे व इतर अनष
ु ींचगक लास दे ण्याबाबत, त्याींचा मल
ु गा कुमार सरु ि
सगत यास शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत तसेच श्री.सगत याींना चुकीचे ननलींबन
केल्याप्रकरणी प्रशासनातील सींबचधत अचधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (१३-०२-२०१९) : (१) व (२) श्री.दे वराव पाींवूरीं ग सगत हे ताींत्रत्रक सहायक,
जिल्हा रे शीम कायागलय, यवतमाळ येथे कायगरत असताना त्याींनी ननयींत्रण अचधकारी, प्रादे मशक
ननयींत्रण अचधकारी व ववसाग प्रमख
ु याींची लेखी अगर तोंवी परवानगी न घेता परस्पर वेतन

प्रमाणपत्र, हमीपत्र व साक्षीदार म्हणून कमगचाऱयाींच्या बनाव् सहया व मशक्याद्वारे स््े ् बँक

ऑर् इींवीया, यवतमाळ येथून रू.२ लाख ७५ हिार किग घेवन
ू कायागलयाची व बँकेचीही
र्सवणक
ु केली.
श्री.सगत,

ताींत्रत्रक

याप्रकरणी म.ना.से. (मशस्त व अवपल)ननयम, १९७९ मधील ननयम ४ नस
ु ार
सहायक

याींना

सींचालक

आदे शानुसार ननलींबीत करण्यात आले होते.

(रे शीम)

याींच्या

ददनाींक

०३/०२/२००४

च्या
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श्री.सगत याींच्या ननलींबन प्रकरणी ननलींबन काळ हा सवग प्रकारच्या गणनेकरीता
ननलींबन काळ समिण्यात यावा असे ददनाींक ०८/०८/२००८ च्या आदे शान्वये करण्यात आलेल्या
कायगवाहीमध्ये त्रु्ी आढळल्याने सदर प्रकरणी श्री.सगत याींची कायमस्वरुपी थाींबववण्यात

आलेली एक वेतनवाढ मक्
ु त करून त्याींचा ननलींबन काळ हा सवग प्रकारच्या गणनेकरीता
सेवाकाळ समिण्यात यावा असे आदे श ०६/०८/२०१८ रोिी ननगगममत केलेले आहे त.

मात्र, श्री.सगत, याींच्यावर, जिल्हा रे शीम कायागलय, आरमोरी येथील गैरवतगनाबाबत
त्याींच्या ववरुध्दच्या ववसागीय चौकशीच्या अन्य प्रकरणी त्याींच्यावर ठे वण्यात आलेले पाच
दोषारोप ववसागीय चौकशीअींती मसध्द झाल्याने म.ना.से. (मशस्त व अवपल) ननयम, १९७९
मधील सवग प्रकियेचा अवलींब करुन त्याींना ददनाींक ३१/०८/२०१७ रोिी सक्तीने सेवाननवत्ृ त
करण्यात आले आहे .

श्री.सगत याींच्या सेवापस्
ु तकाची पवताळणी झाल्यानींतर त्याींच्या ननलींबन काळातील

वेतन अदा करणेबाबतची वववरणपत्रे वेतन पवताळणी पथक याींनी दद.२.२.२०१९ रोिी
पवताळणी करून ददली आहे त. याबाबतचे दे यक कोषागाराकवे सादर करण्याची कायगवाही
करण्यात येत आहे.
(३), (४) व (५) श्री.सगत याींच्या जिल्हा रे शीम कायागलय आरमोरी येथील कायगकाळातील
गैरवतगनाबाबत करण्यात आलेल्या ववसागीय चौकशीत त्याींच्यावर ठे वण्यात आलेले दोषारोप
ववसागीय चौकशीअींती मसध्द झाल्याने ववसागीय चौकशी अींतगगत सवग प्रकियेचा अवलींब करुन
त्याींना ददनाींक ३१/०८/२०१७ रोिी सक्तीने सेवाननवत्ृ त करण्यात आले आहे .
सामान्य

