अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५७६ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

सांग्रामपूर (जि.बल
ु ढाणा) येथील स्टे ट बँिेच्या शाखेिडून पीि ििााचे वाटप िरण्याबाबत
(१)

३१९७७ (२७-०१-२०१७).

डॉ.सांिय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींग्रामपूर (जि.बुलढाणा) येथील स््े ् बँकेच्या शाखेकडून पीक किााचे वा्प करण्यास

्ाळा्ाळ होत असल्याने सींग्रामपरू तहससल कायाालयात शेतकऱयाींनी तहससलदाराींना ददनाींक २२
सप््ें बर, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास घेराव घातला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या शेतकऱयाींना तातडीने पीक किााचे वा्प करण्याकररता शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास ववलींबाची

कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (२५-०३-२०१९) : (१) होय.

(२) सींबींधित प्रकरणी स््े ् बँक ऑफ इींडडया, शाखा सींग्रामपूर च्या शाखाधिकारी याींना तहससल
कायाालय, सींग्रामपूर येथे बोलावन
ू उपजस्थत शेतकऱयाींसमोरच तात्काळ वपक किा वा्पाच्या

सुचना दे ण्यात आल्या व त्यानुसार सींग्रामपूर तालुक्यात स््े ् बँक ऑफ इींडडयाच्या सींग्रामपूर
व

सोनाळा

शाखेमाफात

ददनाींक

२४.०२.२०१६

अखेर

१६५९

एवढ्या

खातेदाराींना

रु.११,५७,४३,६८०/- एवढे किा वा्प केलेले आहे . तद्नींतर वपक किा वा्पासींबींिी एकही तक्रार
प्राप्त झालेली नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

भूम व वाशी (जि.उस्मानाबाद) तालुक्यामध्ये वीिननर्माती िरीता
शेतिऱयाांच्या िर्मनी खरे दी िेल्याबाबत

(२)

३५७३० (२३-१२-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

वव.स. ५७६ (2)
(१) भूम व वाशी (जि.उस्मानाबाद) तालुक्यामध्ये वीिननसमाती करीता ववींड वल्डा इींडडया या
कींपनीने शेतकऱयाींच्या िसमनी खरे दी केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िसमनी घेवून सध्
ु दा एकही युनी् वीिननसमती आिपयंत झाली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) तसेच अद्याप बऱयाच शेतकऱयाींना िसमनीचा मोबदला दे ण्यात आलेला नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, अद्यापपयंत वीिननसमाती झाली नसून शेतकऱयाींना िसमनीचा मोबदला दे ण्यात

आलेला नसल्याने शेतकऱयाींच्या िसमनी शेतकऱयाींना परत द्या अशी मागणी शेतकऱयाींकडून
होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२२-०४-२०१९) : (१) जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद याींनी ददलेल्या

अहवालानस
ु ार मे.ववींड वल्डा इींडडया सल. या खािगी कींपनीने सन २०१३ पासन
ू औद्योधगक
प्रयोिनाथा वीि ननसमातीसाठी िसमनी कराराव्दारे व खरे दी खताच्या आिारे खरे दी केलेल्या
आहे त.
(२) होय हे खरे आहे .
(३) व (४) नमूद गावातील शेतक-याींना िसमनीची खरे दी ककीं मत कींपनीकडून समळालेली नाही,
म्हणून िमीन परत समळावी अशा स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाली नसल्याचे जिल्हाधिकारी,
उस्मानाबाद कायाालयाने कळववले आहे .
(५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मौिे गाांधीनगर, सागरशेत (ता.तलासरी, जि.पालघर) येथील िर्मन मालि/िुळाांना
नुिसान भरपाई र्मळण्याबाबत

(३)

३६७०९ (१६-०१-२०१६).

श्री.सांिय साविारे (भस
ु ावळ) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे गाींिीनगर, सागरशेत (ता.तलासरी, जि.पालघर) येथील िसमनीतन
पॉवर ग्रीड
ू

कापोरे शन ऑफ इींडीया सल. याींची उच्च दाबाची ववद्युत लाईन गेल्याने िसमन मालकुकुळाींना
अद्याप नक
ु सान भरपाई न समळाल्याबाबत मा.लोकप्रनतननिीींनी ददनाक २५ ऑगस््, २०१५
रोिी मा.मींत्री पुनवासन व मदत काया याींना ननवेदन ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ु ींगाने नक
ु सान भरपाई तातडीने समळण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५७६ (3)
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२०-०४-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) प्रस्तुत प्रकरणी जिल्हाधिकारी,
पालघर याींच्याकडून प्राप्त झालेल्या मादहतीनस
ु ार पॉवरग्रीड कॉपोरे शन ऑफ इींडडया या कींपनीने
एकूण १०६

बाधित

शेतकऱयाींपक
ै ी

९७

शेतकऱयाींना, कृवषवपके

ु

फळझाडाींच्या नुकसान

भरपाईपो्ी रु. ८३,२४,५५०ु- अदा केले आहे त. उवाररत ५ बाधिताींना मींडळ अधिकारी तलासरी
याींचेकडील दद.२६ .०६. २०१४ रोिीच्या मुल्याींकन अहवालानुसार

नुकसान भरपाई दे णेबाबत

दद.२५.०१.२०१९ रोिीच्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे. तसेच ४ बाधित शेतकऱयाींनी,
त्याींना ददलेली नुकसान भरपाईची रक्कम कमी असल्याच्या कारणास्तव ती नाकारली आहे.
तसेच वनझाडाींच्या नक
ु सानबाधित एकूण ८२ शेतकऱयाींपैकी ७९ शेतकऱयाींना वनझाडाींच्या
नुकसान

भरपाईपो्ी

रु.

२,४६,६२,६२६ु-

दे ण्यात

आली

असून

३

बाधित

शेतकऱयाींनी

वनझाडाींच्या नुकसान भरपाईची रक्कम जस्वकारण्यास नकार ददला आहे. तसेच घराींच्या
नुकसान भरपाईपो्ी १ घर बाधितानी रु.११,७०,४८४ु- एवढी रक्कम जस्वकारण्यास नकार ददला
आहे .

___________
राज्यातील पेसा िायद्यातील त्रासदायि तरतुदी िमी िरण्याबाबत
(४)

५६६८४ (११-०८-२०१६).
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा),
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ा
िळवा),
श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.राणािगिीतर्सांह पाटील
ु
(उस्मानाबाद), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील

(१) राज्यात गत वषाापासून पेसा कायद्यान्वये १०० ्क्के पदे भरण्यात यावीत असे आदे श
शासनाने दे ऊनही कायद्यातील तरतूदी त्रासदायक असल्याने कमाचारी ररक्त पदाींचा अनश
ु ेष
मोठ्या प्रमाणात सशल्लक आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पेसा कायद्यातील त्रासदायक तरतुदी कमी करुन पण
ू ा क्षमतेने पदे भरण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (१८-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. ननयमानस
ु ार पदभरती सरु
ु आहे .

(२) व (३) अनुसच
ू ीत क्षेत्रातील ननदे शीत १७ सींवगााची ररक्त पदे भरताींना दरवषी एकूण ररक्त
पदाींच्या २०% पदे भरण्याचे ननदे श आहे त. त्यानुसार पदभरतीची कायावाही करण्यात येत आहे.

तथावप, अपर आयुक्त, आददवासी ववकास, ठाणे याींच्या कायाक्षत्र
े ातील पदभरतीला मा.मुींबई
उच्च न्यायालयाने स्थधगती ददली असून प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .
___________

वव.स. ५७६ (4)
औरां गाबाद जिल््यातील लोिमांगल ॲग्रो या िांपनीने साखर िारखान्यासाठी गुांतवणूिदाराांिडून
िमा िेलेली गुतांवणूि सेबीच्या ननयमाववरुध्द असल्याबाबत

(५)

६९९५२ (२७-०१-२०१७).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (र्सल्लोड), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अर्मन पटे ल (मांब
ु ादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.पथ्
ृ वीराि चव्हाण (िराड
दक्षिण), श्री.नसीम खान (चाांददवली) :
करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) औरीं गाबाद जिल््यातील लोकमींगल ॲग्रो या कींपनीने साखर कारखान्यासाठी ४ हिार ७५१
गुींतवणूकदाराींकडून िमा केलेली तब्बल ७४,८२ को्ी रूपयाींची गुींतवणूक सेबीच्या ननयमाववरुध्द
असल्याने ही रक्कम शेतकऱयाींना सव्याि परत करण्याचे आदे श सेबीने ददले असल्याचे माहे
ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय ननषपन्न झाले
आहे ,
(३) असल्यास, या चौकशीनुसार दोषीींवर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (२५-०३-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

लोकमींगल अॅग्रो कींपनी ही केंद्र शासनाच्या कींपनी काया ववभागामाफात कींपनी

रजिस्रार याींनी कींपनी अधिननयम, १९५६ अींतगात नोंदणी केलेली आहे . सदर खािगी
कींपनीच्या गींत
ु वणक
ू ी, शेअसा इत्यादी बाबी राज्य शासनाशी सींबींधित नसन
ू सेबीशी (SEBI)
सींबींधित आहे त. सेबी ही सींस्था केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत येत.े
___________
आददवासी टोिरे िोळी समािाच्या िात प्रमाणपत्र व िात पडताळणी प्रमाणपत्राांबाबत
(६)

७२४३६ (२७-०१-२०१७).

श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आददवासी ्ोकरे कोळी समािाच्या िात प्रमाणपत्र व िात पडताळणी प्रमाणपत्राींच्या
अडचणी सोडववणेबाबत एक बैठक घेण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी ददनाींक १४
डडसेंबर, २०१५, ददनाींक १० माचा, २०१६ व ददनाींक ३ ऑगस््, २०१६ रोिीच्या सुमारास
मा.मख्
ु यमींत्री याींना लेखी ननवेदन ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननवेदनानस
ु ार आतापयात बैठक घेण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आददवासी ्ोकरे कोळी समािाच्या िात प्रमाणपत्र व िात पडताळणी
प्रमाणपत्राच्या समस्या सोडववणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५७६ (5)
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०२-०४-२०१९) : (१) होय.
(२) होय.

(३) व (४) महाराषर अधिननयम २००० व ननयम २००३ मिील तरतूदीनुसार अनुसूधचत

िमातीचे प्रमाणपत्र दे ण्याची कायावाही करण्यात येते. तसेच अधिननयमाच्या कलम ८ नस
ु ार
अनुसूधचत िमातीचा दावा ससध्द करण्याची िबाबदारी ही सींबींधित अिादारावर आहे . अनुसूधचत
िातीुिमातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यास येत असलेल्या अडचणीींचा अ्यास करुन त्यावर

उपाययोिना सच
ू ववण्यासाठी ददनाींक १४ िानेवारी,२०१९ च्या शासन ननणायान्वये मा. उच्च

न्यायालयाचे मािी न्यायमत
ू ी याींच्या अध्यक्षतेखाली एक ससमती गठीत करण्यात आलेली
आहे .

___________
वाशीम िृषी उत्पन्न बािार सर्मती पररसरातील गोदाम व व्यापारी
सांिुलाचे ननयमबा्य वाटप िेल्याबाबत

(७)

७५३८८ (२१-०४-२०१७).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ), श्री.उदे र्सांग पाडवी (शहादा) :

सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाशीम कृषी उत्पन्न बािार ससमतीमध्ये खरे दी केलेले िान्य ठे वण्यासाठी गोदामाची

मागणी करुनही ते उपलब्ि करुन न ददल्याने झालेल्या तक्रारीवरुन जिल्हा उपननबींिकाींनी १७
सींचालकाींना बरखास्त करुन प्रशासक नेमल्याची बाब ददनाींक १६ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या
सम
ु ारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बािार ससमती पररसरातील गोदाम व व्यापारी सींकुले याींचा ननयमानुसार
सललाव न करता वा्प केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती दोषी सींचालकाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२८-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) होय.

(४) जिल्हा उपननबींिक, सहकारी सींस्था, वासशम याींनी महाराषर कृषी उत्पन्न खरे दी ववक्री

(ववकास व ववनीयमन) अधिननयम १९६३ चे कलम ४५ (१) नुसार कायावाही करून सींचालक

मींडळ बरखास्त करण्यात येऊन प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली होती. परीं तु त्यानींतर
शासनाच्या आदे शान्वये वासशम कृषी उत्पन्न बािार ससमतीवर अशासकीय प्रशासक मींडळ
ननयुक्त करण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५७६ (6)
नार्शि जिल््यातील बािार सर्मत्याांच्या गैरव्यवहाराबाबत
(८)

८००७० (२१-०४-२०१७).

श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नासशक

जिल््यातील

गैरव्यवहार

केलेल्या

बािार

ससमत्याींच्या

दोषारोपासह

पुढील

कारवाईची सशफारस करणारा सुस्पष् अहवाल जिल्हा उपननबींिकानी सादर करावा असे स्पष्

आदे श मा.राज्यमींत्री, कृषी फलोत्पादन व पणन याींनी ददले असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१६
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.राज्यमींत्री याींच्या आदे शानुसार जिल्हा उपननबींिकानी आपला अहवाल सादर
केला आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त अहवालानुसार शासनाने गैरव्यवहार केलेल्या बािार ससमत्याींवर कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२८-०३-२०१९) : (१) नाही.

(२) व (३) नासशक कृवष उत्पन्न बािार ससमतीच्या सन २०१३-१४ या वषााच्या लेखापररक्षण

अहवालातील “अ” भागात नमूद आधथाक गैरव्यवहार, अननयसमतता व गींभीर दोषाींबाबत

सींबधिताींववरूध्द कोणती कायदे शीर केली याबाबतचा अहवाल जिल्हा उपननबींिक, सहकारी
सींस्था, नासशक याींनी जिल्हा ववशेष लेखा पररक्षकाींकडून माधगतला होता. याबाबत स्वतींत्रपणे
चौकशी होणे आवश्यक असल्यामुळे कलम ४० नुसार चौकशीचे आदे श ददनाींक २६.०८.२०१५
रोिी दे ण्यात आले होते.

नासशक कृवष उत्पन्न बािार ससमतीने या आदे शाववरूध्द मा.मींत्री (पणन) याींचेकडे

अवपल केले होते. सदरचे अवपल फे्ाळण्यात आल्यामळ
ु े त्याववरूध्द बािार ससमतीने मा.उच्च
न्यायालयात मा.उच्च न्यायालयात याधचका क्र.१९६५/२०१६ दाखल केली आहे . प्रकरण सध्या
न्यायप्रववषठ आहे . त्यामळ
ु े चौकशीबाबतची कायावाही प्रत्यक्षात सरू
ु झाली नाही.
याच

लेखापररक्षण

अहवालातील

आधथाक

गैरव्यवहार,

अननयसमतता

व

गींभीर

बाबीबाबत लाचलुचपत प्रनतबींिक ववभाग, मुींबई या कायाालयाकडे कफयााद दाखल केली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
दहे ि (गुिरात) ते नागोठणे (महाराष्ट्र) या इथेन वायूवहन (गॅस) प्रिल्पाच्या
पाईपलाईनला शेतिऱयाांनी िेलेला ववरोध

(९)

८२२०९ (२१-०४-२०१७).

