अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ८७ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

दोडामार्ग ते ततलारी (ता.दोडामार्ग जि.ससांधद
ु र्
ू )ग या रस्त्याच्याया दरु ावस्थेबाबत
(१)

५७१३ (१०-०४-२०१५).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा) :

सन्माननीय सावगितनि

बाांधिाम (सावगितनि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दोडामागग ते ततलारी (ता.दोडामागग, जि.ससींधुदग
ू )ग या रस््याच्याया कामात काही ठिकाणी
खडीकरण

केले

असता खडीकरणावर

डाींबर

न

घातल्याने

सदर

रस््यावरील

खडीकरण

उखडलेल्या जस्ीतीत ठदसत असल्याचे ठदनाींक १३ िानेवारी, २०१५ रोिी वा ्या सम
ु ारास
तनदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व
तद्नुसार सदर रस््याच्याया डाींबरीकरण करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
येवला (जि.नासशि) येथील नवीन औद्योधर्ि वसाहतीांच्याया
भुसांपादनाची प्रकक्रया पुणग झाल्याबाबत
(२)

५९७५ (१०-०४-२०१५).

आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

श्री.छर्न भुिबळ (येवला), श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल), श्री.जितेंद्र

सन्माननीय उद्योर् मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) येवला (जि.नासर्क) येीील नवीन औद्योगगक वसाहतीींच्याया भुसींपादनाची प्रक्रिया पुणग
झाल्यामुळे या ठिकाणी उद्योगींधद्याकररता पाणी, रस्ते आणण ववद्युत पुरविा इ्यादी

वव.स. ८७ (2)
पायाभूत सोईसुववधाींसह भख
ु ींड ववकससत करण्याकररता माहे
्यादरम्यान

महाराषर

औद्योगगक

ववकास

महामींडळाच्याया

नोव्हें बर, २०१४ मध्ये वा
प्रादे सर्क

कायागलयाने

व

लोकप्रतततनधीींनी र्ासनाकडे प्रस्ताव सादर केलेला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ववींचुर (ता.तनफाड, जि.नासर्क) येीील एमआयडीसी ही वाईन उद्योगासािी

राखीव असल्याने येीे वाईन उद्योगाबरोबरच इतर कृषी पुरक व अन्य प्रिीयासािी
उद्योगधींद्याींना परवानगी समळण्यासािी स्ीातनक लोकप्रतततनधीींनी माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये
वा ्यादरम्यान र्ासनाकडे मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत र्ासनस्तरावर बैिक घेण्यासािी स्ीातनक
लोकप्रतततनधीींनी ठदनाींक १५ नोव्हें बर, २०१४ व ठदनाींक ९ डडसेंबर, २०१४ रोिी र्ासनाकडे
मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) व (३) बाबत र्ासनामाफगत कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (२१-०८-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

तीावप, सींपाठदत क्षेत्राचे सव्हे व डडमाकेर्नचे काम पूणग झालेले आहे . सींपाठदत

औद्योगगक क्षेत्राच्याया आराखयायास मींिरू ी दे ण,े पायाभत
सोयी सवु वधा याींना प्रर्ासकीय
ू
मान्यता दे णे याबाबतचा प्रस्ताव महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाच्याया ववचाराधीन आहे .
(२) व (३) होय, हे खरे आहे .
(४) येवला, जि.नासर्क येीील सींपाठदत क्षेत्राच्याया आराखयायास मींिरू ी व पायाभूत सोयी सुववधा
यास प्रर्ासकीय मान्यता ठदल्यानींतर पायाभत
ू सोयी सवु वधाींची कामे महामींडळामाफगत हाती
घेण्यात येतील. तसेच ववींचूर येीील ्पा ि. ३ मध्ये ४० हे क््र क्षेत्र कृषी पुरक व अन्न
प्रक्रिया उद्योगाींना दे ण्याबाबत महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळ कायगवाही करीत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मोहोळ ते पांढरपूर (ता.मोहोळ, जि.सोलापूर) या रस्त्याच्याया िामाांमयेये झालेला र्वरव्यवहार
(३)

६०६८ (१०-०४-२०१५).