प्रशासन

ववसाग,

शासन

ननणगय

ि.अकींपा-१२१७/प्र.ि.१०२/आठ,

दद.२१/०९/२०१७ नुसार शासकीय सेवेत असताींना ददवींगत झालेल्या ग्-क व ग्-व सींवगागतील
कमगचाऱयाींच्या पात्र कु्ुींत्रबयाींनाच अनुकींपा तत्वावर ननयुक्ती अनुज्ेय आहे. श्री.सगत हे

सेवाननवत्ृ तीनींतर मयत झाले असल्यामळ
ू े त्याींचे कु्ुींत्रबयातील सदस्य अनक
ु ीं पा तत्वावर शासन

सेवेत ननयुक्तीसाठी पात्र ठरत नाहीत. त्यानुसार श्री.सगत याींच्या पत्नी श्रीमती मशला दे वराव
सगत याींना ददनाींक ०१/१२/२०१८ रोिी कळववले आहे .

___________
बािार सममत्यामधील शेतमाल ववक्रब व्यवस्थेमध्ये पारदशीपणा आणण्यासाठी
ई-नाम पद्धत राबववण्यािरीता तनधी ममळण्याबाबत
(३९)

१२८३८७ (०४-१२-२०१८). श्री.सांिय साविारे (भस
ु ावळ) : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बािार सममत्यामधील शेतमाल वविीव्यवस्थेमध्ये पारदशीपणा आणण्यासाठी राज्य
शासनाने १४५ बािार सममत्याींमध्ये ई-नाम पद्धत राबववण्याचा ननणगय माहे माचग, २०१८ मध्ये
वा त्यादरम्यान घेण्यात आला, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, योिनेच्या मान्यतेनींतर ६ मदहने उल्ल्यानींतरही अद्याप राज्य शासनाकवून
ननधी ममळालेला नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने ई-नाम योिनेला ननधी ममळण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२५-०१-२०१९) :

(१) शासनाने राज्यातील १४५ मोठया बािार सममत्या राषरीय कृवष बािार (ई-नामच्या)
पो्ग लवर िोवण्याबाबतच्या प्रस्तावास दद.०६.०७.२०१८ रोिीच्या शासन ननणगयान्वये मान्यता
ददली आहे .
(२), (३) व (४) राज्यातील १४५ मोठ्या बािार सममत्याींमध्ये ई-नाम पद्धतीची अींमलबिावणी
करण्याकरीता आव यक असलेल्या ननधीची तरतद
ू करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे.
(५) प्र न उद्भवत नाही.

___________
खेि (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील लोटे औद्योधगि वसाहतीमधील
िेन िेममिल्स िांपनीला लागलेल्या आगीबाबत

(४०)

१२८५११ (०४-१२-२०१८). श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(मशिी), श्री.वविय विेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.पर्थ
ृ वीराि चव्हाण (िराि दक्षक्षण), श्री.अममत
ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे

(आवी),

श्रीमती तनमूला गाववत (इगतपरू ी), अॅि.यशोमती ठािूर (ततवसा), िॉ.सांतोष टारणे (िळमनरु ी),

श्री.िी.पी.सावांत (नाांदेि उत्तर), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.हषूवधून सपिाळ
(बुलढाणा),

श्री.त्र्यांबिराव

मभसे

(लातूर

ग्रामीण),

िॉ.मममलांद

माने

(नागपूर

उत्तर),

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा), श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम), श्रीमती माधुरी ममसाळ
(पवूती), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.गणपत गायिवाि (िल्याण पूव)ू , श्री.नरें द्र पवार

(िल्याण पजश्चम), श्री.सरु े श (रािम
ू ामा) भोळे (िळगाव शहर) : सन्माननीय उद्योग मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खेव (जि.रत्नाचगरी) तालुक्यातील लो्े औद्योचगक वसाहतीमधील केन केममकल्स या

रासायननक कींपनीत ददनाींक ८ ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास आग लागल्याने लाखोंचे
नक
ु सान झाल्याचे ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त आगीची चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषग काय आहे त व त्यानस
ु ार िखमीींना मदत ममळण्याबाबत
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. सभ
ु ाष दे साई (१९-१२-२०१८) : (१) सदरची आग ही ८ ऑगस््, २०१८ रोिी लागलेली
नसन
ू ददनाींक ०८ सप््े बर, रोिी लागलेली आहे .