श्री.शर्शिाांत र्शांदे (िोरे गाव), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.वैभव वपचड (अिोले),
श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा

वव.स. ५७६ (7)
(१) दहे ि (गुिरात) ते नागोठणे (महाराषर) या इथेन वायूवहन (गॅस) प्रकल्पाच्या पाईपलाईन
्ाकण्याचे काम ररलायन्स कींपनीकडून सुरु आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

इथेन वायूवहन पाईपलाईन ठाणे जिल््यातील शेतकऱयाींच्या शेतातून िात

असल्याने शेतकऱयाींनी तीव्र ववरोि केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शेतकऱयाींनी तीव्र ववरोि करुन सुध्दा ररलायन्स कींपनीने पोलीस
बळाचा वापर करुन पोसलसाींकडून तसेच गुींडाींकरवी िमकावण्याचे प्रकार सुरु आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले ?
श्री. सुभाष दे साई (०१-०४-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) सदरची बाब सींपादन सींस्थेशी सींबींधित आहे . त्याींचेकडील पत्र क्र. ददनाींक २०ु०५ु२०१७
नुसार ठाणे जिल्हयातील सभवींडी, कल्याण व अींबरनाथ तालुक्यातील गावाींमिील िमीनीत
प्रकल्पाची पाइपलाईन ्ाकणेचे काम सुरु आहे. त्यावेळी काही गावाींत काही गावगुींडाींनी

कमाचाऱयाींना मारहाण करुन यींत्र सामुग्रीची नासिुस करुन प्रकल्पाच्या कामात अडथळा ननमााण

केल्याच्या घ्ना झाल्या आहे त. सदर गावगींड
ु ाववरुध्द सींबधित पोलीस स््े शनमध्ये गन्
ु हा
दाखल केलेला आहे . कमाचाऱयाींच्या सींरक्षणाच्या दृष्ीने तसेच यींत्र सामुग्रीच्या सींरक्षणासाठी
खबरदारीची उपाययोिना म्हणून सदर क्षेत्रात आवश्यकतेनुसार पोलीस बींदोबस्त ठे वण्यात
येतो.

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नार्शि बािार सर्मतीमध्ये व्यापा-याांिडून बािारसेस वसुल िरण्यात येत असल्याबाबत
(१०)

८३०७९ (२१-०४-२०१७).

(ननफाड) :

श्रीमती सीमाताई दहरे (नार्शि पजश्चम), श्री.अननल िदम

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

(१) नासशक बािार ससमतीमाफात व्यापा-याींकडून नाक्यावर गाड्या रोखून बािारसेस वसुल
करण्यात येत असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे
खरे आहे काय.
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची तक्रार व्यापा-याींनी मा.मख्
े डे केलेली आहे,
ु यमींत्री महोदय याींचक
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त तक्रारीची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषा काय आहे त व त्यानस
ु ार कोणती कायावाही केली ?

वव.स. ५७६ (8)
श्री. सुभाष दे शमख
ीं ात मा.मींत्री (पणन) याींच्या
ु (२८-०३-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) यासींबि
अध्यक्षतेखाली

दद.६.१०.२०१८

रोिी

बैठक

घेण्यात

आली.

बैठकीस

बािार

ससमतीच्या

कायाक्षेत्रातील व्यापारी, बािार ससमतीचे सभापती, जिल्हा उपननबींिक, सहकारी सींस्था, नासशक
व पणन सींचालक, पण
ु े हे उपजस्थत होते. या बैठकीतील ननणायानस
ु ार जिल्हा उपननबींिक,
सहकारी सींस्था, नासशक याींनी बािार ससमतीला ननयमानुसार कायावाही करण्याचे ननदे श ददले
आहे त.

___________
साांगली जिल््यातील एमआयडीसीअांतगात भख
ू ांड ववतरीत िेलेल्या
भूखांडधारिाांना मुलभूत सुववधा र्मळण्याबाबत

(११)

८८१८५ (१८-०८-२०१७).

श्री.सभ
ु ाष उफा पांडडतशेठ पाटील (अर्लबाग) :

सन्माननीय

उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली जिल््यातील महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाअींतगात भूखींड ववतरीत
करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववतरीत केलेल्या भख
ू ींडिारकाींना एमआयडीसीने मल
ु भत
ू सवु विा उपलब्ि न
केल्यामुळे भख
ू ींडिारक स्वखचााने सुवविा उपलब्ि करून प्रकल्प सरू
ु करीत आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाने ववतरीत केलेले भूखींडमालक बाींिकाम
पण
ू त्ा वाचा दाखला घेवन
ू सवु विा उपलब्ि नसल्याने भख
ू ींड ववक्री करीत आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, स्वखचााने भूखींडिारक सुवविा उपलब्ि करून प्रकल्प उभारणीचा प्रयत्न
करणाऱया भूखींडिारकाींना ववरूद्ध एमआयडीसी दीं डात्मक आकारणी करीत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(५) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करून शासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या वा
करण्यात येत आहे त, नसल्यास त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (२८-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

साींगली जिल्हयातील ववववि औद्योधगक क्षेत्रामध्ये पायाभत
ू सुवविा अींतगात डाींबरी

रस्ते, पाणी पुरवठा, ददवा बत्ती व इतर सुवविा उपलब्ि करून दे ण्यात आलेल्या आहे त. तसेच

सशराळा औद्योधगक क्षेत्र ववकसीत करण्यासाठी १६२.८० हे . आर िमीन सींपाददत करण्यात
आली असून, भूखींड िारकाींना पायाभूत सुवविा पुरववण्यासाठी मोरणा िरण येथे िॅकवेल
बाींिलेले आहे .

तसेच ३.०० द.ल.सल.ुददन क्षमतेचे िलशुध्दीकरण केंद्र व अशुध्द पाणी पुरवठा

िलवादहनी ्ाकण्यात आली आहे .
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(३) हे खरे नाही.
(४) हे खरे नाही.
साींगली जिल्हयामध्ये महामींडळाची एकूण ११ औद्योधगक क्षेत्रे असून त्यापैकी ९

औद्योधगक क्षेत्राींना पायाभत
ू सवु विा परु ववण्यात आलेल्या आहे त. उवाररत २ औद्योधगक क्षेत्राींना
पायाभूत सुवविा पुरववण्याचे काम प्रगतीपथवर आहे. सदर औद्योधगक क्षेत्रातील कोणत्याही
भुखींडिारकाींने

महामींडळास

स्वखचााने

पायाभूत

सुवविा

ननमााण

करण्यासाठी

परवानगी

माधगतलेली नाही. त्यामुळे भख
ू ींडिारकाींने स्वखचााने सुवविा उपलबि करून प्रकल्प उभारण्याचा

प्रश्न उद््ावत नाही व तसेच भख
ीं िारकाींवर महामींडळाकडून दीं डात्मक आकारणी करण्यात येत
ू ड
नाही.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
र्शरोली आणण गोिुळ र्शरगाव (जि.िोल्हापूर) प्रिल्पास बाांधिाम पूणत्ा वाचा
दाखला (बीसीसी) न घेतल्याने नोटीस बिावल्याबाबत

(१२)

८८२८९ (१८-०८-२०१७).

श्री.रािेश िीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :

सन्माननीय

उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सशरोली आणण गोकुळ सशरगाव (जि.कोल्हापूर) येथील औद्योधगक ववकास महामींडळाने

फौंड्री अॅण्ड इींजिननअररींग क्लस््रच्या प्रकल्पास बाींिकाम पूणत्ा वाचा दाखला (बीसीसी) घेतला

नसल्याने सम
ु ारे ६५ लाख रूपयाींची नो्ीस बिावली असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, तद्नुसार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे साई (०८-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.

मे कोल्हापूर फौंड्री ॲन्ड इींजिननयरीींग क्लस््र याींना सशरोली व गोकुळ सशरगाव

औद्योधगक क्षेत्रातील त्याींचे भूखड
ीं ाींना नो्ीस बिावण्यात आली नसून प्रथम मुदतवाढ शुल्क

अदा करणेबाबतचे पत्र ददलेले आहे . तदनींतर, भख
ू ींडिारकाने केलेल्या ववनींतीच्या अनष
ु ींगाने
त्याींचा प्रकल्प केंद्र शासनाच्या IIUS योिनेंतगात मींिूर झालेला असल्याने व केंद्र शासनाच्या

PPP तत्वावर उभारणी होत असून SPV माध्यमातून अींमलबिावणी करण्यात येत आहे .
याबाबीींचा ववचार करून सदर मुदतवाढ शुल्क माफ करून त्याींना दोन वषााच्या कालाविीसाठी
ववना शुल्क मुदतवाढ मींिूर करण्यात आलेली आहे.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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महाराष्ट्र औद्योधगि वविास महामांडळ गडदहांग्लि (जि.िोल्हापूर) सव्हे नां.४७१/१ ते ४७१/५ चे
िेत्र भूसांपादनातून वगळण्याबाबत

(१३)

९०९३० (१८-०८-२०१७).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां िी) :

सन्माननीय उद्योग

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल््यातील महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळ गडदहींग्लि पररक्षेत्र

भस
ू ींपादन क्षेत्र सव्हे नीं. ४७१ु१ ते ४७१ु५ चे क्षेत्र भस
ू ींपादनातन
ू वगळणेबाबत प्रस्ताव सादर
करण्याचे आदे श मा. उद्योगमींत्री याींनी ददनाींक २६ मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास झालेल्या
बैठकीत ददले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आदे शबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (०८-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) महामींडळ स्तरावर िमीन वगळणेबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे .
___________
मेि इन नार्शि चे प्रस्ताव िर्मनीअभावी प्रलांबबत असल्याबाबत.
(१४)

९६५५६ (०४-०१-२०१८).

श्रीमती सीमाताई दहरे (नार्शि पजश्चम) :

सन्माननीय

उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नासशक जिल््यात औद्योधगक गुींतवणुक करण्याच्या उद्देशाने माहे मे, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान मुींबईत झालेल्या मेक इन नासशक या कायाक्रमात ३९ उद्योगाींनी २१०० को्ीचे
प्रस्ताव एमआयडीसीला सादर केले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर उदयोगाींना अपेक्षक्षत २५० एकर िागा उपलब्ि करुन दे ण्याच्यादृष्ीने
शासनाकडून कोणतीही कायावाही केली गेली नसल्याने िसमनीअभावी हे प्रस्ताव अडगळीत
आल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१७ वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास राज्यात औद्योधगक गुींतवणुक यावी याकररता शासनाने ववदे शी आणण
परराज्यातील उद्योगाींसाठी रे ड कापे् अींथरत असताना दस
ु रीकडे मात्र सवाप्रकारच्या क्षमता
असतानाही नासशककडे कुठल्याही औद्योधगक गुींतवणुकीचा ओघ वळववला िात नाही, हे ही खरे
आहे काय

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (२८-०३-२०१९) : (१) खरे आहे.

(२) मेक इन नासशक हा कायाक्रम NIMA (Nashik Industrial & Manufactureres
Association) उद्योिकाींच्या सींघ्नेमाफात ददनाींक ३० व ३१ मे २०१७ रोिी मुींबई येथे
आयोजित करण्यात आलेला होता.
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सदरहू कायाक्रमात ४४ उद्योिकाींसोबत कायााजन्वत केलेल्या MoUची यादी NIMA
याींनी ददनाींक ११/१०/२०१७ रोिी महामींडळास सादर केली आहे . त्यापैकी ३२ उद्योिकाींनी
सातपूरुअींबड या औद्योधगक क्षेत्रातून भख
ू ींड वा्पाची मागणी केली आहे . सातपूर या

औद्योधगक क्षेत्रात एकही भख
ू ींड वा्पास उपलब्ि नाही. अींबड औद्योधगक क्षेत्रात केवळ ४
भूखींड वा्पास उपलब्ि असन
ू त्यास उद्योग ववस्तारासाठी उद्योिकाींची मागणी प्राप्त झाली

आहे . उवाररत १२ पैकी ३ उद्योगाींनी अनत.मालेगाींव, ससन्नर, ववींचुर वाईन पाका येथून मागणी
केलेली असुन

महामींडळाच्या िोरणानुसार यादठकाणाहून भूखींड वा्पाची िाहीरात प्रससध्द

करुन भख
ू ींड वा्पाची कायावाही करण्यात येत आहे .

अनत. ददींडोरी औद्योधगक क्षेत्रासाठी २५९.२६ हे .आर इतक्या क्षेत्राचे सींपादन करण्यात

आलेले आहे . सदर क्षेत्राचा आराखडा मींिूर झालेला असून भख
ू ींडाचे ससमाींकनाचे काम सुरु आहे .
सदर दठकाणी लहान-मोठ्या आकाराचे एकुण ७१ भूखींड आरे खीत करण्यात आलेले आहे त.
तसेच रस्ते, पथददवे, पाणी पुरवठा इ. पायाभूत सुवविाींची कामे प्रगतीपथवार आहे त. सदर

कामे पण
ु ा झाल्यानींतर सदर औद्योधगक क्षेत्रातील भख
ू ींड ऑनलाईन पध्दतीने वा्पास उपलब्ि
केले िाणार आहे त.

(३), (४) व (५) मागास व अववकससत भागात उद्योग यावेत याबाबत शासनुमहामींडळामाफात
सतत प्रयत्न करण्यात येतात. तथावप, उद्योग उभारणीच्या बाबतीत सींबींिीत उद्योिकाचा
ननणाय अींनतम असतो. त्यामळ
ु े त्याींची गरि ु प्रािान्य ववचारात घेता भख
ू ींडाचे वा्प करणे
क्रमप्राप्त ठरते.

___________

िोल्हापूर जिल्हयात अपांग िल्याण योिनेची रक्िम समाििल्याण ववभागािडे
अखधचात रादहल्याबाबत

(१५)

९८००२ (०६-०१-२०१८).