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुल िर्ताप (श्रीर्ोंदा), श्री.हसन
मुश्रीफ (िार्ल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :
सन्माननीय सावगितनि बाांधिाम
(सावगितनि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मोहोळ ते पींढरपूर (ता.मोहोळ, जि. सोलापूर) या रस््याच्याया कामाींच्याया दस्
ु स्तीच्याया
कींत्रा्दाराींकडून ४३ लाख स्पयाींची कामे करण्यात आली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रस््याचे काम तनकृष् दिागचे झाले असून कींत्रा्दाराींनी सुमारे ३५ ते ४०
लक्ष स्पयाींचा अपहार केला, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ८७ (3)
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व
तदनुसार सदर रस््याींची कामे तनकृष् दिागची करणाऱ्या कींत्रा्दाराववींरुध्द र्ासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०६-२०१५) :(१), (२), (३) व (४) प्रश्नाधीन मोहोळ ते पींढरपूर रस्ता

हा राज्य मागग ि.१४१ चा भाग आहे . सदर रस्ता खािगीकरणातन
ू करण्यात आला होता, परीं तु

िल
ु ,ै २०१४ मध्ये रस्ता उद्योिकाकडून काढून घेण्यात आला आहे . रस््याची एकूण
लाींबी ३६.५० क्रक.मी. असून ्यापैकी १९.४०० क्रक.मी. लाींबी मोहोळ तालुक्यातील आहे .
लाींबीमध्ये

रु.२३

लक्ष

रुपयाींची

क्रकरकोळ

दरु
ु स्तीची

कामे मींिूर

आहे त.

सदर

सद्यजस्ीतीत

रस््यावरील खयाडे भरण्याचे काम पूणग झाले असून ससलको्चे काम प्रगतीत आहे . पूणग झालेले
काम ववहीत मानकानस
ु ार केलेले असन
ू रस्ता वाहतक
ु ीसािी सजु स्ीतीत आहे.
___________
रायर्ड जिल््यातील औद्योधर्ि त्रेत्रातील प्रिल्पग्रसस्ताांना भू ांड दे णेबाबत
(४)

६०९२

(०९-०४-२०१५).

श्री.हदलीप

वळसे-पाटील

(आांबर्
े ाव),

श्री.हनुमत
ां

डोळस

(माळसशरस), श्री.हदलीप सोपल (बाशी), श्री.राहुल िर्ताप (श्रीर्ोंदा), श्री.अवधत
तटिरे
ू
(श्रीवधगन), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.भास्िर िाधव (र्ुहार्र), श्री.सुरेश लाड
(ििगत), श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल),
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय उद्योर् मांत्री पुढील

(१) रायगड जिल््यातील महाड, अततररक्त महाड आणण ववळे भागाड या औद्योगगक क्षेत्रातील
ज्या र्ेतक-याींच्याया िसमनी सींपाठदत केल्या आहे त अर्ा प्रकल्पग्रसस्त र्ेतक-याींपैकी काही

प्रकल्पग्रसस्ताींना मोबदल्यासािी भख
ू ींड दे ण्याचा तनणगय महामींडळाने घे न अद्याप भख
ू ींड दे ण्यात
आले नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ्याची कारणे काय आहे त,
(३) तसेच कराराप्रमाणे सदर प्रकल्पग्रसस्ताींना भूखींड दे णेबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (२१-०८-२०१५) :(१) व (२) हे खरे नाही.

ज्या प्रकल्पग्रसस्त र्ेतक-याींनी भख
ू ींडाींची मागणी केलेली आहे , ्याींना भख
ू ींडाींचे वा्प

करण्यात आलेले आहे .
(३)

व

(४)

ज्या

ठद.

३१/०५/२०१५

प्रकल्पग्रसस्त
पयंत

पी.ए.पी.