(२), (३) व (४) ववद्युतसींच माींवणीची योग्य ननगा, दे खसाल व दरु
ु स्ती न केल्यामळ
ु े सदर
दघ
ग ना घवलेली आहे . सदर दघ
ु ्
ु ्गनेमध्ये

कोणीही मत
ृ अथवा िखमी झालेले नाही.

___________
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हहमायतनगर (ता.जि.नाांदेि) येथील अपांग ववधवा पररत्यक्त्या, घटस्णोटीत महहला याांना
सांिय गाांधी तनराधार योिना व श्रावण बाळ योिनेअांतगूत मानधन ममळण्याबाबत
(४१)

१२८८८१ (०४-१२-२०१८).

श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.वसांतराव चव्हाण

(नायगाांव), श्री.िी.पी.सावांत (नाांदेि उत्तर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पढ
ु ील

(१) दहमायतनगर (ता.जि.नाींदेव) येथील नागररकाींना सींिय गाींधी ननराधार योिना, श्रावण बाळ
योिने अींतगगत अपींग, ववधवा व पररत्यक्त्या तसेच घ्स्र्ो्ीत मदहला याींना शासनाच्या
वतीने दे ण्यात येणारे मानधन वेळेवर ममळत नसल्याने शेकवो मदहलाींना मानधनासाठी तहसील
कायागलयाबाहे र ददवससर ता्कळत बसावे लागत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, प्रत्येक तालुक्यातील ननराधाराींच्या बँक खात्यातच मानधन िमा करण्यात येत
असून दहमायतनगर तालुक्यातील ननराधार लासार्थयाांना मानधनासाठी बायोमॅरीक मशीनद्वारे
मानधन घ्यावे लागत असल्याने त्याींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बिोले (११-०२-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्र न उद्भवत नाही.

___________
लातरू जिल्हयातील शेतिऱयाांनी एिीएम रग्रो िांपनीस थेट ववक्रब
िेलेल्या सोयाबीनचे अनुदान ममळण्याबाबत

(४२)

१२९९०४ (०४-१२-२०१८).

श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अममत ववलासराव

दे शमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशिी), श्री.बसवराि पाटील (औसा),
श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.िी.पी.सावांत (नाांदेि उत्तर),
श्री.राणािगिीतमसांह

पाटील

(उस्मानाबाद),

श्री.पर्थ
ृ वीराि

चव्हाण

(िराि

दक्षक्षण) :

सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातूर जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यातील शेतकऱयाींनी खरीप सन २०१६-१७ मध्ये शेतातील

उत्पाददत सोयाबीन थे् ADM अग्रो इींवस्रीि लातूर या कींपनीस माहे आक््ोंबर ते डवसेंबर,
२०१६ मध्ये वा त्यादम्यान वविी केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासन ननणगयान्वये प्रनत जक्वीं्ल २०० रुपये अनद
ु ानास पात्र असून सदरचा
प्रस्ताव कींपनीने जिल्हा उपननबींधक, लातूर याींच्याकवे सादर केला असताींनाही शेतकरी

अनुदानापासून वींचचत रादहल्यामळ
ु े उक्त शेतकऱयाींना त्वररत अनद
ु ान दे ण्याची मागणी लातूर
ग्रामीण लोकप्रनतननधी याींनी मा.सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मींत्री याींच्याकवे ददनाींक ७
ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननवेदनान्वये केली आहे, हे खरे आहे काय,
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(३) असल्यास सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय
(४) असल्यास चौकशीत काय ननषपन्न झाले व त्यानुषींगाने सदर शेतकऱयाींना मागणीच्या
अनुषींगाने अनुदान दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (२४-०१-२०१९) : (१) होय.
(२) होय.
(३)

व

(४) शासन

ननणगय,

ददनाींक

०८/०८/२०१७

अन्वये

खािगी

बािार व

थे् पणन

परवानाधारकाींना सोयाबीन वविी केलेल्या शेतकऱयाींना अनद
ु ान मींिरू करण्यात आले आहे .
त्यानुषींगाने ADM ॲग्रो इींवस्रीि, लातूर या सींस्थेचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला असून
त्यावर कायगवाही सुरु आहे .
(५) प्र न उद्भवत नाही.