श्री.रािेश िीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.चांद्रदीप नरिे

(िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), डॉ.सुजित र्मणचेिर (हातिणांगले) :
सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल्हयात अपींग कल्याण योिनेच्या ववववि सुवविाींसाठीचे सम
ु ारे ६१ लाख रुपये

समािकल्याण ववभागाकडे अखधचात असल्याची बाब माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यामुळे जिल्हयातील अपींगाच्या कल्याणकारी सुवविाींची सवा कामे ठप्प झाली
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (०८-०४-२०१९) : (१) व (२) खरे नाही, ससप्डा योिनेअींतगात केंद्र

शासनाकडुन कोल्हापुर जिल्हयासाठी ६१,४१,४५७ रू. इतका ननिी प्राप्त झाला होता. त्यामिून
ववववि कामावर ४२,९३,००० रू. इतका ननिी खची ्ाकण्यात येवन
ू सशल्लक रू.१८,५२,१५७
इतकी रक्कम केंद्र शासनाकडे परत करण्यात आली आहे .
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(३) व (४) प्रश्नच उद््ावत नाही.
___________
ह ज
िं वडी (जज.पुणे) येथील महाराष्ट्र राज्य औद्योधगि वविास महामांडळाने गवारे वाडीसाठी
स्मशान भूमी तसेच इतर मुलभूत गरिाांची पुतत
ा ा िरुन दे ण्याबाबत

(१६)

९९०७४

(०३-०१-२०१८).

श्री.बाबुराव

पाचणे

(र्शरुर),

श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोर),

श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अर्मत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), श्री.अर्मन पटे ल
ु
(मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्रीमती ननमाला
गाववत (इगतपूरी), श्री.राहूल िुल (दौंड) :
करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) दहींिवडी (जि.पुणे) येथील आय्ी नगरी म्हणून ओळखल्या शहरात तरुणाचा अींत्यवविी

िागेअभावी दहींिवडी आय्ी पाकाच्या भर रस्त्यावर ददनाींक ७ िुल,ै २०१७ रोिी वा
त्यासुमारात करण्यात आला हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दहींिवडी आय्ीच्या नतसऱया ्प्प्यािवळ गवारे वाडी, मान या लोकवस्तीतील
शेकडो एकर िमीन महाराषर राज्य औद्योगीक ववकास महामींडळाने सींपादीत केली आहे . हे
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, गवारे वाडीसाठी स्वतींत्र स्मशान भूमीची सोय नसल्याने व इतरही अनेक
मुलभूत गरिाींची पुतत
ा ा महाराषर राज्य औद्योधगक ववकास महामींडळाने केली नाही हे खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (२८-०२-२०१९) : (१) याबाबत वत्ृ तपत्रामध्ये दद.८ु७ु२०१७ रोिी बातमी
आलेली होती. तथावप, सदर घ्ना िागेअभावी घडलेली नाही.

(२) रािीव गाींिी मादहती तींत्रज्ञान उद्यान ्प्पा क्र. ३ साठी मौिे माण येथील ३५१.१७५० हे .
आर क्षेत्र सींपादन करणेत आलेले आहे .

(३ व (४ मौिे माण भोईरवाडी येथील ग्रामपींचायतीसाठी म.औ. वव. महामींडळामाफात

स्मशान

भम
ू ीसाठी भख
ू ींड क्र. P-२ क्षेत्र ६०० चौ. मी. व भख
ू ींड क्र. AMRH -१५ क्षेत्र १००० चौ. मी.

वा्प करणेत आलेले आहे . भूखींडाचा ताबा दद. २४ु११ु२०१० रोिी ददलेला असून ग्रामपींचायत
याींचे मागणीनुसार पुनश्च दद. ११ु४ु२०१७ रोिी भख
ू ींडाची पुनमोिणी करून दे ण्यात आली
आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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नागपूर, वधाा, बुलढाणा या तीन जिल््यातील िो-ऑपरे दटव्ह बँिेत नागररिाांना
एफ.डी.ची रक्िम परत र्मळण्याबाबत

(१७)

१०१२०५ (०६-०१-२०१८).

(नागपरू मध्य) :

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.वविास िांु भारे

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

(१) नागपूर, विाा, बुलढाणा या तीन जिल््यातील को-ऑपरे द्व्ह बँकेत नागररकाींनी मुलाींच्या
सशक्षणासाठी, लग्नकायाासाठी, आिारपणासाठी कफक्स डडपाॅॅजि् (एफ.डी.) ची रक्कम िमा

केली असून, सदर एफ.डी.ची रक्कम मुदत सींपल्यानींतरही त्याींना ननयमानुसार परत करण्यात
येत नसल्याबाबतची बाब ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर को-आपरे द्व्ह बँकेने एफडीची रक्कम सींपल्यानींतरही सन २०१२ पासून

रक्कम न दे ता मागील वषांपासून फक्त ५ ्क्के पैसे परत करीत आहे तसेच अशा पद्धतीने
पैसे

परत

केल्याने

नागररकाींना आपली

पूणा रक्कम

समळण्यास

१० ते

१५ वषााच्या

कालाविीपयंत वा् पाहावी लागत असल्याने त्याींच्या मनात सभतीचे व धचींतेचे वातावरण
ननमााण झालेले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी नागपूर ववभागाच्या लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक ८ ऑक््ोबर, २०१७

रोिी वा त्यासम
ु ारास पत्र पाठवन
ू नागररकाींना त्याींची रक्कम परत करण्याबाबत ननणाय घेऊन
योग्य ती व्यवस्था करण्याची व नागररकाींना न्याय दे ण्याची मागणी केली हे ही खरे आहे काय

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे , चौकशीत काय आढळून आले व
त्यानुषींगाने सींबींधिताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (१२-०४-२०१९) : (१) अींशतः खरे आहे .

मे, २०१४ मध्ये भारतीय ररझव्हा बँकेने नागपूर, बुलढाणा व विाा जिल्हा मध्यवती

सहकारी (जिमस) बँकाींचा बँकीींग परवाना समळववण्याचा अिा नाकारुन सींपूणा बँकीींग व्यवहारास

ननबंि घातल्याने मे, २०१४ ते माचा, २०१६ पयंत ठे वीदाराींच्या खात्यावरील व्यवहार सींपण
ू ा बींद
होते. परवाना प्राप्त करण्यासाठीच्या अ्ीची पुतत
ा ा केल्यावर त्याींना परवाना प्राप्त झाला असून
उपरोक्त बँकाींचे व्यवहार पुनःश्च सुरु झाले असून अशा बँकाींच्या प्राधिकृत अधिकारी ससमतीने
ठे वी परताव्या बाबतचे खालील प्रमाणे िोरण ननजश्चत केले आहे :-

१. नागपूर जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेने मुदत पुणा झालेल्या ठे वीदाराींना बचत ठे व व

चालू ठे व खात्यातील रक्कम अनक्र
ु मे त्रैमाससक रु. ५०००/- व रु. १०,०००/- परत दे ण्याचे िोरण
ननजश्चत केलेले आहे तसेच मुदत ठे वीवर ककमान ८०% किा बँकेमाफात उपलब्ि करुन दे ण्यात
आले आहे.

२. विाा जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेच्या प्राधिकृत ससमतीने वेळोवेळी ठरलेल्या

िोरणानस
ु ार बचत ठे वीच्या २५ % ककीं वा िास्तीत िास्त रु. ७५,०००/- ्प्प्याने दे ण्यात आले
आहे त.

३. दद बुलढाणा जिल्हा केंदद्रय सहकारी बँक मयाा. बल
ु ढाणा या बँकेमाफात दि
ु रा आिार,

पाल्याचे लग्न, कु्ूींबातील आिार यासाठी ठे वीदाराींच्या ठे वी तात्काळ परत करण्यात येतात.
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तसेच, मोठया ठे वीदारास ककमान रु. ५ लाखाच्या ठे वी असल्यास ठे वीच्या ३०% रक्कम त्वरीत
परत करण्यात आलेल्या आहे त. तसेच ज्याींच्या मुदत ठे वीींची मुदत होणे बाकी आहे अशा
ठे वीदाराींना एकूण ठे वीच्या ७० ते ८० % रक्कम मुदत ठे व तारण किासुद्धा ददलेले आहे .
(२) नाही.
(३) होय.
(४) सदर प्रकरणी नतनही बँकाींवर शासन ननयुक्त प्राधिकृत ससमती ननयुक्त असून ससमतीने

वेळोवेळी केलेल्या ठरावानस
ु ार ठे वीदाराींच्या ठे वी दे ण्याची कायावाही बँक स्तरावर सुरू असल्याने
कारवाईचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

(१८)

भांडारा जिल््यातील भेल प्रिल्प सरु
ु िरण्याबाबत

१०१३३० (०३-०१-२०१८).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)) भींडारा जिल््यात भारत सरकारचा महात्वाकाींशी भेल प्रकल्पासाठी मुींडीपार, बामणी, खैरी
येथील शेतकऱयाची िमीन सींपाददत करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रकल्पामुळे हिारो बेरोिगार तरुणाींना व भूसमहीन झालेल्या शेतकऱयाचा
कु्ुींबातील एका व्यक्तीला रोिगार उपलब्ि होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रकल्प सरु
ु न झाल्यामळ
ु े व शेतकऱयाींची िमीन सींपाददत केल्यामळ
ु े तसेच
त्याींना कोणताच रोिगार उपलब्ि होत नसल्यामुळे त्याींच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ववदहत मुदतीस प्रकल्प सुरु झाले नसल्यास सींपाददत करण्यात आलेली
शेतिमीन शेतकऱयाींना परत करण्याचे प्राविान भस
ू ींपादन कायद्यात असल्याने शेतकऱयाींना
त्याींची िमीन परत दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (०१-०४-२०१९) : (१) हे खरे आहे .

मौिा मींड
ु ीपार, बाम्हणी व खैरी येथील १८८.९५ हे . आर.

खािगी िमीन

सींपाददत

करण्यात आलेली आहे.

(२) जिल्हाधिकारी, भींडारा याींचे अध्यक्षतेखाली व इतर उपजस्थत पदाधिकारी याींचे समवेत
ददनाींक १४ फेब्रुवारी, २०१३ रोिी झालेल्या भेल प्रकल्पाच्या बैठकीमध्ये रोिगाराची एकत्रत्रत
नक
ु सान भरपाईची रक्कम ५.०० लक्ष रुपये प्रती कु्ुींब, उत्पन्नाचे नक
ु सानबद्दल मदत शासन

ननणाय १७ु०४ु२००६ मिील ककमान कृवष िोरणानुसार रुपये १२०ु- प्रती ददन याप्रमाणे
िास्तीत िास्त ७५० ददवसाींकररता प्रतीकु्ुींब पन
ु वासन, मदत, वाहतुक व पुनवासन
रुपये १००००ु- प्रती कु्ुींब असे एकूण ६.१० लक्ष आपसी वा्ाघा्ीने
आला आहे .

भत्ता

दे ण्याचा ननणाय घेण्यात
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(३) मऔवव अधिननयम १९६१ च्या तरतुदीनुसार Pass through पध्दतीने भेलचे ववनींतीनस
ु ार
िमीन सींपाददत करुन १८८.१० हे आर. िागेचा ताबा भेल याींना दे ण्यात आलेला आहे .

(४) व (५) सदरची िमीन मऔवव अधिननयम १९६१ च्या तरतुदीनुसार भेलच्या खचााने

सींपाददत करण्यात आलेली असल्यामळ
ु े सींपाददत िमीन शेतकऱयाींना परत करण्याची तसेच
प्रकल्प सुरु करणेची बाब भेलशी ननगडीत आहे .

___________
िोल्हापरू जिल््यातील खननि वविास ननधी अांतगात उवाररत ननधी उपलब्ध िरुन दे णेबाबत.
(१९)

१०१४७८ (०४-०१-२०१८).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल््यातील खननकमा ववकास सींचालनायलातफे

सन्माननीय उद्योग

सन २०१५-१६ मध्ये खननि

ववकास ननिी अींतगात १ को्ी ४१ लाख रुपयाींची ग्रामपींचायत अींतगात कामे मींिूर होवून १०%
ननिीची तरतद
ू करण्यात आली होती, मात्र उवाररत ननिीचे ववतरण ववभागाकडे ननिी नसल्याने

कारण साींगून ्ाळण्याचे काम सुरू असल्याची बाब माहे नोव्हें बर, २०१७ वा त्यादरम्यान
ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास सदर प्रकरणी चौकशी केली असता ९१७ को्ी रुपयाींची पुरवणी मागणी

खननकमा ववभागाकडून अथासींकल्प कक्षाकडे मागणी करण्यात आल्याने ननिीची तरतद
ू
होण्याबाबत अद्याप शासनाकडून कोणतीही कायावाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त कामाींना ननिी तातडीने उपलब्ि करून दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे साई (०९-०४-२०१९) : (१), (२) व (३)

जिल्हा खननि प्रनतषठानच्या स्थापनेनींतर

यापूवीचा महाराषर खननि ववकास ननिी अधिननयम,२००१ ननरससत करण्यात आला आहे .
दद.१.९.२०१६ नुसार प्रिानमींत्री खननि क्षेत्र कल्याण योिनेमिील प्रत्यक्ष खानबाधित क्षेत्रामध्ये

एकूण ननिीच्या ककमान २/३ ननिी खचा करण्यात यावा व उवाररत कमाल १/३ ननिी अप्रत्यक्ष
खान बाधित क्षेत्रात खचा करण्यात यावा. अशी तरतूद करण्यात करण्यात आलेली आहे .

शासनपत्र दद. १७.४.२०१८ अन्वये खननि ववकास ननिी अींतगात मींिूर प्रकल्पुववकास

कामे जिल्हा खननि प्रनतषठान माफात उपलब्ि ननिीतून पुणा करण्याचे ननदे श सवा सींबींधित
जिल्हाधिकारी याींना ददलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५७६ (16)
पालघर, वाडा (जि.पालघर) येथून ररलायन्स गॅस पाईपलाईन र्ल.िांपनीिडून
पाईप टािण्याचे िाम सुरु असल्याबाबत

(२०)

१०१७६५ (१३-०७-२०१८).