र्ेतकल्याींनी
भूखींड

भूखींडाींची

मागणी

अिग

मागणी
सादर

केलेली
करावेत,

नाही,
अर्ी

्याींनी
िाहीरात

वव.स. ८७ (4)
वतगमानपत्रत िानेवारी, २०१५ मध्ये प्रससध्द करण्यात आली होती. ्यास अनस
ु रुन ववळे

भागाड औद्योगगक क्ोत्रातील ६ प्रकल्पग्रसस्त र्ेतक-याींकडून पी.ए.पी. भख
ू ींड मागणी अिग प्रात
झालेले असन
ू ्याींना भख
ू ींड वा्प करण्याच्याया अनष
ु ींगाने कायगवाही सरु
ु आहे .
___________
सरवडे तालुक्यातील (जि.िोल्हापूर) दबद्री र्ावच्याया नवीन
पल
ु ाला सांरत्रि िठडे बाांधण्याबाबत

(५)

६३८१ (०९-०४-२०१५).

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िार्ल), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरां र्

बरोरा (शहापूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय सावगितनि बाांधिाम

(सावगितनि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सरवडे तालुक्यातील (जि. कोल्हापूर) बबद्री गावच्याया यढयावरील ३ वषांपूवी बाींधलेल्या

नवीन पुलाला दोन्ही बािल
ू ा सींरक्षक किडे नसल्यामळ
ु े तेीे अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नवीन पुलाला सींरक्षक किडे न बाींधण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व
तदनुसार

सदर

ठिकाणी

होत

असलेले

अपघात

ीाींबववण्यासािी

सींरक्षक

किडे ्वररत

बाींधण्याबाबत र्ासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
प्रश्नाधीन पुल हा कोल्हापरू जिल््यातील कागल तालक्
ु यातील प्रजिमा ि. ४३ वर बबद्री

गावातून िाणा-या यढ्यावर आहे. सदर पुलाचे व सींरक्षक कियायाींचे बाींधकाम सन २०११-१२
मध्ये पुणग झाले असून सद्यजस्ीतीत पूल वाहतक
ू ीस सुजस्ीतीत आहे.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
महाराष्ट्र औद्योधर्ि वविास महामांडळाच्याया (एम.आय.डी.सी)
िसमनी अततक्रमणमक्
ु त िरणेबाबत
(६)

६९२० (१०-०४-२०१५).

आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.जितेंद्र

सन्माननीय उद्योर् मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाच्याया िाणे व नवी मुींबई येीील िसमनीवरील
अततिमणे ह्वून ्या िसमनी अततिमणमुक्त करण्याचा तनणगय उद्योग ववभागाने नुकताच
घेतला आहे , हे खरे आह काय,

वव.स. ८७ (5)
(२) असल्यास, या िसमनीवर झोपडपट्टीधारक अनेक वषागपासून वास्तव्य करीत असल्याने
झोपडपट्टी धारकाींच्याया पुनवगसनाबाबत काय उपाययोिना करण्यात आली आहे वा करण्यात येत
आहे ,

(३) अद्यावप, उपाययोिना करण्यात आली नसल्यास ्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई (२१-०८-२०१५) :(१) व (२) महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाच्याया

सींचालक मींडळाच्याया ठद.३०/०७/२०१२ रोिी झालेल्या बैिकीत ठ्.ठ्.सी. व वागळे इस््े ् या
औद्यागगक क्षेत्राकररता महामींडळामाफगत झोपडपट्टी पुनवगसन योिना राबववण्याचा तनणगय
घेण्यात आला आहे . ठ्.ठ्.सी. औद्योगगक क्षेत्रातील २९ झोपडपट्टय
ट ाींपैकी २ झोपडपट्टय
ट ाींतील
पात्र झोपडपट्टीधारकाींचे पुनवगसन करण्यासािी महामींडळाने नवी मब
ुीं ई महानगरपासलकेस िागा
उपलब्ध करुन ठदली आहे. तर २७ ठिकाणच्याया झोपडपट्टयाींचे सवेक्षणाचे काम प्रगतीपीावर
आहे . वागळे

इस््े ् येीील झोपयायाींचे पुनवगसन योिना राबववण्यासािी पात्र झोपडपट्टी

धारकाींची सींख्या तनजश्चत करणे, सवेक्षण करणे इ्यादी कामे प्रगतीपीावर आहे त.