___________
मागासवगीय ववद्यार्थयाांच्या मशष्ट्यवत्ृ ती योिनेत उच्च मशक्षणासाठी
उत्पन्न मयाूदा वाढववण्याबाबत

(४३) १३००६० (०४-१२-२०१८). अॅि.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तममल सेल्वन
(सायन-िोळीवािा),

श्री.नरें द्र

पवार

(िल्याण

पजश्चम),

श्री.नरें द्र महे ता

(ममरा

भाईंदर),

अॅि.आमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.हदलीप वळसे-पाटील
(आांबेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जितेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांिुरां ग बरोरा
(शहापरू ), श्री.वैभव वपचि (अिोले), िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापरू शहर मध्य) :

सन्माननीय

सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात खुल्या प्रवगागतील ववद्यार्थयाांना परदे शात उच्च मशक्षणासाठी मशषयवत्ृ ती दे ण्याचा

ननणगय घेण्यात आला व त्यासाठी वावषगक उत्पन्न मयागदा २० लाख रुपये ठे वण्यात आली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याच योिनेसाठी अनस
ु चु चत िाती व िमातीच्या ववद्यार्थयाांसाठी वावषगक
उत्पन्न मयागदा सहा लाख तर वव.िा.स.ि., ई.मा.व, वव.मा.व. या प्रवगागतील ववद्यार्थयाांसाठी
आठ लाख उत्पन्न मयागदा केल्यामुळे शासनाने ववद्यार्थयाांमध्ये सेदसाव केला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, परदे शी मशषयवत्ृ तीसाठी सवग प्रवगागतील ववद्यार्थयाांसाठी २० लाख उत्पन्न
मयागदा करण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बिोले (२८-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) नाही. त्या-त्या प्रवगागसाठी सींबींचधत ववसागामार्गत परदे श मशषयवत्ृ ती योिना राबववली

िाते. अनुसूचचत िाती व िमातीच्या ववद्यार्थयाांसाठी वावषगक उत्पन्न मयागदा सहा लाख तर
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ववमुक्त िाती स्क्या िमाती, इतर मागास प्रवगग, वव.मा.प्र. या प्रवगागतील ववद्यार्थयाांसाठी

आठ लाख उत्पन्न मयागदा ठे वण्यात आलेली असली तरी त्यानुसारच त्या-त्या ववसागामार्गत
योिनेचे ननकष, अ्ी-शती, ववद्याथी ननवव सींख्या व योिनेची ननयमावली ववहीत करण्यात
आलेली आहे .
(३) प्र न उद्भवत नाही.
(४) प्र न उद्भवत नाही.
___________
खेि (जि.पुणे) तालुक्यातील आम आदमी ववमा योिनेतील
लाभाथी लाभापासन
ू वांधचत असल्याबाबत

(४४)

१३०२१६ (०४-१२-२०१८). श्री.सुरेश गोरे (खेि आळां दी) : सन्माननीय सामाजिि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ग्रामीण सागातील सूममहीन लोकाींसाठी केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार राज्यात २००७ पासून
आम आदमी ववमा योिना राबववण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खेव (जि.पुणे) तालुक्यातील दाखल प्रकरणाींमधील अनेक प्रकरणे सन २०१३
पासून अद्याप प्रलींत्रबत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

समू महीन

शेतकऱयाच्या

मत्ृ यन
ू ींतर

सदर

व्यक्तीींच्या

घरातील

व्यक्तीींना

ममळणारा लास आितागायत न ममळण्याची कारणे काय आहेत तसेच ववलींब करण्यास
कारणीसूत असणाऱया अचधकाऱयाींवर शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बिोले (११-०२-२०१९) : (१) होय.

(२) व (३) प्रस्तत
ु प्रकरणी खेव तालक्
ु यामध्ये सन २००७ ते माचग २०१८ अखेर एकूण १३४
प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहे त. त्यापैकी ४९ प्रकरणे मींिरू , १९ प्रकरणे नामींिूर व
उवगरीत ६६ प्रकरणे LIC आयवी मधील नावामध्ये तर्ावत असल्याने प्रलींत्रबत आहे त. सदर

प्रलींत्रबत प्रकरणे तातवीने ननकाली काढण्याच्या दृष्ीने सारतीय आयुववगमा महामींवळाकवे
पाठपरु ावा करण्यात येत आहे .
(४) प्र न उद्भवत नाही.