श्री.शाांताराम मोरे

(र्भवांडी ग्रामीण), श्री.अर्मत घोडा

(पालघर) : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) तलासरी, डहाणू, पालघर, वाडा (जि.पालघर) तसेच गुिरातसह दे हेि ते नागोठणे दरम्यान
इथेन पाईपलाईनसाठी ररलायन्स गॅस पाईपलाईन सल. कींपनीकडून पाईप ्ाकण्याचे काम सरु
ु
असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त गॅस पाइपलाईनमिील दरु
ु स्ती तसेच ननयींत्रणासाठी मुींबई-अहमदाबाद

हायवेलगत पालघर तालुक्यात मौिे बऱहाणपूर येथे ग् कमाींक ३०३ खाते १२३ या आददवासी
खातेदाराींच्या नावे असलेल्या भूखड
ीं ावर पाईपलाईनच्या एम एल व्ही चे केंद्र उभारणीसाठी पेसा

कायद्याप्रमाणे ग्रामपींचायतीची परवानगी घेणे बींिनकारक असून सदर शेतीची िागा त्रबनशेती

केल्यानींतरच एम एल व्ही चे केंद्र बाींिणे अपेक्षक्षत असताींनाही दोन्ही कायदे िाब्यावर बसवून
उक्त आददवासी भख
ू ींडावर इमारतीचे काम पूणा करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाची ददशाभल
ू करुन तसेच कायद्याचे उल्लींघन करुन सींबींिीत कींपनीने

एम एल व्ही केंद्र उभारणी केल्याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, तसेच सदर
प्रकरणी महसूल खात्याकडून िाणीवपूवक
ा दल
ा केले िात असल्याचेही ननदशानास आले आहे ,
ु क्ष
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास त्यात काय
आढळून आले व तदनुसार िबाबदार दोषी कींपनीववरुध्द शासनामाफात कोणती कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (०१-०४-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) व (४) मौिे बऱहाणपुर येथे ग् क्रमाींक ३०३ खाते
असलेल्या भख
ू ींडावर सदर िसमनीमध्ये

१२३ या आददवासी

खातेदाराींच्या नावे

ररलायन्स गॅस पाईप लाईन

सल. कींपनीकडून

एमएलव्ही स््े शनचे खालीलप्रमाणे अनधिकृत बाींिकाम केले होते. सदर बाींिकामाचा तपशील
खालीलप्रमाणे आहे .

२६ X १५ X १५ चे बाींिकाम
५० X ४१ चे पायाचे बाींिकाम
१२ X १० X १० शेडचे बाींिकाम
सदरचे बाींिकाम महाराषर िमीन महसूल अनुसूधचत

िमातीना िसमनी प्रत्यावपात

करणे अधिननयम १९७४ तसेच महाराषर िमीन महसल
ू अिननयम १९६६ चे कलम ५९ व ४५
नुसार मींडळ अधिकारी बोईसर
आले असून

व तलाठी

सिा बऱहाणपूर याींचे माफात ननषकाससत करण्यात

सदर िसमनीचा ताबा सींबींधित आददवासी खातेदार श्री. गणेश लहू ताींबडा याींना
दे ण्यात आलेला आहे .

वव.स. ५७६ (17)
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
बल्लारपूर (जि.चांद्रपूर) येथील वेस्टा न िोल पील्ड र्लर्मटे ड मध्ये गैरव्यवहार िेल्याबाबत.
(२१)

१०२६६२ (१३-०७-२०१८).

श्री.अर्मत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय खननिमा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बल्लारपूर (जि.चींद्रपूर) येथील वेस््ा न कोल पील्ड सलसम्े ड मध्ये वररषठ अधिकारी व

त्याींच्या साथीदाराींनी कोळसा स्वच्छता प्रकक्रयेत २८ को्ी रुपयाींचा गैरव्यवहार केला असल्याचे
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, सदर चौकशीत काय आढळून
आले तसेच त्या चौकशीच्या अनुषींगाने सींबींधित अधिकारी व साथीदाराींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई (०९-०४-२०१९) : (१), (२) व (३) केंद्र सरकारचा Coal Bearing Areas,
Act-१९५७ नस
ु ार “कोळसा” हा ववषय केंद्र सरकारच्या अखत्याररत येतो. सदर कायद्यातील

तरतुदीनुसार उत्खनन व ववकक्र ही बाब केंद्राशी ननगडीत आहे . वेस््ना कोलकफल्ड सल.
(वे.को.ली) ही केंद्र शासनाशी ननगडीत कींपनी आहे . केंद्र शासनाच्या िोरणानुसार वेकोली याींना
कोळसा उत्खनन क्षेत्र केंद्र शासनाने आवींद्त केले आहे . त्यामळ
ु े या प्रकरणी राज्य शासनाने
कायावाही करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िोल्हापरू जिल््यातील ददव्याांग बाांधवाांनी प्रहार अपांग क्ाांती आांदोलन तफे
अन्नत्याग आांदोलन िेल्याबाबत.

(२२)

१०२८९१ (१३-०७-२०१८).

(र्शरोळ) :

डॉ.सुजित र्मणचेिर (हातिणांगले), श्री.उल्हास पाटील

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल््यातील ददव्याींग बाींिवाींनी प्रहार अपींग क्राींती आींदोलन तफे आपल्या ववववि

मागण्याबाबत जिल्हाधिकारी कायाालय, कोल्हापूर येथे ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा
त्यासुमारास अन्नत्याग आींदोलन सुरु केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ददव्याींग बाींिवाींच्या मागण्या कोणत्या आहे त,
(३) असल्यास, सदर मागण्याींबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५७६ (18)
श्री. राििुमार बडोले (०८-०४-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) १. सन १९९५ च्या कायदयाची अींमलबिावणी न करणाऱया अधिकाऱयाींवर कायावाही करुन
सवा जि.पुम.न.पाुपींचायत ससमती याींना ३ ्क्के अपींग ननिी तातडीने ववतरीत करणे.
२. ददव्याींग बाींिवाींना दे ण्यात येणाऱे ६००/-मानिन वाढवन
ू १५०० रूपये करण्यात यावे,

मानिनाकरीता २१००/-असणारी उत्पन्नाची अ् सशथील करुन १,००,०००/- करणे व एकाच
कु्ुींबातील एकापेक्षा अधिक ददव्याींगाींना समप्रमाणात मानिन ववतरीत करणे.

३. ददव्याींगाींना किा माफी दे वून ददव्याींग ववत्त महामींडळाींच्या किााबाबतच्या िाचक अ्ी

रद्य करणे, ददव्याींग-अव्यींग योिनेचे प्रोत्साहन अनद
ु ान वाढवन
ू १,००,०००/- करणे, सदर

योिनेचा लाभ ददव्याींग-ददव्याींग वववाहास लागू करणे, ददव्याींगाचा समावेश अन्न सुरक्षा
योिनेत करुन स्वस्त िान्य दक
ु ान वा्पामध्ये आरक्षण ठे वणे.

४. केंद्र शासनाच्या सन २०१६ च्या सुिारीत ददव्याींग कायद्याची अींमलबिावणी करणे,

अपींग आयुक्तालयाचे बळक्ीकरण करुन नवीन ६ ववभागात ववस्तार करणे, रा.प.महामींडळ
अींतगात आगार पररसरात व्यापाराकरीता ददव्याींगाना ३ ्क्के आरक्षण दे णे तथा िात वैिता

प्रमाणपत्राच्या ितीवर अपींग प्रमाणपत्र पडताळणी करणे, रे ल्वेत प्रवासामध्ये सवलत दे णे
तसेच ददव्याींग युननक आयडी ववतरण प्रत्येक ग्रामपींचायतमध्ये करणे.

५. ज्याप्रमाणे मुींबई मध्ये सन २००५ पयातची अनतक्रमणे ननयमाकुल करण्यात आली

त्याच ितीवर ग्रामीण तथा शहरी भागातील सन १९९५ पासन
ू चे अनतक्रमण िारकाींना
घरकुलाचा लाभ दे णे,

६. भूमीहीन शेत मिूराींना स्वतींत्र योिना सुरू करणे.

७. पालघरमध्ये राहणाऱया भ्क्या ववमुक्त िातीच्या नागररकाींसाठी असलेल्या यशवींत

चव्हाण मुक्त वसाहत योिनेची प्रभावी अींमलबिावणी तथा

जिल्हयातील पालघराींचे प्रस्ताव

तातडीने तयार करुन त्याींना मान्यता प्रदान करणे,त्याींना रे शनकाडा,िातीचा दाखला उपलब्ि
करुन दे णे.
८. पेरणी ते कापणी पयंत सवा कामे म.प्रा.रो.ह.यो अींतगात घेणे
(३) मागण्याींमिील सामाजिक न्याय ववभागाशी सींबींधित मुद्ये क्र. १,२,३,४ वर कायावाही सुरु
आहे

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

तारापूर (जि.पालघर) औद्योधगि वसाहतीतील मालमत्ता बोगस िुळमुखत्यारपत्र
बनवून परस्पर वविल्याबाबत

(२३)

१०५२४२

(वडाळा) :

(२०-०४-२०१८).

श्री.अिय

चौधरी

(र्शवडी),

श्री.िालीदास

सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

िोळां बिर

वव.स. ५७६ (19)

(१) तारापूर (जि.पालघर) औद्योधगक वसाहतीतील प्लॉ् एफ ३ु१ मिील मे.एस.के.स््ील

कींपनीचे सहभागीदार एस.पी.शमाा याींचा माहे डडसेंबर, २००० मध्ये मत्ृ यु झाल्यानींतर त्याींच्या

नावे असलेली मालमत्ता त्याींच्या पत्नीने स्वतःच्या समींतीसशवाय ववकली िाऊ नये याबाबत
एम.आय.डी.सी.ला सन २००६ मध्ये लेखी पत्र ददले होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मुळ भाधगदाराचा मत्ृ यु झाल्यास सदर प्लॉ्च्या सलिची मुदतवाढ दे ता येत
नाही असे सहभागीदारास एमआयडीसीने कळववल्याने सहभाधगदाराने माहे सप््ें बर, २०११ मध्ये

वा त्यादरम्यान बोगस कुळमख
ु त्यारपत्र (पॉवर ऑफ अॅ्ॉनी) बनवन
ू दहा को्ीहून िास्त
ककीं मत असलेला ६६८५ चौरस क्षेत्रफळाचा भख
ू ींड परस्पर मे.मा्ी फामाा प्रा.सल. कींपनीला
ववकला हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी मत्ृ यु पावलेल्या सहभाधगदाराच्या पत्नीने पालघर जिल्हा

न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्याचा ननकाल दे ताींना न्यायालयाने एमआयडीसीचे क्षेत्रीय
अधिकारी

फारोख

मक
ु ादम

आणण बनाव् कुळमख
ु त्यार नस
ु ार व्यवहार करणारे

दस
ु रे

सहभाधगदार याींच्यावर गुन्हा दाखल करावा असे आदे श एमआयडीसी प्रशासनाला ददले आहे त,
हे ही खरे आहे काय,
(४) सदर

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

केली

आहे

काय,

असल्यास, उक्त न्यायालयाच्या

आदे शानस
ु ार गन्
ु हा दाखल करणे वा त्यानष
ु ींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे साई (१२-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) होय. हे खरे आहे .
महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या तारापूर औद्योधगक क्षेत्रातील भख
ू ींड

क्रमाींक F-३/१ या भख
ू ींडाचे भूखींडिारक M/s Essaky Steel Rolling Mill
सदर भूखींडाचे हस्ताींतरण M/s Martis Pharma Pvt Ltd
मा.न्यायालय,

पालघर

येथे

दाखल

केलेल्या

Criminal

याींचे नावावरुन

याींचे नावे केल्या प्रकरणी

case

३६

of

२०१६

बाबत

Hon Judicial Magistrate F.C. ३rd Court Palghar याींचे ददनाींक ०६/१२/२०१७ रोिी
गुन्हा दाखल करण्याचे आदे श पाररत केले आहे त.

(४) अद्यापही चौकशी सुरु केली नाही. कारण सदरहू प्रकरण न्यायप्रववषठ असून मा.जिल्हा
न्यायालय, पालघर याींनी सदर बाबत ददनाींक २४ु०१ु२०१८ रोिीच्या आदे शान्वये स्थधगती
ददलेली आहे. त्यामळ
ु े सींबधिताींवर गन्
ु हे दाखल करण्यात आलेले नाहीत.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५७६ (20)
मौिे राये (ता.िल्याण, जि.ठाणे) येथे ररलायन्स िांपनीने
पाईप लाईन टािल्याने वपिाचे नुिसान झाल्याबाबत
(२४)

१०६८८८ (२३-०४-२०१८).

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.बळीराम र्सरसिार (बाळापरू ), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे):
सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे राये (ता.कल्याण, जि.ठाणे) येथील सव्हे .नीं.५४ु९ व ५४ु२ पी.श्री.इकबाल गल
ु ाम
रब्दानी कुन्गले याींच्या सम
ु ारे १७ गुींठे िागेत ररलायन्स कींपनीने पाईप लाईन ्ाकल्याने
वपकाचे नुकसान झाले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त नक
ु सान भरपाईची मागणी करूनही ररलायन्स कींपनीने शेतकऱयाींस
नुकसान भरपाई न दे ता पोलीस बलाचा वापर करून शेतकऱयाींवर अन्याय केल्याचे माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

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

तद्नुसार ररलायन्स गॅस कींपनीवर तसेच महसूल ववभागातील अधिकाऱयाींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (२९-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

मौिे राये स.नीं. ५४/९ क्षेत्र ०.०२.८९ व स.नीं. ५४/२ पै.क्षेत्र ०.१४.७६ आर िसमनीच्या
वापराच्या हक्काचे सींपादन पेरोसलयम आणण समनरल्स पाईपलाईन (िसमनीच्या वापराच्या
हक्काच्या सींपादनाचा) अधिननयम १९६२ चे कलम ६ (४) नुसार झाले असून दे य असलेली
वपकाींची नुकसान भरपाई
केली आहे .
स.नीं

कलम १० व ननयम ४ मिील तरतूदीनुसार खालील प्रमाणे वा्प

कलम ६ (४) नुसार Rou
सींपादन

५४/९
५४/२ पै

०.०२.८९

इकबाल गुलाम रब्बानी कुन्गले
गुखत्यार रब्बानी कींु गले

०.१४.७६

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

नुकसान भरपाई अदा केलेले िमीन कसणार

कय्युम गुलाम रब्बानी

मोह. हफरगुद्दीन अींसारी
___________

मौिे ननमगाव (ता.खेड, जि.पण
ु े) येथील खेड ववशेष औद्योधगि िेत्र
सांपादनातून वगळण्याबाबत

(२५)

१११०८४ (१९-०४-२०१८).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग मांत्री

वव.स. ५७६ (21)

(१) मौिे ननमगाव (ता.खेड, जि.पुणे) खेड ववशेष औद्योधगक क्षेत्रातील सींपाददत झालेल्या ग्
न.३५७ व ग् न.४१३ पैकी काही क्षेत्र हे दे वस्थान च्या मालकीचे िासमाक क्षेत्र तसेच
लोकवस्तीचे क्षेत्र आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त दे वस्थानचे व लोकवस्तीचे क्षेत्र हे सींपादनातन
ू वगळण्याबाबत स्थाननक

लोकप्रनतननिीींनी लेखी मागणी मा.मींत्री, उद्योग याींचेकडे ददनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा
त्यासुमारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (०१-०४-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

मौिे ननमगाव येथील ग् नीं. ३५७ व ४१३ हे क्षेत्र दे वस्थानच्या मालकीचे नसून सरकारी
आहे .मात्र त्यावर लोकवस्ती आहे हे खरे आहे.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) सदर ग् नींबरची समक्ष स्थळ पाहणी केली असता सदर ग्ावर लोकवस्तीचे क्षेत्र
आहे .मात्र सदर िमीनीचा ताबा जिल्हाधिकारी कायाालयाकडून ददनाींक ७ु१०ु२००८ रोिी प्राप्त
झालेला असल्याने सदर िमीनीचा महामींडळाने केईआयपीएल कींपनीस ९५ वषााचे Lease
Agreement करून ताबा ददलेला आहे.