(३) झोपडपटयाींच्याया सवेक्षणाचे काम सुरु असताना स्ीातनक नागररकाींच्याया तीर व ववरोधामळ
ु े
वाींरवार अडीळे तनमागण होत असल्याने कामास ववलींब झाला आहे .
___________
िोल्हापूर जिल््यातील उद्योििाांना िार्ा, वीिदरवाढ, पायाभूत
सुववधा आणण परवान्याबाबत अडचणी असल्याबाबत

(७)

७११८ (१०-०४-२०१५).

श्री.रािेश त्रीरसार्र (िोल्हापरू उत्तर) :

सन्माननीय उद्योर्

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल््यातील उद्योिकाींनी वाढते वीि दर, िागेची ्ीं चाई, ववववध कराींचा बोिा
आणण अर्ा ववववध कारणाींनी उद्योग त्रस्त असल्याबाबतची तिार मा.मख्
ु यमींत्री, महाराषर
राज्य याींच्यायाकडे ठदनाींक १९ िानेवारी, २०१५ रोिीच्याया सम
ु ारास केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, उद्योिकाींना िागा, वीिदरवाढ, पायाभूत सुववधा आणण परवान्यासींदभागतील अडचणी
असल्याने या सींदभागत ठदनाींक २९ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा ्यासुमारास मा.उद्योग मींत्री, महाराषर

राज्य याींच्यायासमवेत झालेल्या बैिकीत या समस्याींवर स्ीातनक लोकप्रतततनधीींनी चचाग केली
आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या सींदभागत र्ासनाने कोणता तनणगय घेतला आहे , ्याींचे स्वरुप काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१०-०६-२०१५) :(१) होय.
(२) होय, सदरची बाब खरी आहे .

(३) महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाने कळववल्यानुसार महाराषरात वीि अखींड व
पुरेर्ा दाबाने खात्रीर्ीररर्या उपलब्ध होते.

वव.स. ८७ (6)
उद्योगाींसािी आवश्यक परवानग्या कमी करण्यात ये न म.औ.वव.मींडळातगगत दे ण्यात
येणा-या परवानग्याींचे सुसूत्रीकरण करण्यात आलेले आहे . ्यानस
ु ार एकाच अिागमधून नकार्े

मींिरू ी, नळ िोडणी, िल तनस्सा:रण, अजग्नर्मन दाखला, सामाईक साींडपाणी प्रक्रिया केंद्र,

मेंबर र्ीप दाखला दे ण्यात येणार आहे. वीि िोडणीचा ना हरकत दाखला भख
ू ींड वा्प
पत्रासोबतच दे यात येणार आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िालना येथील सावगितनि बाांधिाम ववभार्ातील बरे च अधधिारी व िमगचारी अपडाऊन िरीत
असल्यामळ
ु े िायागलयात र्वरहिर राहत असल्याबाबत
(८)

७८४९ (१०-०४-२०१५).

श्री.अिन
ुग

ोतिर (िालना) :

सन्माननीय सावगितनि

बाांधिाम (सावगितनि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िालना येीील सावगितनक बाींधकाम ववभागातील बरे च अगधकारी व कमगचारी अपडा न
करीत असल्यामळ
ु े कायागलयात गैरहिर राहत असून कायागलयाचा कारभार कमगचारीकरीत
असल्याचे नक
ु तेच माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा ्या दरम्यान तनदर्गनास आले आहे , हे

खरे

आहे काय,
(२)

तसेच िालना येीील सावगितनक

बाींधकाम

ववभागातील अगधकारी

गैरहिर राहत

असल्यामळ
ु े कायागलय एक व दोन मधील कायगकारी असभयीं्याचे दालन नेहमीच बींद असते,हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी सावगितनक बाींधकाम ववभागाच्याया गैरकारभाराची र्ासनाने
चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व तदनुसार िालना येीील सावगितनक
बाींधकाम ववभागाती अगधकारी गैरहिर अगधकाऱ्याींववरुध्द र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ििगत तालुक्यातील (जि.रायर्ड) परळ, पनवेल, नेरळ-मांचर सभमाशांिर ्या रस्त्याचे िाम
वनिसमनीच्याया अडथळ्यामुळे पूणग होवू शिले नसल्याबाबत

(९)

८०४४ (१०-०४-२०१५).

आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

श्री.सुरेश लाड (ििगत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र

सन्माननीय सावगितनि बाांधिाम (सावगितनि उपक्रम वर्ळून) मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) किगत तालुक्यातील (जि.रायगड) परळ, पनवेल, नेरळ-मींचर, सभमार्ींकर ्या रस््याचे
काम वनिसमनीच्याया अडीळ्यामुळे पूणग होवू र्कले नाहीत, हे खरे आहे काय,

वव.स. ८७ (7)

(२) असल्यास, सदर रस््याच्याया कामासािी असलेले अडीळे दरू करुन सदर रस्ते वाहतूकीसािी
सरु
ु करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच कायगवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०५-२०१५) : (१) होय.
(२) प्रश्नाींक्रकत रस््यासािी वन िसमनीतन
ू िाणाऱ्या ४.४५१ क्रक.मी. लाींबीमध्ये वन िसमन

सींपादनासािी त्वत: मींिूरी प्रात झाली आहे . ववषयाींक्रकत लाींबी सभमार्ींकर अभयारण्याच्याया
१०.००

क्रक.मी.

पररसरामध्ये

येत

असल्याने

रर्

यागचका

ि.१२७७/२०००

नुसार

उच्याच

न्यायालय, मुींबई खींडपीि नागपूर/राषरीय हररत न्यायागधकरण (NGT) याींची मान्यता घेणे

आवश्यक असल्याने ्याबाबत कायगवाही प्रगतीपीावर आहे . मींिरू ी प्रात झाल्यानींतर सदर
लाींबीतील काम हाती घे न पूणग करण्याचे तनयोिन आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सावगितनि बाांधिाम प्रादे सशि ववभार्, अमरावतीसाठी अिोला येथे उपमख्
ु य वास्तश
ु ास्त्र
िायागलय मांिूर िरण्याबाबत

(१०)

८२०३ (१०-०४-२०१५).

(सशरुर) :

श्री.र्ोवधगन शमाग (अिोला पजश्चम), श्री.बाबुराव पाचणे

सन्माननीय सावगितनि बाांधिाम (सावगितनि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सावगितनक बाींधकाम प्रादे सर्क ववभाग, अमरावतीसािी अकोला येीे उपमुख्य वास्तुर्ास्त्र
कायागलय मींिरू करण्याबाबत स्ीातनक लोकप्रतततनधी (अकोला प.) याींनी सगचव, सावगितनक
बाींधकाम ववभाग याींना माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा ्या दरम्यान तनवेदन दे न मागणी केली
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त मागणीनुसार सदरहू वास्तुर्ास्त्रज्ञ का कायागलय मींिूर करण्याबाबत र्ासनाने
कोणता तनणगय घेतला आहे ,
(३) असल्यास, तनणगयाचे ीोडक्यात स्वरुप काय,
(४) अद्याप तनणगय घेतला नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०६-२०१५) : (१), (२), (३) व (४)
सदर ववषयाबाबत प्रात तनवेदनाच्याया अनष
ु ींगाने प्रस्ताव तपासण्यात येत आहे .
___________

वव.स. ८७ (8)
राज्याच्याया समाििल्याण मांत्रालयामाफगत मार्ासवर्ीयाांना दे ण्यात येणा-या
सशष्ट्यवत्त तीचे अिग लनलाईन भरण्यासाठी तयार िरण्यात आलेली
वेबसाईट र्ेल्या सहा महहन्याांपासन
ू बांद असल्याबाबत

(११)

८३०७ (०९-०४-२०१५).

श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळसशरस), श्री.र्णपत र्ायिवाड (िल्याण

पूव)ग , डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा
िळवा) :

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

(१) राज्याच्याया समािकल्याण मींत्रालयामाफगत मागासवगीयाींना दे ण्यात येणा-या सर्षयव्ृ तीचे
अिग ऑनलाईन भरण्यासािी तयार करण्यात आलेली वेबसाई् गेल्या सहा मठहन्याींपासून बींद

असल्याने राज्यातील १० लाखाींहुन अगधक मध्यमवगीय ववद्या्यी सर्षयव्ृ तीपासून वींगचत
राठहल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा ्यादरम्यान तनदर्गनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व ्यानुसार मध्यमवगीय ववद्या्यांना

सर्षयव्ृ तीचे वा्प करण्याच्याया ष्ष्ीने र्ासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (२४-०८-२०१५) : (१) नाही. सन २०१४-१५ या र्ैक्ाणणक वषागत
मॅठरको्तर सर्षयव्ृ ती व सर्क्षण र्ुल्क पररक्षा र्ुल्क योिने अींतगगत माचग, २०१५ अखेर
१६५८२८० इतके ऑनलाईन अिग प्रात झाले आहे त.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
बुलढाणा जिल््यातील
(१२)

८४९७ (१०-०४-२०१५).