___________
िोल्हापूर जिल््यातील सहिारी पाणी पुरवठा योिनाांचा समावेश

छत्रपती मशवािी महाराि शेतिरी सन्मान योिनेत िरण्याबाबत
(४५)

१३११६६ (०४-१२-२०१८). श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) : सन्माननीय सहिार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

कोल्हापूर

जिल्ह्यातील

दठकपूली,

तळाशी

(ता.राधानगरी),

मडवलगे

बु,

गींगापूर

(ता.सद
ु रगव) व सोनाळी (ता.कागल) येथील सहकारी पाणी परु वठा योिनाींचा समावेश छत्रपती
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मशवािी महाराि शेतकरी सन्मान योिनेत करण्याबाबत मा.मख्
ु यमींत्री, मा.सहकार मींत्री व
प्रधान सचचव, सहकार याींचेकवे ददनाींक २५ एवप्रल, २०१८ च्या लेखी ननवेदनाद्वारे केला आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ु ींगाने सहकारी पाणीपुरवठा सींस्थाींचा समावेश किगमार्ी
योिनेमध्ये करणेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (१३-०२-२०१९) : (१) होय.

(२) व (३) छत्रपती मशवािी महाराि शेतकरी सन्मान योिना २०१७ मध्ये योिनेच्या
लासासाठी शेतकऱयाींच्या अल्प व मध्यम मुदत किागचा समावेश करण्यात आलेला असून यात

ददघग मुदत किागचा समावेश नाही. सहकारी पाणी पुरवठा सींस्थाींची किे ही ददघग मुदत
किागमध्ये येत असल्याने त्याींचा समावेश किगमार्ी योिनेमध्ये करण्यात आलेला नाही.
(४) प्र न उद्भवत नाही.
___________
सोलापरू जिल्हयातील तरू उत्पादि शेतिऱयाांना अनद
ु ानाची रक्िम ममळण्याबाबत
(४६)

१३१३०३ (०४-१२-२०१८). श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव

रे ल्वे), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशिी), श्री.वविय विेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.बाळासाहे ब थोरात

(सांगमनेर), श्री.पर्थ
ृ वीराि चव्हाण (िराि दक्षक्षण), श्रीमती तनमूला गाववत (इगतपूरी), श्री.अममन

पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), प्रा.वषाू
गायिवाि (धारावी), अॅि.यशोमती

ठािूर (ततवसा), श्री.आमसण

शेख (मालेगाांव मध्य),

श्री.नसीम खान (चाांहदवली) : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सोलापरू व अमरावती जिह्यात ऑनलाईन नोंदणी करुनसध्
ु दा शासनाने शेतकऱयाींची तरू
खरे दी केली नसल्याने तूर उत्पादक शेतकऱयाींना प्रनतजक्वीं्ल एक हिार रुपये अनुदान दे ण्याची
शासनाकवून घोषणा करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी ३ मदहन्याींचा कालावधी होऊन सध्
ु दा सोलापूर जिल्हयातील

शेतकऱयाींना अनद
ु ानाची रक्कम ममळाली नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय ?
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ु ींगाने सोलापूर व अमरावती जिल्हयातील तूर उत्पादक
शेतकऱयाींना अनुदानाची रक्कम त्वरीत ममळण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५४१ (38)
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२४-०१-२०१९) : (१) होय.
(२) होय.

(३) व (४) हीं गाम २०१७-२०१८ मध्ये तूर उत्पादक शेतकऱयाींनी NeML पो्ग लवर नोंदणी केली

होती. तथावप, त्याींचा शेतमाल खरे दी झाला नाही. अशा तरू उत्पादक शेतकऱयाींना रुपये १०००/प्रनत जक्वीं्ल आखण २ हे क््र प्रनत शेतकरी या प्रमाणात शासन ननणगय ददनाींक १९/६/२०१८
अन्वये अनुदान मींिूर करण्यात आला आहे. त्यानस
ु ार सींबींचधत क्षेात्रत्रय कायागलयाींकवून

शेतकऱयाींची कागदपत्राींची छाननी करुन नोव्हें बर, २०१८ मध्ये अनद
ु ान वा्प करण्यात आले
आहे .