प्रकरणी भूसींपादनाची कायावाही पूणा झालेली

असल्याने ग् नीं. ३५७ व ४१३ चे क्षेत्र वगळता येणार नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

(२६)

िोल्हापूरच्या उद्योग ववस्तारासाठी नवीन एमआयडीसी उभारण्याबाबत

१११९२८ (२३-०४-२०१८).

श्री.रािेश िीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :

सन्माननीय

उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापरू जिल््यात गोसशमा, स्मॅक आणण मॅक अशा तीन एमआयडीसी आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, कोल्हापूर जिल््याच्या उद्योग ववस्तारासाठी नवीन एमआयडीसीची गरि

असल्याने सदर दठकाणी िागा उपलब्ि नसल्याने कोल्हापूरचे उद्योिक केसुडी, ता. खींडाळा
एमआयडीसी ला प्रािान्य दे त आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यामुळे कोल्हापूर जिल््याच्या औद्योधगक ववकासावर ववपरीत पररणाम होत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५७६ (22)
श्री. सुभाष दे साई (०१-०४-२०१९) : (१) हे खरे नाही.

गोसशमा, स्मॅक आणण मॅक या उद्योिकाींच्या सींघ्ना आहे त.

(२)
सदर

कोल्हापूर जिल्हयाच्या उद्योग ववस्तारासाठी नवीन एम.आय.डी.सी. ची गरि आहे . मात्र
दठकाणी

िागा

उपलब्ि

नसल्याने

एमआयडीसीला प्रािान्य दे त आहे त हे

कोल्हापरू चे

उद्योिक

केसड
ु ी,

ता.खींडाळा

ही खरे नाही. कोल्हापूर जिल्हयात एकूण ६

औद्योधगक वसाहती असून त्याींचे एकूण क्षेत्र १३०५.७९ इतके आहे. त्यापैकी ११९३.५७ हे. आर.

इतक्या क्षेत्राचे ववववि उद्योगिींदयासाठी वा्प करण्यात आलेले असन
ू अद्याप ११२.२२ हे .
आर क्षेत्र वा्पासाठी उपलब्ि आहे . यापव
ू ी अधिसच
ू ीत केलेले भद
ु रगड, करवीर व शाहुवाडी
येथील भूसींपादनास शेतकऱयाींच्या प्रखर ववरोिामळ
ु े औद्योधगक क्षेत्र ववना अधिसूचीत करण्याचा
ननणाय घेण्यात आला आहे.
(३) हे खरे नाही .
कोल्हापूर जिल्हयातील एकूण सहा औद्योधगक क्षेत्रापैकी सशरोली औद्योधगक क्षेत्र,

गोकुळ सशरगाव औद्योधगक क्षेत्र, कागल-हातकणींगले पींचताराींककत औद्योधगक क्षेत्र, हलकणी
औद्योधगक क्षेत्र व आिरा (छो्े ) औद्योधगक क्षेत्र या औद्योधगक क्षेत्रातील ८० ्क्के पेक्षा

िास्त भख
ू ींड वा्पाची कायावाही झालेली असून उवाररत भख
ू ींडाचे ननवीदा पध्दतीने वा्पाची

कायावाही सूरू असून त्याखलील क्षेत्र ११.०२ हे . आर आहे . तसेच गडदहींग्लि क्षेत्रामध्ये १०१.२०
हे . आर क्षेत्रावर नव्याने भख
सदर भख
ू ींड ननमााण करण्यात आलेले असन
ू
ू ींडाचे वा्प
सरळपध्दतीने (ऑन लाईन सुवविेमाफात) सुरू आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
शेतिरी उत्पादि िांपन्याांना शासनामाफात िडधान्य तूर खरे दी िेंद्रासाठी
बॅि गॅरांटी न घेणेबाबत

(२७)

११२७२९ (२१-०४-२०१८).

डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शेतकरी उत्पादक कींपन्याींना शासनामाफात कडिान्य तूर खरे दी केंद्रासाठी बॅक गॅरीं्ी न

घेणेबाबत ववठु माऊली फामास प्रोड्युसर कींपनी सल. याींनी मा.कृवष मींत्री याींच्याकडे ददनाींक ६
िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ववनींती केली असल्याचे ननदशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्याअनुषींगाने शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५७६ (23)
श्री. सभ
ु ाष दे शमुख (२९-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) ननवेदन प्राप्त झालेले नसल्यामुळे पुढील
कायावाही करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नार्शि जिल्हयात अपांग-सुदृढ वववाह िोडपयाांना अनुदान दे ण्याबाबत
(२८)

११३१३४ (२५-०४-२०१८).

श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्ी),

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव

रे ल्वे), श्री.हषावधान सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.अमर िाळे (आवी),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अर्मन पटे ल (मुांबादे वी), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी),
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नासशक जिल्हयात अपींग-सुदृढ वववाह अनुदान योिनेसाठी प्रस्ताव सादर करुनही १८
अपींग सुदृढ िोडपी प्रशासनाच्या दल
ा ामुळे अनुदानापासून वींधचत असल्याचे ददनाींक १८
ु क्ष
डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी वववाहच्या दोन वषाानींतरही त्याींना या योिनेंतगात अनुदान
समळालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यामुळे शासनाने सदर िोडपीींना ननिीची तरतद
ू करुन तातडीने अनुदान

दे ण्याबाबत व या िोडपीींना अद्याप अनद
ु ानापासन
ू वींधचत ठे वणा-या सींबींधित अधिका-याींवर
कारवाई करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (०८-०४-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रश्नच उद््ावत नाही.
___________
बऱहाणपरू (जि.पालघर) येथील आददवासी शेतिऱयाांच्या िर्मनीवर ररलायन्स गॅस पाईपलाईन
(२९)

िपांनीने अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत

११५४६६ (१९-०४-२०१८).

श्री.अर्मत घोडा (पालघर) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बऱहाणपूर (जि.पालघर) येथील श्री.गणेश ताींबडा हया आददवासी शेतकऱयाींच्या िसमनीवर
ररलायन्स गॅस पाईपलाईन कपींनीने अनधिकृत बाींिकामे उभारली असल्याचे माहे िानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे हे खरे आहे काय,

वव.स. ५७६ (24)
(२) असल्यास, बऱहाणपुर च्या ग् नींबर ३०३ क्षेत्र ०.८८.५ ही िमीन महाराषर िमीन महसल
ू
अधिननयम १९६६ चे कलम ३६ व ३६ ब अन्वये गणेश ताींबडा व मे.ररलायन्स गॅस पाईपलाईन
कींपनीला अिीन राहून ररलायन्स कींपनीने सक्षम प्राधिकरणाची अकृषक व बाींिकाम परवानगी
न घेता मोठे बाींिकाम केले होते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त अनधिकृत बाींिकाम तहससलदार, पालघर याींनी िमीनदोस्त केले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने उक्त
अनधिकृत बाींिकाम करणाऱया कींपनीवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (२७-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) होय, हे खरे आहे .

मौिे. बऱहाणपूर, ता. पालघर येथील ग् क्रमाींक खाते १२३ या आददवासी

खातेदाराींच्या

नावे

असलेल्या

भूखींडावर

सदर

िसमनीमध्ये

ररलायन्स

सल.

कींपनीकडून

एमएलव्ही स््े शनचे अनधिकृत बाींिकाम केले आहे . त्याअनुषींगाने िसमनमालक श्री. गणेश

ताींबडा व ररलायन्स गॅस पाईपलाईन कींपनी सल. याींना दद. १४/१२/२०१७ रोिी अनधिकृत
बाींिकाम स्वखचााने दद. १८/१२/२०१७ पयंत दरू करणेबाबत नो्ीस दे ण्यात आली होती. तथावप,
त्याींनी सदर बाींिकाम ववहीत मुदतीत दरू न केल्याने सदरचे बाींिकाम महाराषर िसमन महसल
ू

अनुसूधचत िमातीींना िसमनी प्रत्यावपात करणे अधिननयम १९७४ तसेच महाराषर िसमन महसूल
अधिननयम १९६६ चे कलम ५९ व ४५ नुसार मींडळ अधिकारी, बोईसर व तलाठी सिा
बऱहाणपरू याींचेमाफात तहससलदार, पालघर याींनी

दद. १८/१२/२०१७ रोिी ननषकाससत केले

आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
अनााळा (जि.पालघर) येथील गरीब ददव्याांगाांना ननधी र्मळण्याबाबत
(३०)

११८६९१ (२३-०७-२०१८).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अर्मन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी),

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपरू ी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.नसीम खान
(चाांददवली) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ववववि दठकाणी ववशेषत: अनााळा (जि.पालघर) येथील गरीब ददव्याींग ननिीच्या
प्रनतक्षेत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

वव.स. ५७६ (25)
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींधित ववभागाकडे वारीं वार पाठपुरावा करुनही अद्यापपयंत
कोणतीच कायावाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

तसेच

अनााळा

ग्रामपींचायत

ननिी

वा्पातही

अपींगाींमध्ये

पक्षपात

करीत

असून

अपींगाींमध्येच फू् पाडून भाींडणे लावणाऱया आणण गावातील वातावरण कलवु षत करणाऱया तसेच
कायदा व सुव्यवस्था त्रबघडववणाऱया सदस्याींचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी अपींग
कल्याणकारी सींस्थेने वररषठ प्रशासनाकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने
सींबींधित दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच ददव्यागाींना ननिी उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलबाींची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (०४-०४-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही. मागणीनुसार पात्र लाभार्थयांना
तीन चाकी सायकल, कुबडया, सशलाई मशीन व घरदरू
ु स्ती अथासहाय्य दे ण्यात आले आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) व (५) प्रश्नच उद््ावत नाही.

___________

िोल्हापरू जिल््यातील जिल्हाधधिारी िायाालयावर सि
ु ाणू सर्मतीच्या िायाित्याानी
शेतिऱयाांच्या मागण्याबाबत शांखध्वनी मोचाा िाढल्याबाबत

(३१)

१२०१३३ (०४-०८-२०१८).

(शाहूवाडी) :

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शेतकऱयाींना सींपूणा किामाफी द्यावी, स्वासमनाथन आयोगाची अींमलबिावणी करावी यासह

ववववि मागण्याींकरीता ददनाींक १४ मे, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास कोल्हापूर जिल्हाधिकारी
कायाालयावर सुकाणू ससमतीच्या कायाकत्यांनी शींखध्वनी मोचाा काढला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मागण्यासींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय ननदशानास
आले, त्यानस
ु ार शासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे व त्याचे स्वरुप काय आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (२५-०३-२०१९) : (१) होय.
(२)

उपरोक्त प्रकरणी जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर याींच्या दद. १९.०५.२०१८ च्या पत्राद्वारे सदर

ननवेदन स्वीय सहायक, मा. मुख्यमींत्री याींना पुढील कायावाहीस्तव सादर केले आहे .

या ननवेदनातील मागण्याींपक
ै ी किामाफी हा मुद्दा या ववभागाशी सींबि
ीं ीत असून

सद्यजस्थतीमध्ये दद. १५.०३.२०१९ अखेर ४३.१२ लाख खातेदाराींना रु. १८,१२४.६४ को्ी छत्रपती
सशवािी महाराि शेतकरी सन्मान योिना २०१७ अींतगात लाभ दे ण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५७६ (26)
सोलापूर जिल्हा मध्यवती बँिेला उजिातावस्थेत आणण्याबाबत
(३२)

१२१६४२ (०२-०८-२०१८).

श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू जिल््यातील साखर कारखाने आणण उद्योिक याींच्या सम
ु ारे ८७१ को्ी रुपयाींच्या
थकबाकीमुळे सोलापूर जिल्हा मध्यवती बँक तोट्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बँकेच्या ननव्वळ तोट्यात सात को्ी रुपयाींची भर पडली असून माहे

माचा, २०१८ अखेर बँकेचा ६८ को्ी ९१ लाखाींचा ननव्वळ तो्ा झाला आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी सोलापरू जिल्हा मध्यवती बँकेला उजिातावस्थेत आणण्यासाठी
शासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहे त,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (०१-०४-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .

सोलापूर जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेच्या माचा २०१८ अखेर बँकेच्या त्रबगरशेती

किााची थकबाकी मुद्दल रू. ४८१.१८ को्ी व येणे व्याि रु. ३७२.०७ को्ी असे एकुण ८५३.२५

को्ी इतके आहे . त्यापैकी साखर कारखाने याींच्याकडे रु. ७२८.९० को्ी व अन्य उद्योगाकडे
रु. २२.५३ को्ी थकबाकी आहे .
थकबाकी असणारे साखर कारखाने :
१. श्री. शींकर सह. सा.का. सल. सदासशवनगर
२. बबनराविी सशींदे शुगर अँड ऑलाईड इींडस्री तुका वपींपरी
३. साींगोला तालुका सह. सा. का. सल. वाकी सशवणे
४. श्री. सींत कुमादास सह. सा. का. सल. वपींपळदरा
५. श्री. स्वामी समथा सह. सा. का. सल. ददह्णे

६. श्री. सींत दामािी सह. सा. का. सल. मींगळवेढा
७. सींतनाथ सह. सा. का. सल. वैराग
८. श्री. सींत सशरोमणी मारुती महाराि सह. सा. का. सल. बेलकींु ड
९. नननाईदे वी सह. सा. का. सल. करीं गळी
१०. ववठ्ठल कापोरे शन सल. म्हैसगाव

११. ससद्धनाथ शुगर समल्स प्रा. सल. नतऱहे

१२. इींडडयन शुगर ्ें भूणी द्वाराु- इींडी कनाा्क

१३. सशवरत्न उद्योग प्रा. सल. अकलि
ू द्वाराुवविय शग
ु र प्रा.सल. करकींब
१४. आयान शुगर प्रा. सल. खामगाव

१५. ज्ञानेश्वर मोरे शुगर प्रा. सल. प्विान कुरोली
१६. आददत्यराि शुगर प्रा. सल. हत्तीि
१७. गोववींदपवा ॲग्रो प्रा. सल. को्ी

वव.स. ५७६ (27)
थकबाकी असणाऱया सुत धगरण्या :

१. शींकरराव मोदहते पा्ील सह. सुत धगरणी सल. वपसेवाडी अकलि
ू
२. शरद शेतकरी सह. सुत धगरणी सल. नान्नि
थकबाकी असणाऱया इतर खािगी सींस्था :

१. नक्षत्र डडस््लरी ॲण्ड वप्रव्हरीि प्रा.सल. अनगर
२. मींगळवेढा कडबा ड्रायफ्रु्र कापो. मरवडे
(२)

बँकेचा माचा २०१७ अखेर तो्ा रु. ६१.५५/- को्ी इतका होता व माचा २०१८ अखेर

रु.२७.५५/- को्ी झालेला आहे . बँकेस एकुण तो्ा रु. ८९.१०/- को्ी इतका आहे .