ामर्ाांव ते शेर्ाांव या रस्त्याच्याया चौपदरीिरणाबाबत
श्री.आिाश फुांडिर ( ामर्ाांव) :

सन्माननीय सावगितनि

बाांधिाम (सावगितनि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बुलढाणा जिल््यातील खामगाींव ते र्ेगाींव या रस््यावरुन री.ी. सींत गिानन महाराि

र्ेगाींव याींच्याया दर्गनासािी िाणा-या भाववकाींची गदी मोठ्या प्रमाणात ठदवसेंठदवस वाढत आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, खामगाींव ते र्ेगाींव हा रा.मा. ि. २४ या भागातील रस््याची लाींबी १७.६०
क्रक.मी. असून ्यापैकी र्ेगाींव गावािवळील ४.२० क्रक.मी. लाींबीतील रस््याींचे चौपदरीकरण
करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(३) तसेच उवगररत लाींबीतील चौपदरीकरणाचे कामाींसािी आवश्यक तनधीची मींिूरी दे ण्यात आली
आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व
तदनुसार र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ८७ (9)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.
(३) व (४) उवगररत १३.४० क्रक.मी. लाींबीपैकी क्रक.मी. १.३० लाींबीच्याया चौपदरीकरणासािी रु. २००
लक्ष इतक्या रकमेस मींिूरी दे ण्यात आली आहे.

उवगररत लाींबीतील चौपदरीकरणाचे काम आवश्यकतेनुसार मींिूरी, तनधी, तनकष व

प्राीम्यिमानुसार करण्याचे तनयोिन आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
एम.आय.डी.सी.िडून उल्हास नदीतून वाढीव पाणी उचल थाांबववण्याबाबत
(१३)

८६३१ (०७-०४-२०१५).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनर्र) :

सन्माननीय उद्योर्

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) एम.आय.डी.सी.कडून उल्हासनदीतून वाढीव पाणी उचल चालू असल्यामुळे व सन २०१४-१५
करीता उल्हासनदी पात्रात १४ ्क्के पाणी कपात लागू आहे, अर्ा जस्ीतीत तनजश्चत केलेल्या
कोटयाप्रमाणे पाणी उचलणे आवश्यक आहे असे न झाल्यास भववषयात भीषण पाणी ्ीं चाई
तनमागण होईल व याचा उल्हासनगर महानगरपासलकेच्याया क्षेत्रात फ्का बसेल, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, एम.आय.डी.सी. कडून वाढीव पाणी उचल ्वरीत ीाींबववणे करीता र्ासनाने
कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येणार आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (२१-०८-२०१५) :(१) हे खरे नाही, उल्हासनदीतील पाण्याची मागणी व

उल्हास नदी तसेच बारवी धरणातील पाण्याची उपलब्धता पाहून पाण्याचे तनयोिन िलसींपदा
ववभागाकडून करण्यात येत.े सद्य्जस्ीतीत उल्हास नदी व बारवी धरणात पाण्याची उपलब्धता
कमी असल्याने िलसींपदा ववभागाने डडसेंबर, २०१४ पासून ते िुल,ै २०१५ पयंत पाणी पुरविा
करण्याच्याया ष्ष्ीने १४% पाणी कपात लागू केली आहे .

महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळामाफगत उल्हासनगर महानगरपासलकेला १२०

द.ल.प्र.ठद. पाणी परु ववण्याचे मान्य केले होते. तीावप, उल्हासनगर महानगरपासलकेची मागणी
ठदवसेंठदवस वाढत असल्यामळ
ु े र्ि
ु वार वगळता सुमारे १६५ द.ल.ली.प्र.ठद इतका पाणीपुरविा
उल्हासनगर महानगरपासलकेला सद्य्जस्ीतीत करण्यात येत आहे .
(२)

महामींडळाने

केलेल्या

करारनाम्यानस
ु ार

िुल,ै

२०१६

पयंत

उल्हासनदीतून

७७०

द.ल.ली.पाणी उचलण्यास िलसींपदा ववभागाने मींिरू ी ठदली आहे. तीावप, िलसींपदा ववभागाने

१४ ्क्के पाण्याची कपात केल्यामुळे सद्य्जस्ीतीत महामींडळाकडून उल्हासनदीतून ६६०
द.ल.घ.मी.

पाणी उचलण्यास येते. ्यामुळे महामींडळाकडून उल्हास

उचलण्यात येत नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

नदीतून वाढीव पाणी

वव.स. ८७ (10)
िात पडताळणी ससमतीमधील अधधिा-याांची पदे ररक्त असल्याबाबत
(१४)

१०१४६ (२०-०४-२०१५).

सशवािीनर्र) :

श्री.प्रिाश आदबटिर (राधानर्री), श्री.अबू आिमी (मान ूदग

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील िात पडताळणी ससमतीच्याया वतीने १५ ववभागामाफगत िात पडताळणीचे
कामकाि सरु
ु आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरच्याया िात पडताळणी ससमतीमधील अगधका-याींची पदे ररक्त असल्याने
हिारो िात पडताळणीचे प्रस्ताव प्रलींबबत आहे त हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ररक्त कमगचारी व अगधका-याींची पदे भरुन तसेच िात पडताळणीचे प्रस्ताव
तनगगसमत करण्यासािी र्ासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (२७-०७-२०१५) : (१) होय.
(२)

िात

प्रमाणपत्र

पडताळणी

ससमतीच्याया

ररक्त

पदाींचा

अततररकत

कायगभार

अन्य

अगधकारी/कमगचारी याींच्यायाकडे सोपवून प्रकरणे तनकाली काढण्यात येत आहे त.

(३) या सींदभागत पद भरण्याची कायगवाही र्ासन स्तरावरुन सरु
ु असन
ू उवगररत ररक्त पदे
भरण्याची कायगवाही आयुक्त, समािकल्याण, पुणे याींच्यायास्तरावर करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
परभणी जिल््यातील औद्योधर्ि वविास महामांडळ िमगचाऱयाांच्याया वसाहतीत मोठ्या प्रमाणात
वत्र
त तोड सुरू असल्याबाबत

(१५)

११००४ (०६-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.प्रशाांत बांब (र्ांर्ापूर) :

सन्माननीय उद्योर् मांत्री पुढील

(१) र्ासनामाफगत जिल््यात र्तको्ी वक्ष
ृ लागवडीचा उपिम हाती घेण्यात ये न जिल्हा

ठहरवाईने न्ववण्याचे काम सरु
ु असताना परभणी जिल््यातील औद्योगगक ववकास महामींडळ

कमगचाऱ्याींच्याया वसाहतीत मोठ्या प्रमाणात वक्ष
ृ तोड सुस् असल्याचे नुकतेच माहे डडसेंबर २०१४
मध्ये वा ्या सुमारास तनदर्गनास आले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली आहे काय, ्यात काय आढळून आले,

(३) तष्नुसार यास िबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीींवर कोणती कायगवाही करण्यात आली आहे वा
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ्याची कारणे काय आहे त?
श्री. सुभाष दे साई (२२-०६-२०१५) :(१) हे

खरे नाही.

अवकाळी पा स व वादळी वाऱ्यामळ
ु े रस््यालगतची व कमगचारी वसाहतीमधील

सुबाभळीची झाडे उन्मळून कमगचाऱ्याींच्याया वसाहतीमध्ये, कायागलयीन इमारत व सींरक्षण सभींत

वव.स. ८७ (11)
यावर पडली होती. ्यामळ
ु े ववभागीय कायागलयाच्याया अनुमतीने उन्मळून पडलेली झाडे
तोडण्यात आलेली असून, सुजस्ीतीमध्ये असलेले एकही झाड तोडण्यात आलेले नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील उद्योर् आणण िार ाने याांच्यायामळ
ु े समळणाऱया रोिर्ारात मोठी घट झाल्याबाबत
(१६)

११०६६ (१०-०४-२०१५).