याअींतगगत सोलापूर जिल्ह्यातील पात्र १ शेतकऱयाला रुपये ८०००/- व अमरावती

जिल्ह्यातील २१०५६ शेतकऱयाींना रुपये २३.५९ को्ी अनुदान ववतररत करण्यात आले आहे.
(५) प्र न उद्भवत नाही.

___________
चांद्रपूर जिल्हयातील गावाांच्या वविासासाठी प्रधानमांत्री खतनि क्षेत्र िल्याण
योिनेअत
ां गूत ममळालेल्या तनधीतन
ू खचू िरण्याबाबत

(४७) १३१५८३ (०४-१२-२०१८). श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) : सन्माननीय खतनिमू मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर जिल्हयातील ६०६ प्रकल्पग्रस्त गावाींच्या ववकासासाठी प्रधानमींत्री खननि क्षेत्र

कल्याण योिनेअींतगगत ममळालेल्या ननधीतन
ू ६६ ्क्के ननधी खचग करण्यात येईल, असे ननदे श
मा.केंद्रीय गह
ु ारास घेतलेल्या
ृ राज्यमींत्री याींनी ददनाींक २१ सप््ें बर, २०१८ रोिी वा त्यासम
आढावा बैठकीत ददले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननदे शानस
ु ार शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?

श्री. सभ
ु ाष दे साई (०६-०२-२०१९) : (१) व (२) जिल्हा खननि प्रनतषठानच्या स्थापनेनींतर
यापूवीचा महाराषर खननि ववकास ननधी अचधननयम, २००१ ननरमसत करण्यात आला आहे .

दद.१.९.२०१६ नस
ु ार प्रधानमींत्री खननि क्षेत्र कल्याण योिनेमधील प्रत्यक्ष खानबाचधत क्षेत्रामध्ये

एकूण ननधीच्या ककमान २/३ ननधी खचग करण्यात यावा व उवगररत कमाल १/३ ननधी अप्रत्यक्ष
खान बाचधत क्षेत्रात खचग करण्यात यावा. अशी तरतद
ू करण्यात करण्यात आलेली आहे .

शासनपत्र दद.१७.४.२०१८ अन्वये खननि ववकास ननधी अींतगगत मींिूर प्रकल्प/ववकास

कामे जिल्हा खननि प्रनतषठान मार्गत उपलब्ध ननधीतून पुणग करण्याचे ननदे श सवग सींबींचधत
जिल्हाचधकारी याींना ददलेले आहे त.

नोव्हें बर २०१८ अखेर सदर योिनेअत
ीं गगत चींद्रपूर जिल्हयातील रु.२०३.३५ को्ी अींदाजित

खचागच्या कामाींना मान्यता दे ण्यात आली व त्यासाठी रु.३३.३० को्ी ननधी ववतरीत करण्यात
आलेला आहे .
(३) प्र न उद्भवत नाही.
___________

वव.स. ५४१ (39)
बोईसर धचल्हे रणाटा (जि.पालघर) रस्त्याच्या दरु
ु स्तीबाबत
(४८)

१३२०२५

(०४-१२-२०१८).

श्रीमती

मतनषा

चौधरी

(दहहसर),

श्री.पास्िल

धनारे

(िहाणू) : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

महाराषर औद्योचगक ववकास महामींवळ क्षेत्रातील बोईसर-चचल्हे रर्ा्ा या रस्त्याच्या

कामाची मुदत ददनाींक ३१ ऑगस््, २०१८ रोिी सींपली असन
ू ही रस्त्याचे काम अपूणागवस्थेत
असल्याने पालघर जिल्ह्यातन
ू िाणाऱया मींब
ु ई-अहमदाबाद राषरीय महामागागची दरु वस्था झाली
असल्याचे ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत अहवालात काय
ननषपन्न झाले,
(३) असल्यास, चौकशीनुसार सदर महामागागच्या दरु
ु स्तीच्या कामात ववलींब करणाऱया िबाबदार
अचधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच महामागागची दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई (१९-१२-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
(२), (३)