(३) बँकेला उजिातावस्थेत आणणेसाठी खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात आलेल्या आहे त.
१. बँकेच्या ठे वीत वाढ होण्यासाठी व थकबाकी वसुलीसाठी सवा कमाचाऱयाींना उदद्दष् दे ण्यात
आलेले आहे त. सदर कामाच्या प्रगतीचा आढावा ननयसमतपणे घेऊन त्याींसींबि
ीं ी पुढील कायावाही
करण्यात येत आहे . बँकेच्या माचा २०१७ अखेर ठे वी रु.२२२५.८६ को्ी वरुन माचा २०१८ अखेर
रु.२३३०.८ को्ी इतकी झालेली असन
ू ठे व वद्ध
ू २०१६-१७
ृ ी ५ % नी झालेली आहे . तसेच िन

अखेर बँकेची किा वसुली ३२.०८ % होती त्यात वाढ होऊन सन २०१७-१८ अखेर ४३.८७ %
इतकी किावसुली झालेली आहे .

२. नॉनफींड व्यवसाय वद्ध
ृ ीसाठी बँकेच्या ग्राहकाींना आर्ीिीएस, एनईएफ्ी, ई कॉमसा,
आयएमपीएस अशा सवु विा दे ण्यात आलेल्या आहे त.

३. एसएलआर ची गुींतवणुक सरकारी किा रोख्यात करून त्याद्वारे उत्पन्न वाढ अपेक्षक्षत आहे .

४. बँकेचे ननव्वळ उत्पन्न माचा २०१७ अखेर रु.२५३.४१ को्ी वरून माचा, २०१८ अखेर
रु.२६६.५५ को्ी इतके झालेले आहे . एकुण उत्पन्नात रु.१३.१४ को्ीने वाढ झालेली आहे .
५. बँकेच्या थकबाकी वसुलीसाठी खालील उपाययोिनाींचा समावेश आहे –

I. थकबाकी वसल
ु ीसाठी ववववि न्यायालयात सींबींिीत सींस्थाींववरुद्ध ४१ दावे दाखल करण्यात
आलेले आहे .

II. सहभाग योिने अींतगात किा ववतरण केलेल्या सींस्थावर महाराषर राज्य सहकारी बँकेकडुन
५ कारखान्याववरोिात सरफेशी कायद्याअींतगात कारवाई करण्यात आलेली आहे . सरफेशी

कायदा २००२ अींतगात वरीलपैकी एका उद्योिक सींस्थेकडील थकबाकी रु.१८०.५५/- लाख
ऑगस्् २०१८ मध्ये वसुल झालेले आहे .

III. शेती किा थकबाकी सक्तीच्या मागााने वसुलीसाठी एकुण १८ वसुली अधिकाऱयाींची नेमणुक
करण्यात आलेली आहे , त्याींना महाराषर सहकारी सींस्था कलम १५६ नुसार वसल
ु ीचे अधिकार
प्रदान करण्यात आलेले असुन, त्याींच्या कामकािाचा आढावा वारीं वार घेण्यात येत आहे .

IV. थकबाकीची मागणी नो्ीस नस
ु ार कालाविी सींपल्यावर सक्तीच्या मागााने वसल
ु ी
करणेसाठी वसुली अधिकाऱयाींसाठी तज्ञामाफात मागादशान कायाशाळा घेतलेली आहे .

V. बँकेच्या त्रबगरशेती किा ववभागासाठी सींस्थाचे प्रभावी वसुली होणेसाठी मा.प्रशासकीय सभा
क्र.८ ठराव क्र.२८ दद. १.०८.२०१८ अन्वये ठरल्याप्रमाणे सींबींिीत सींस्था ववरोिात इन्सॉलव्हन्सी

अँड बँक्रप्शी कोड २०१६, कलम ७ अींतगात मा.एनएसीएल्ी न्यायालयात अिा दाखल
करण्याची कायावाही चालु आहे .

वव.स. ५७६ (28)
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पैठण (जि.औरां गाबाद) तालुक्यातील शेतिऱयाांना ददलेल्या बोंडअळीच्या अनुदानातून
बँिाांनी ििावसुली न िरण्याबाबत

(३३)

१२२८८६ (०२-०८-२०१८).

श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पैठण (जि.औरीं गाबाद) तालुक्यातील बोंडअळीग्रस्त शेतकऱयाींना शासनाने हे क््री ६ हिार
८०० रुपये मदत िादहर केली आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शेतकऱयाींना ददलेल्या बोंडअळीच्या अनद
ु ानातन
ू बँकाींनी किावसल
ु ी करु नये असे
ननदे श शासनाने बॅंकाना ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी ककती बँकानी अनुदानातन
ू किावसुली केली असून, आतापयंत
शासनाने ककती शेतकऱयाींना अनुदान वा्प केले वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (०१-०४-२०१९) : (१) होय,
(२) होय,

ददनाींक १७.०३.२०१८ च्या शासन ननणायात याबाबत स्पष् तरतूद केलेली आहे .

(३) बँकाींनी अनद
किा वसल
ु ानाच्या रकमेतन
ू
ू ी केल्याबाबतची कुठलीही तक्रार जिल्हा
उपननबींिक कायाालय, औरीं गाबाद तसेच सहायक ननबींिक कायाालय, पैठण याींना प्राप्त झाली
नसून तहससलदार कायाालय पैठण याींच्याकडून दे खील सदर तक्रारीबाबत अवगत करण्यात
आलेले नाही.

तसेच तहससलदार कायाालय, पैठण याींचे कडून आतापयंत ५९,३९२ शेतकऱयाींना

रु. ३७.५०/- को्ीचे अनद
ु ान वा्प करण्यात आलेले आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मौिे नवलाख उां ब्रे (ता.मावळ, जि.पण
ु े) येथील सव्हे क्.४७ व ४८ िर्मनीबाबत
(३४)

१२३५७९ (०३-०८-२०१८).

श्री.रुपेश म्हात्रे (र्भवांडी पूव)ा :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे नवलाख उीं ब्रे (ता.मावळ, जि.पुणे) येथील सव्हे क्र.४७ व ४८ िसमन महाराषर
औद्योधगक ववकास महामींडळाने भूसींपादनासाठी घेतलेले िागेत वारस खातेदाराींचा घोळ
असल्याबाबत लोकप्रनतननिीनी मा.उद्योगमींत्री याींना लेखी ननवेदन दे ऊनही कोणतीच कारवाई
केली नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (२९-०३-२०१९) : (१) ननवेदन प्राप्त झाल्याचे ददसन
ू येत नाही.

(२) व (३) मौिे नवलाख उीं ब्रे ता.मावळ, जि.पुणे येथील सव्हे नींबर ४७ एकूण क्षेत्र १ हे क््र
२४.६ आर पैकी सामाईकातील क्षेत्र १.१० हे. आर व सव्हे नीं. ४८ एकूण क्षेत्र ०.६३ हे . आर
पैकी सामाईकातील ० हे .१५ आर खातेदाराींचे सामाईक क्षेत्र महाराषर औद्योधगक ववकास
अधिननयम १९६१ च्या तरतुदीनस
ु ार ददनाींक २४ु३ु२०१७ रोिी

सींपादन करण्यात आले आहे.

सींपादन करण्यात आलेले क्षेत्र हे . ७ु१२ वरील सवा खातेदाराींचे समाईकातील असल्याने सींपादन
क्षेत्राच्या नक
ु सान भरपाई रक्कमेस जस्वकारण्यास

७ु१२ वरील सवा खातेदाराींची सींमती

आवश्यक आहे . सदर ग्ातील खातेदार याींना नुकसान भरपाई जस्वकारणेबाबत कळववण्यात

आले आहे. तथावप, सवा खातेदाराींची सींमती ददलेली नसल्याने सदर ग्ातील नक
ु सान भरपाई
रक्कम वा्प करता आलेली नाही.

___________
राज्यातील ददव्याांगावर खचा िरण्यात येत असलेला ननधी अखधचात रादहल्याबाबत
(३५)

१२४५२५ (०२-०८-२०१८).

श्री.सभ
ु ाष उफा पांडडतशेठ पाटील (अर्लबाग) :

सन्माननीय

सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ददव्याींगासाठी ३ ्क्के ननिी शासनाकडून ददला िात असन
ू , सदर ननिी
ददव्याींगासाठी खचा न करताच शासनाकडे अखधचात रादहला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील ददव्याींगावर आत्तापयंत शासनाने ननिी खचा केलेला नाही,
अशी तक्रार ददव्याींग कल्याण ससमती याींनी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी ददव्याींगाींना ननिी तातडीने समळण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (०४-०४-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) होय.

(३) अपींग कल्याण आयुक्तालयाचे पत्र दद.२७.१०.२०१७ व दद.०३.०२.२०१८ नुसार राज्यातील
सवा

महानगरपासलकाींना

आणण

दद.१६.०५.२०१८

अन्वये

सवा

जिल्हा

पररषदाींना

तसेच

दद.०५.०३.२०१८ अन्वये सवा नगरपररषदुनगरपासलका याींना अपींग व्यक्तीींच्या कल्याणाथा राखुन
ठे वलेल्या

३

्क्के

ननिीची

मादहती

अपींग

कल्याण

कळववण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

आयक्
ु तालयास सादर

करणेबाबत
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वार्शम जिल्हयातील ददव्याांगाना शासिीय योिनेचा लाभ र्मळण्याबाबत
(३६)

१२४५४२ (०४-०८-२०१८).

श्री.अर्मत झनि (ररसोड), श्री.अर्मन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे
श्री.हषावधान सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

(आवी),

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) वासशम जिल्हयात सन १९९५ च्या पन
ु वासन कायद्यानस
ु ार ३ ्क्के ननिी ददव्याींगासाठी
खचा करण्यासह सन २०१२-१३ ते २०१७-१८ या ववत्तीय वषाात जिल्हयामिील गावातील प्रत्येक
ददव्याींगाची िन्म मत्ृ यू नोंदणीच्या आिारावर नोंदणी करण्याची कायावाही होत नसल्याचे
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासन ननणायानुसार ददव्याींगाना समळणाऱया ववववि योिनाींचा लाभ दे ण्याकरीता

जिल्हा पररषद प्रशासन ननरुत्साही असल्याने ददव्याींग व्यक्ती शासकीय लाभापासून वींधचत
राहत असल्याचे माहे मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानष
ु ींगाने ददव्याींगाना शासकीय योिनेचा
लाभ समळण्यास ददरीं गाई करणाऱया सींबींधिताींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच ददव्याींगाना

शासकीय योिनेचा लाभ त्वरीत समळण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (०४-०४-२०१९) : (१) व २) हे खरे नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्नच उद््ावत नाही.

___________

त्रांबिेश्वर (ता.र्सन्नर, जि.नार्शि) येथील शेतिऱयाांना वपिििा र्मळण्याबाबत
(३७)

१२७९७३ (०४-१२-२०१८).

श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे (र्सन्नर) :

सन्माननीय

सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) त्रींबकेश्वर (ता.ससन्नर, जि.नासशक) येथील शेतकऱयाींना नासशक जिल्हा मध्यवती सहकारी
बँकेने केलेल्या चक
ु ीच्या ननयोिनामुळे मागील दोन वषांपासून वपककिा न समळाल्याची बाब
माहे िल
ु ,ै २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननयसमत किा भरणाऱया शेतकऱयाींनी स्वतःिवळील पैशाद्वारे , उसनवारी करून
सींस्थेचे किा भरले परीं तु चालू वषाात पीककिा वा्प थाींबल्याने सींक्ात सापडलेल्या
शेतकऱयाींनी मूक मोचाा आींदोलन करून पीककिााची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुषींगाने शेतकऱयाींना तातडीने पीककिा
उपलब्ि करून दे ण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२५-०३-२०१९) : (१) नाही.

सन २०१६-१७ हीं गामात सभासदाींना किामाफीचा लाभ न समळाल्यामुळे सभासदाींनी

त्याींचेकडील वपक किााची थकबाकी भरली नसल्याने सदर सभासद थकबाकीदार झाले. त्यामळ
ु े
सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ हीं गामात किा ववतरण अल्प प्रमाणात झालेले आहे .
(२) नाही.
नासशक जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेची सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ हीं गामात
अल्प प्रमाणात किा वसूली झाल्यामुळे सभासदाींना किा ववतरण करण्यास अडचण ननमााण
झाली . परीं तु शेतकरी किा समळण्यापासन
ू वींधचत राहू नये याकरीता नासशक जिल्हा मध्यवती
सहकारी बँकेने तसेच सहकार खाते याींनी राषरीयकृत बँकेमाफात सभासदाींना किा उपलब्ि
होणेकरीता पूणत
ा ः सहकाया केलेले आहे .

त्र्यींबकेश्वर तालुक्यातील शेतकऱयाींना राषरीयकृत बँकेमाफात किा उपलब्ि करुन ददले

असल्याने शेतकऱयाींनी कोणत्याही प्रकारचे मक
ू आींदोलन केलेले नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
म.ु पळशी (ता.उमरखेड, जि.यवतमाळ) येथील साविाराने अवैधररत्या हस्तगत
िेलेली शेतिमीन परत र्मळण्याबाबत

(३८)

१२७९९५ (०६-१२-२०१८).

श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) म.ु पळशी (ता.उमरखेड, जि.यवतमाळ) येथील वविवा श्रीमती सुननता मािव नगरिने
याींच्या शेतिमीन मौिा नागापरू शेत सव्हे नीं.२१ु३ ब क्षेत्रफळ २ हे ०२ आर.व मौिा पळशी
येथील शेत सव्हे २ु६ क्षेत्र ०.४० हे .आर. ही अवैि सावकारीतून हडप केलेली शेतिमीन परत

करण्यासाठी ददनाींक १२ माचा, २०१८ रोिी सावकाराींचे सहाय्यक ननबींिक सहकारी सींस्था,
जिल्हा ननबींिक कायाालय यवतमाळ याींनी कायावाही करुन श्रीमती नगरिने याींना परत
करण्याबाबत आदे सशत केले होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, श्रीमती सनु नता नगरिने याींना सन
ु ावणीतील आदे शाप्रमाणे आिपयंत त्याींची
हडप केलेली िसमनीचा ताबा त्याींना न समळण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानुषींगाने शासनाने अवैि सावकारी करून िमीन हडप करणाऱया

सावकाराींवर महाराषर सावकारी (ननयमन) अधिननयम २०१४ चे कलम १८ (१) नस
ु ार तसेच या
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प्रकरणी ववलींब करणाऱया सींबींधित दोषी अधिकाऱयाींवर कोणती कारवाई करण्याबाबत व श्रीमती
नगरिने याींना त्याींची हडप केलेल्या िसमनीचा ताबा दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२२-०३-२०१९) : (१) नाही.

(२) व (३) श्रीमती सुननता नगरिने याींनी अवैि सावकारीबाबत केलेल्या तक्रार अिााच्या
अनष
ु ींगाने सहाय्यक ननबींिक, सहकारी सींस्था, उमरखेड याींनी चौकशी केली असन
ू त्याींच्या

ददनाींक १९.७.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये जिल्हा उपननबींिक, सहकारी सींस्था, यवतमाळ याींना
अहवाल सादर केला.
सदर चौकशी अहवालाच्या अनुषग
ीं ाने जिल्हा उपननबींिक, सहकारी सींस्था, यवतमाळ

याींचेकडे महाराषर सावकारी (ननयमन) अधिननयम, २०१४ चे कलम १८(३) अन्वये सुनावणी
सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नार्शि जिल््यात औद्योधगि प्रदशान व व्यापारी िेंद्र ननमााण िरण्याबाबत
(३९)

१२८०२७

(०४-१२-२०१८).

श्री.छगन

भि
ु बळ

(येवला),

श्री.ददलीप

वळसे-पाटील

(आांबेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

सन्माननीय

उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नासशक

जिल््यात

कायमस्वरूपी

औद्योधगक

प्रदशान

व

व्यापारी

केंद्र

ववकससत

करण्याकररता उद्योग सींचालनालयाला िागा हस्ताींतररत करण्याचा प्रस्ताव माहे ऑक््ोबर,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान महसल
ू ववभागाकडे प्रलींत्रबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर केंद्रासाठी उद्योग सींचालनालयाने प्रस्ताव शासनास मान्यतेसाठी सादर
केलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी उद्योग सींचालनालयाला िागा हस्ताींतररत करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (२२-०३-२०१९) : (१) नासशक येथे औद्योधगक प्रदशान व व्यापारी केंद्र
ववकससत करण्याकरीता वपींप्री-सय्यद येथील िागा हस्ताींतरण बाबतचा

ग्रामसभेचा ठराव व

जिल्हा पररषदे चे सशफारस पत्र प्राप्त न झाल्याने, जिल्हाधिकारी, नासशक याींनी सदरचा प्रस्ताव
ननकाली काढला आहे .
या

अनुषींगाने,

ववषयाींककत

प्रश्नाबाबत

ववकास

आयुक्त

(उद्योग)

याींनी

दद.२९ु०१ु२०१९ रोिी सींबींधिताींची बैठक घेतली असून, केंद्रासाठी प्रस्ताववत िागा शहरापासून
१० ते १२ कक.मी. अींतरावर असल्याने, पररसराचा औद्योधगकदृष्या ववकास झालेला नसणे व
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केंद्र उभारणी भाींडवली

व दे खभाल खचााबाबत ववशेष हे तू वाहन याींच्याकडे ठोस उपाययोिना

नसल्याने, सद्य:जस्थतीमध्ये केंद्र स्थावपत करणे उधचत ठरणार नाही. राज्यामध्ये प्रदशान व
व्यापारी केंद्राबाबत ननयमावली ननजश्चत करुन त्याचा अींतभााव शासनाच्या प्रस्ताववत नवीन
औद्योधगक िोरणात समाववष् करण्यात येणार असल्याने नासशक येथे औद्योधगक प्रदशान व
व्यापारी केंद्र स्थापन करण्याबाबत िोरण िाहीर झाल्यानतींर ननणाय घेणे उधचत होईल असा
ननणाय घेण्यात आलेला आहे .
(२) नाही.
(३) लागू नाही.
(४) लागू नाही.
___________
शेतमाल तारण योिना न राबववणा-या बािार सर्मत्याांचे
सांचालि मांडळ बरखास्त िरण्याबाबत
(४०)

१२८१६७ (०४-१२-२०१८).

श्री.सांिय साविारे (भस
ु ावळ) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शेतमाल तारण योिना न राबववणाऱया बािार ससमत्याींचे सींचालक मींडळ बरखास्त
करण्याचे ननदे श मा. पणन मींत्र्याींनी ददनाींक १७ सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा त्यासम
ु ारास पणन
सींचालक याींना ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी सन २०१८-१९ या वषांतील १३८ बािार ससमत्याींनी या योिनाींची
अींमलबिावणी केली, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, त्यानुसार सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ु ींगाने तारण योिना न राबवणाऱया बािार ससमत्याींवर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (२२-०३-२०१९) : (१) नाही

(२) राज्यातील १४० बािार ससमत्याींनी शेतमाल तारण योिनेची अींमलबिावणी केली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात आददवासीांची सांख्या िास्त दाखवन
ू गैरव्यवहार िेल्याबाबत
(४१)

१२९०५२ (०७-१२-२०१८).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय आददवासी वविास
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(१) राज्यात एकूण १९ लाख ५० हिार आददवासी अजस्तत्वात असताींना ८० लाख आददवासी
असल्याचे दाखवून १९८१ सालापासून आिपयंत २ लाख को्ीपेक्षा िास्त रक्कमेचे लाभ या
बनाव् सींस्थेद्वारे घेऊन मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याप्रकरणाची सीबीआयद्वारे चौकशी

करण्याची मागणी िनगर आरक्षण कृती ससमतीचे सदस्य याींनी माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान शासनाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
(३) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०२-०४-२०१९) : (१) नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील वविास सांस्थेतील गट सधचवाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(४२)

१२९७०४ (०४-१२-२०१८).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.सुभाष साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ववकास सींस्थेची सींख्या २१ हिार असतानाही यासाठी केवळ ६ हिार ५००
ग्सधचव सध्या कायारत असल्याचे माहे िुल,ै २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त सींस्थेमाफात शेतकऱयाींना किापुरवठा करण्यात येत असून अनेक
ग्सधचवाींकडे अनतररक्त कारभार असल्यामुळे सदर पुरवठा करण्यात आलेल्या किााची वसुली
होत नसल्याने जिल्हा बँकेचे एनपीए वाढत असल्याचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, त्यामळ
ु े त्याचा पररणाम शेती व शेतकऱयाींवर होत असन
ू कामे वेळेत होत
नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी ररक्त असलेली पदे भरण्याबाबत तसेच ववकास सींस्थेची
कायाक्षमता वाढववण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (०३-०४-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) व (३) हे खरे नाही.

(४) प्रा.वैद्यनाथन ससमतीच्या सशफारशीनस
ु ार केंद्र शासन, राज्य शासन व नाबाडा याींच्यामध्ये

झालेल्या सामींिस्य करारानस
ु ार प्राथसमक ववववि कायाकारी सेवा सहकारी सींस्थाींना सधचव
नेमण्याची मुभा दे ण्यात आली आहे . त्यास अनस
ु रून ववववि कायाकारी सेवा सहकारी सींस्थाींनी
त्याींचे सधचव स्वतींत्रररत्या त्याींचे स्तरावर नेमावयाचे आहे त.
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ववववि कायाकारी सहकारी सींस्थेची कायाक्षमता वाढववण्यासींदभाात राज्यातील सवा
ववववि कायाकारी सेवा सहकारी सींस्थाींचे सक्षमीकरणासाठी शासनाने ददनाींक ०६/०९/२०१४
रोिीच्या शासन ननणायान्वये िोरणात्मक ननणाय घेतलेला असन
ू सदर शासन ननणायातील
ननकषाींची

पत
ा ा करणाऱया ववववि कायाकारी सेवा सहकारी सींस्थाींनी आधथाक वषाात केलेल्या
ु त

वपक किा वा्पानस
ु ार ०.५ ्क्के ते १.५ ्क्के आधथाक अनुदान दे य आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील सहिारी बँिेतील प्रशासिाांना र्मळणारे शासिीय वेतन बांद िरण्याबाबत
(४३)

१२९८१६ (०४-१२-२०१८).

(ठाणे) :

श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), श्री.सांिय िेळिर

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकाींचे सींचालक मींडळातील सींख्याबळ ५० ्क्क्याींनी
कमी करतानाच गह
ु ते माप दे त राज्य
ृ ननमााण सींस्था आणण नागरी सहकारी बँकाींना झक
सहकारी बँकेतील जिल्हा बँकाींची मक्तेदारी मोडीत काढण्याचा महत्वपूणा ननणाय बँकेच्या

प्रशासक मींडळाने घेतला असल्याची बाब माहे सप््ें बर २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास
आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यामुळे आिारी सहकारी बँकाींच्या ववलीनीकरणाचा मागा सुकर झाला असून

त्यामुळे सहकारातील त्रत्रस्तरीय बँककीं ग व्यवस्था मोडकळीस येण्याचा िोका ननमााण झाला आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्य सहकारी बँकेत आिवर सींचालक मींडळास किीच मानिन समळत नव्हते
मात्र प्रशासक मींडळाने ननजश्चत केल्यानुसार प्रशासकास एक लाख ७५ हिार तर प्रशासक
सहाय्यकाींना १ लाख २५ हिार माससक मानिन समळणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, प्रशासकाींना असणारे शासकीय वेतन बींद करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे काय,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२५-०३-२०१९) : (१) नाही.

महाराषर राज्य मध्यवती सहकारी बँकेच्या ददनाींक २५.०९.२०१८ रोिीच्या वाषीक

सािारण

सभेमध्ये

बँकेच्या

सींचालक

मींडळामिील

जिल्हा

मध्यवती

सहकारी

बँकाींच्या

प्रनतननिीींची सींख्या १२ वरुन ७ करण्याचा ननणाय सािारण सभेने घेतला असून, सींचालक
मींडळामिील नागरी सहकारी बँकाींच्या प्रनतननिीींची सींख्या २ वरुन ४ करण्यात आली आहे ,
तसेच साखर कारखाने व सुतधगरण्याींच्या प्रनतननिीींची सींख्या १ वरुन २ करण्यात आली आहे .
(२) नाही

(३) नाही.
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(४) प्रशासकाींना कोणतेही शासकीय वेतन ददले िात नसून सदर बँकेमाफात मानिन ददले
िाते

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील शेतिऱयाांचे िृषीपांपाचे वीि बबल थिीत असलेल्या वादहनीवररल
रान्सफामारची दरू
ु स्ती न िरण्याबाबत

(४४)

१३१२७४ (०५-१२-२०१८).

(नागपूर पजश्चम) :

डॉ.र्मर्लांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.सुधािर दे शमुख

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शेतकऱयाींचे कृषीपींपाचे वीि त्रबल थकीत असलेल्या वादहनीवरील रान्सफामार
त्रबघडल्यास सींबींधित शेतकऱयाींनी त्रबल भरल्यासशवाय त्या रान्सफामारची दरू
ु स्ती करू नये
असा

ननणाय महाववतरण कींपनीमाफात घेण्यात आला असल्याची बाब माहे सप््ें बर, २०१८

मध्ये ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

शेतकऱयाींनी पेरणी केली असन
ू आता वपकाला ससींचनाची

गरि असताींना

असा ननणाय घेण्याची प्रमुख कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास,

हा ननणाय रद्द करण्यात येणार आहे काय, नसल्यास, सदर ननणाय रद्द न

करण्याची प्रमुख कारणे काय आहेत ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे.

(२) कृषीपींप ग्राहकाींच्या अत्यल्प वसूलीमळ
ु े थकबाकीत वाढ झालेली आहे. वीि त्रबलाच्या
प्रमाणात वसल
ू ी नसल्यामळ
ु े आधथाक अडचण ननमााण होऊन वीि सींननयींत्रण व दे खभालीची

कामे िसे की वादहनी दरु
ु स्ती, नादरु
ु स्त रोदहत्र बदलणे इत्यादीसाठी ननिीची अडचण ननमााण
होत आहे.

(३) ददनाींक ०१.१०.२०१८ पासून दे यकाच्या थकबाकीपो्ी कृषीपींपाची वीि िोडणी खींडीत
करण्याच्या मोदहमेस स्थधगती दे ण्यात आलेली आहे.

___________
रामेश्वर ताांडा (ता.िळमनुरी,जि.दहांगोली) पररसरातील सालापूर येथील गावठाण
र्सांगल फ्युि डडपी त्वरीत उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(४५)

१३१४६३ (०७-१२-२०१८).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अर्मत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), श्री.अर्मन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख
ु

(मालाड पजश्चम), श्री.सनु नल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), प्रा.ववरें द्र िगताप
(धामणगाव

रे ल्वे),

श्री.डी.पी.सावांत

(नाांदेड

उत्तर),

श्री.िुणाल

पाटील

(धुळे

ग्रामीण),

वव.स. ५७६ (37)
श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा),
श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.अर्मत झनि (ररसोड), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर),
श्री.त्र्यांबिराव र्भसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अब्दल
ु सत्तार (र्सल्लोड) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रामेश्वर ताींडा (ता.कळमनुरी, जि.दहींगोली) पररसरातील सालापूर येथील गावठाण ससींगल
फ्युि डडपी गत सात ददवसापासन
ू बींद अवस्थेत असन
ू वीि पुरवठा बींद असल्याने ददनाींक ७

ऑक््ोबर, २०१८ पासून ग्रामस्थाींनी गावातील मारुती मींददरासमोर सामुदहक आत्मदहन
करण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी, दहींगोली याींना व सींबींधित अधिकारी याींना ननवेदनाद्वारे ददला
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, गावात वीि नसल्याने ग्रामस्थाींची दै नींददन कामे ठप्प झाली असन
ू
शेतकरीही धचींताग्रस्त झाले असल्याचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सालापूर येथील गावक-याींना ससींगल फ्यि
ु डडपी त्वरीत उपलब्ि करुन खींडडत
वीि पुरवठा सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे . मौिे सालापुर येथील गावठाण
ससींगल

फेि

रोदहत्र

सात

ददवसापासुन

बींद

नसुन

थ्री

फेि

दद.