व

(४) महामींवळाच्या

अखत्याररत येत

असलेल्या चचल्हार बोईसर रस्त्याच्या

चौपदरीकरणाच्या कामाची मुदत ददनाींक २४/०८/२०१८ पयांत होती. सदरहू काम प्रगतीपथावर
असून या पावसाळयात िुन्या रस्त्यावर पवलेले खड्वे मुरुम व खवीने दरु
ु स्त करण्याचे काम
वेळोवेळी करण्यात

आलेले असून पावसाळयानींतर सदरहू खवयाींचे खवी व वाींबरीने
मिबत
ीकरण
करण्यात
आले आहे. सद्यजस्थतीत सदर रस्त्यावरील वाहतक
ु
ू ही ननरीं तर व ववना
अवथळा सुरळीत चालू आहे .

___________
राज्यातील अल्प भध
ू ारि शेतिऱयाांची खावटी ििे माण िरण्याबाबत
(४९)

१३२९३० (०४-१२-२०१८). श्री.ियप्रिाश मुांदिा (बसमत) : सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शेतकऱयाींची किगमार्ी करण्यासाठी शासनाने िाहीर केलेल्या छत्रपती मशवािी
महाराि शेतकरी सन्मान योिनेमधून वगळण्यात आलेल्या अल्प सूधारक शेतकऱयाींची खाव्ी

किे मार् करण्याचा ननणगय किगमार्ीसबींधी नेमलेल्या उपसममतीने माहे ऑगस््, २०१८ रोिी
वा त्यासम
ु ारास घेतला हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननणगयाची अमलबािवणी शासनाने केली आहे काय, तद्नुसार सदरहू
ननणगयाची सवगसाधारण रुपरे खा काय आहे ,
(३) असल्यास, सदरहू ननणगयानुसार राज्यातील ककती शेतकऱयाींना त्याचा लास झाला आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५४१ (40)
श्री. सुभाष दे शमख
ु (१२-०२-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे ,
छत्रपती

मशवािी

महाराि

शेतकरी

सन्मान

योिना

२०१७

या

योिनेच्या

अींमलबिावणीसाठी गठीत मींत्रीमींवळ उपसममतीच्या दद. ०३ ऑक््ोंबर, २०१८ रोिीच्या बैठकीत
शेतकऱयाींची खाव्ी किे मार् करण्याचा ननणगय घेण्यात आला.
(२) उपरोक्त ननणगयाच्या अनुषींगाने ददनाींक १५ िानेवारी, २०१९ च्या मींत्रीमींवळ बैठकीत सदर

प्रस्ताव माींवण्यात आला असून मा.मींत्रीमींवळाने त्यास मान्यता ददली आहे . त्यानुसार शासन
ननणगय ननगगममत करण्याची कायगवाही सुरु आहे .

(३) सदर किगमार्ीचा लास सम
ु ारे ११३९० खातेदाराींना होणार आहे .
(४) प्र न उद्भवत नाही.

___________
इगतपरु ी (जि.नामशि) तालक्
ु यातील लाभार्थयाांना सांिय गाांधी योिनेचे लाभ ममळण्याबाबत
(५०)

१३३३१३ (०४-१२-२०१८). श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) : सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

इगतपुरी

(जि.नामशक)

तालुक्यातील

तहमसलदार

कायागलयाच्या

दढसाळपणामळ
ु े

ननराधाराच्या दहतासाठी सरु
ु असलेली सींिय गाींधी योिनेकरीता लासाथी उपलब्ध होत
नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

योिनेच्या

लासाकररता

आव यक

असलेल्या

उत्पन्नाचा

दाखला

ममळण्याकररता अनेक अवचणी येत असल्याने लासार्थयाांना या योिनेचा लास घेता येत नाही,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ु ींगाने या योिनेचा लास तातवीने दे ण्याकररता शासनाने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बिोले (११-०२-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३), (४) व (५) प्र न उद्भवत नाही.

___________

ववधान भवन :
मुांबई.

जितें द्र भोळे
सधचव (िायूभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूवग सवग प्रकिया महाराषर ववधानमींवळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मद्र
ु ण: शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