२६.०९.२०१८

रोिी

नादरु
ु स्त झाला होता. त्यामुळे ग्रामस्थाींनी मा. मींत्री, ऊिाा, नवीन व नवीकरणीय ऊिाा याींना
दद. ०३.१०.२०१८ रोिी सामदु हक आत्मदहन ननवेदन सादर केले.

(२) व (३) अींशत: खरे आहे . नादरु
ु स्त झालेले थ्री फ्रेि रोदहत्र दद. ०५.१०.२०१८
वीि पुरवठा सुरळीत चालू करण्यात आला आहे.

रोिी बदलन
ू

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
बोळीांि (ता.वसई) ववरार येथील सपतषी सहिारी गह
ृ ननमााण सांस्थेत झालेला गैरव्यवहार
(४६)

१३१६७७ (०४-१२-२०१८).

श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई) :

श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षितीि ठािूर (नालासोपारा),

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बोळीींि, ववरार (ता.वसई) येथील सप्तषी सहकारी गह
ृ ननमााण सींस्थेत मोठ्या प्रमाणात
गैरव्यवहार झाल्याने सींस्थेच्या सभासदाींनी उपननबींिक, वसई याींचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुषींगाने सदर प्रकरणातील सींबींधित
दोषीींववरुद्ध शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५७६ (38)
श्री. सुभाष दे शमख
ु (०६-०३-२०१९) : (१) होय.

(२) सदर सींस्थेतील काही सभासदाींनी सींस्थेतील त्रु्ी सींदभाात मागणी केली असता उपननबींिक,

सहकारी सींस्था, वसई याींनी महाराषर सहकारी सींस्था अधिननयम १९६० चे कलम ८९(अ)
अन्वये सींस्थेच्या दप्तराची तपासणी करण्यात आली आहे .
सदर तपासणीमध्ये सींस्थेच्या कामकािामध्ये अननयसमतता आढळून आली आहे . तथावप
आधथाक गैरव्यवहार झाल्याचे ननदशानास आलेले नाही.

तसेच महाराषर सहकारी सींस्था अधिननयम १९६० चे कलम ८३ अन्वये सींस्थेची
चौकशी करण्याकररता उपननबींिक, सहकारी सींस्था, वसई
याींनी दद.१७.१.२०१९ रोिी आदे श ददलेले आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पण
ु े जजल्ह्यातील र्सांहगड रोडवरील नाांदेड येथे उच्च दाबाची
(४७)

वीिेची तार पडून गायीचा झालेला मत्ृ यु

१३१८७० (०७-१२-२०१८).

श्री.र्भमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय ऊिाा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े जिल््यातील ससींहगड रोडवरील नाींदेड येथील शेतकरी श्री.हनम
ु ींत वाल्हे कर याींच्या
गाईच्या अंग्ावर ददन्ांक ३० ऑक्टोबर, २०१८ रोजी व्ा त्य्ासुम्ार्ास उच्च दाबाची वविेची
लोंबकळणारी तार खाींबासदहत पडल्याने मत्ृ यू झाल्याची घ्ना घडली खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर घ्ना घडली त्या प्रसींगी शेतकरी श्री.वाल्हे कर याींनी प्रसींगाविान
राखल्याने इतर िनावराींसह त्याींचेही प्राण वाचले

हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यापव
ू ी सद्ध
ु ा अशा तीन घ्ना खडकवासला येथे घडल्या असन
ू ज्यामध्ये
ननषपाप िनावराींचे प्राण गेले असन
ू िोकादायक खाींब, ववद्युत तारा, उघड्यावर असलेले डी.पी.

रान्सफामारसह तद्नुषींधगक समस्या वेळेवर सोडववण्याबाबत पुणे महाववतरण कायाालयाकडे
अशा घ्ना ्ाळण्याच्या दृष्ीने वारीं वार लेखी पत्रव्यवहार, बैठका घेऊन सुद्धा याबाबत
कोणतीही कायावाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार कायावाही न करणाऱया
सींबींधित अधिकाऱयावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१)

ददनाींक ३०.०९.२०१८ रोिी पण
ु े येथील ससींहगड

रोडवरील नाींदेड येथे िोरदार वादळवारा व पावसामळ
ु े , एक झाड लघुदाब ववद्युत वादहनीवर
पडल्याने

त्या वादहनीचा लोखींडी खाींब वाकला व तारा तु्ून खाली उ्या असलेल्या गायीच्या

अींगावर पडल्या, त्यामळ
ु े त्या गाईला ववद्युत िक्का बसून ती मत्ृ यू पावली.
(२) हे खरे आहे .

(३) खडकवासला मतदारसींघात ददनाींक २०.०७.२०१७ व ३०.०७.२०१७ रोिी नैसधगाक आपत्तीमुळे

दोन अपघात घडले असून त्यामध्ये ३ बैलाींचा मत्ृ यू झाला आहे . तसेच अशा घ्ना घडू नयेत
याकररता महाववतरणमाफात दे खभाल व दरु
ु स्तीची कामे करण्यात आली आहे त.

वव.स. ५७६ (39)
पवाती ववभागामध्ये लघुदाब उपरी तारमागा वादहनीला स्पेसस
ा बसववण्यासाठी ननववदा

काढण्यात आल्या आहे त. ननववदा प्रकक्रया पूणा होताच सदरचे काम तातडीने हाती घेण्यात
येईल.

(४) गायीच्या प्राणाींनतक अपघाताची चौकशी ववद्यत
ु ननरीक्षक, पण
ु े कायाालयामाफात करण्यात
आलेली आहे . सदर दठकाणच्या

ववद्युत सींचमाींडणीमध्ये ननदशानास आणलेल्या त्रु्ीींची पूतत
ा ा

महाववतरण कींपनीमाफात करण्यात आली आहे. तसेच मयत गाईचे मालकास सदरील ववद्युत
अपघाताची नुकसान भरपाई रु.३१,५००/-इतकी रक्कम अदा करण्यात आले आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िरमाळा (जि.सोलापरू ) येथील ३३/११ िे.व्ही. सबस्टे शनमधील वीि तसेच रोदहत्राच्या
अधथिंगसाठी पाण्याची व्यवस्था िरणेबाबत

(४८)

१३२२४४ (०६-१२-२०१८).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) करमाळा (जि.सोलापूर) येथील ३३ु११ के.व्ही. सबस््े शनमिील वीि तसेच रोदहत्राच्या

अधथंगसाठी पाण्याची व्यवस्था करणेबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक ०९
ऑक््ोबर, २०१८ रोिी मा.उिाामींत्री याींचेकडे ननवेदनाद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपकेंद्रामध्ये पाण्याची उपलब्िता होत नसल्याने अधथंगअभावी उपकेंद्रामिील
रोदहत्र वारीं वार बींद पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे

व

त्यानष
ु ींगाने सरु
ु असलेल्या कायावाहीची सद्यःजस्थती काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.

(३) करमाळा (जि.सोलापरू ) तालक्
ु यामध्ये एकूण ३३/११ के.व्ही.ची २७ उपकेंद्रे आहे त. त्यापैकी

२४ उपकेंद्रामध्ये आधथंगसाठी पाण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे . उवाररत ३ उपकेंद्रापैकी
३३/११ के.व्ही.उपकेंद्र धचकलठाण येथे ग्रामपींचायत पाणी पुरवठा माफात अधथंगसाठी पाण्याची

व्यवस्था करण्यात आली आहे . परीं तु पुरेसे पाणी उपलब्ि नसल्यामुळे पयाायी व्यवस्था म्हणून
शेिारच्या शेतकऱयाकडून उपकेंद्रामध्ये अधथंगसाठी पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे .

तसेच ३३/११ के.व्ही. उपकेंद्र कात्रि येथे बोअरवेल मध्ये कमी प्रमाणात पाणी

उपलब्ि असन
सद्यपररजस्थतीत अधथंगसाठी पाण्याची व्यवस्था शेिारच्या शेतकऱयाकडून
ू

करण्यात येत.े ३३/११ के.व्ही.उपकेंद्र घो्ी हे इन्फ्रा-२ योिनेअींतगात उभारण्यात आले असून
तेथे भि
ू ल परीक्षणाच्या अहवालानुसार पाण्याची उपलब्िता नसल्याचे आढळून आले.

तसेच

ग्रामपींचायत बोअरवेल मध्ये सध्
ु दा पाणी उपलब्ि नसल्यामळ
ु े अधथंगसाठी ्ँ करद्वारे पाण्याची
व्यवस्था करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५७६ (40)
अहमदनगर (जि.अहमदनगर) येथील िृृ्षी उत्पन्न बािार सर्मतीमधील
मोिळ्या िागा वविून िरण्यात आलेला गैरव्यवहार

(४९)

१३२६०३ (०४-१२-२०१८).

श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अहमदनगर (जि.अहमदनगर) येथील कृॅृषी उत्पन्न बािार ससमतीमिील मोकळ्या िागा
ववकून गैरव्यवहार केल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३)

असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले व त्यानुषींगाने सींबींधिताींवर शासनाने कोणती

कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२२-०२-२०१९) : (१) नाही.

तथावप अहमदनगर कृवष उत्पन्न बािार ससमतीमिील मोकळी िागा ववकली नसून

बािार ससमतीचे आवारात मींिरू ले-आऊ्नस
ु ार ज्या दठकाणी आॅेपन स्पेस आहे अशा िागा
भाडेपट्याने दे ऊन ननयमाचे उल्लींघन केल्याचे ननदा शनास आले अॅाहे .

(२) बािार ससमतीच्या आवारातील मींिूर ले.आऊ्नुसार आॅेपन स्पेस असलेली िागा

भाडयाने दे ण्याबाबतच्या कारवाई सींदभाात जिल्हा उपननबींिक, सहकारी सींस्था, अहमदनगर
याींनी दद.०४.०४.२०१८ रोिीच्या आदे शान्वये चौकशी अधिकाऱयाची ननयुक्ती करण्यात आली
असन
ू त्याींनी ददनाींक १२.०६.२०१८ रोिी चौकशी अहवाल सादर केलेला आहे.

(३) चौकशी अहवालामध्ये कृवष उत्पन्न बािार ससमती, अहमदनगर बािार ससमतीच्या

सींचालक मींडळाने अनधिकृत ठराव करून गाळा व भख
ु ींडाचे वा्प केले होते. तसेच बािार

ससमतीच्या आवारात मींिूर ले-आऊ् नस
ु ार ज्या दठकाणी ओपन स्पेस आहे अशा िागा
भाडेपट्टयाने ददलेल्या असन
ू िागा वा्प करताींना बािार ससमतीचे ननयमाींचे उल्लघींन केल्याचे
तसेच बािार ससमतीच्या आवारामध्ये झालेल्या अनतक्रमण ववरोिात बािार ससमतीने कोणतीही

कायदे शीर कारवाई केली नसल्याचे ननदशानास आले आहे . त्याअनुषींगाने जिल्हा उपननबींिक,

सहकारी सींस्था, अहमदनगर याींनी महाराषर कृवष उत्पन्न पणन (ववकास व ववननयमन)
अधिननयम, १९६३ चे कलम४०(ई) नुसार प्लॉ् भाडेपट्टयाने दे णेबाबत, बािार ससमती
आवारातील अनतक्रमण व अनधिकृत बाींिकाम तात्काळ ह्वन
ू त्यासींदभाातील अहवाल दोन
मदहन्यात सादर करण्याबाबत दद.०१.१०.२०१८ रोिी ननदे श ददले आहे त तसेच उपआयुक्त,

अहमदनगरपासलका याींनी आॅेपन स्पेसमिील बाींिकाम १५ ददवसात काढून घेण्याबाबत आदे श
ददलेले आहे त. सदर आदे शाववरूध्द बािार ससमतीने मा.राज्यमींत्री, नगर ववकास ववभाग
याींचेकडे अपील दाखल केले असन
ू सदर प्रकरणी “िैसे थे” पररजस्थती ठे वण्याचे आदे श ददलेले
आहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५७६ (41)
आददवासी वविास महामांडळािडे वषा २०१५-१६ मध्ये १८ हिार जक्वांटल तुर
प्रकक्येववना पडुन रादहल्याबाबत

(५०)

१३४७५० (०७-१२-२०१८).

डॉ.सुननल दे शमुख (अमरावती) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आददवासी ववकास महामींडळाद्वारे सन २०१५-१६ मध्ये १८ हिार जक्वीं्ल तुर खरे दी
केलेली असन
ू महामींडळाने खरे दी केलेल्या तरु ीचे

डाळीत रुपाींतर केले नाही व तरु ीचा सललाव

सुध्दा केला नाही यामुळे कीडे लागुन त्या तुरीची आता भुक्ी होत असून ती काळी पडली
असल्याची बाब आददवासी ववकास महामींडळाच्या सींचालकाींनी माहे ऑक््ोबर मदहन्यात पार
पडलेल्या बैठकीमध्ये ननदशानास आणली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जिल्हा ननहाय यवतमाळ ६,२०० जक्वीं्ल, िारणी १०,२०० जक्वीं्ल, नींदरु बार
१२०० जक्वीं्ल तुर डाळ अद्यापही सशल्लक रादहली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय ननदशानास आले,
त्यानुसार या प्रकरणातील दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (०५-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) सद्य:जस्थतीत सन २०१५-१६ मध्ये

यवतमाळ व ककनव् पररसरात ६७३२.४२ जक्वीं्ल, िारणी पररसरात ८१५४.१८ जक्वीं्ल व
नींदरु बार पररसरात १२७६.५९ जक्वीं्ल तूर सशल्लक आहे . सदर तुरीस वेळोवेळी िुरीकरण व
औषिाींची फवारणी करण्याींत येत आहे .
काही प्रमाणात ककड लागलेली आहे .

तूर खरे दीचा कालाविी ३ वषाावर झाल्याने तुरीला

उवाररत तरु साठा खराब होऊ नये म्हणन
ू िरु ीकरण व

कक्कनाशक फवारणी वेळोवेळी करण्यात येत.े

साठवणूक केलेल्या तुरीची ववक्री ई-सललावाद्वारे करण्याचे प्रयत्न करण्यात आलेले

आहे त. परीं तु BEP दरापेक्षा कमी दर आल्याने ववक्री होऊ शकली नाही. दद.१४.०९.२०१८ व
दद.२०.०९.२०१८ रोिी झालेल्या सींचालक मींडळाच्या बैठकीत सींचालकाींनी ससमती ननयक्
ु त
करण्याचा

प्रस्ताव

पारीत

केलेला

आहे .

सदर

ससमतीने

अींनतम

केलेल्या

दराने

ववक्री

करण्याबाबत अींनतम ननणाय घेऊन सींपूणा तुरीची ववक्री करण्याींत येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ववधान भवन :
मुांबई.

जितें द्र भोळे
सधचव (िायाभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.
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