श्री.राणािर्िीतससांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.रमेश िदम

(मोहोळ), डॉ.सुरेश (भाऊ)

ाडे (समरि), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा
सन्माननीय उद्योर् मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

िळवा) :

(१) राज्यातील उद्योग आणण कारखाने याींच्यायामुळे समळणाऱ्या रोिगारात मोिी घ् झाल्याचे
उद्योगाींच्याया

वावषगक

सवेक्षणातून

ठदसून

आल्याची

बाब िानेवारी

२०१५ च्याया

पठहल्या

आिवयायात तनदर्गनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सींघ्ीत औद्योगगक क्षेत्रातील रोिगार घ्ला असून कींत्रा्ी नोकराींची सींख्या
वाढत आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, औद्योगगक क्षेत्रातील रोिगाराची उपलब्धता वाढण्यासािी र्ासन काय कारवाई
करत आहे वा करणार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय?
श्री. सुभाष दे साई (१०-०६-२०१५) : (१) महाराषराची आगीगक पाहणी अहवाल सन २०१४-१५

च्याया सवेक्षणानस
ु ार राज्यात औद्योगगक गुींतवणुकीसह रोिगारात दे खील वाढ होत आहे . वषग
तनहाय औद्योगगक गुींतवणुक व रोिगार खालील प्रमाणे आहे .
सन

सक्
ु म, लघु व मध्यम

गींत
ु वणक
ू (रु.को्ी)

रोिगार (लक्ष)

२०११-१२

१५,६०६

४,४४३

२.०७

२०१२-१३

१६,१३६

५,४५५

२.०६

२०१३-१४

१९,८१४

६,३५८

२.४८

२०१४-१५

२४,८९४

५,३५५

२.९२

उपिम

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ८७ (12)
चोपडा येथील ( जि.िळर्ाांव) रस्त्याांवरील पुलाच्याया दरु
ु स्तीबाबत
(१७)

११२२४ (१०-०४-२०१५).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :

सन्माननीय सावगितनि

बाांधिाम (सावगितनि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चोपडा येीील (जि.िळगाींव) रस््याींवरील पल
ु सन २००६ च्याया अततवषृ ्ीत वाहून गेले आहे,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, अततवषृ ्ीमुळे खराब झालेल्या रस््याींची व पुलाींची दरु
ु स्ती अभावी अ्यींत
दयनीय अवस्ीा झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, दरु
ु स्तीसािी बाींधकाम ववभागाने अींदािपत्रक र्ासनाकडे पािववला आहे , हे खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, ्या रस््याींच्याया व पल
ु ाच्याया दरु
ु स्तीसािी र्ासनाने तनधी उपलब्ध करण्यासािी
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०६-२०१५) :(१) अींर्त: खरे आहे.
सन २००६ च्याया अततवषृ ्ीत चोपडा तालुक्यातील काही पुलाींचे िोडरस््याचे भराव तीा
रस््यावर मोठ्या प्रमाणावर खयाडे पडून रस्ते नादरु
ु स्त झाले होते.
(२) हे खरे नाही.

अततवषृ ्ीमुळे नुकसान झालेले िोडरस्ते तसेच रस््यावर पडलेले खयाडे भरुन रस्ते

वाहतुकीस सुजस्ीतीत िे वण्यात आले आहे त.

(३) व (४) सदर रस््याच्याया दरु
ु स्तीकरीता क्षेबत्रय कायागलयाकडून तनधीची मागणी करण्यात

आली होती. ्यानस
ु ार परु हानी दरु
ु स्तीसािी राज्यक्षेत्राकडे रु.८८.१६ लक्ष व स्ीातनक क्षेत्राकडे
रु.४२ लक्ष इतका तनधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला होता.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
अहमदनर्र येथील औद्योधर्ि वसाहतीसाठी पायाभूत सुववधाांचा अभाव असल्याबाबत
(१८)

११३५१ (०९-०४-२०१५).

श्री.सांग्रसाम िर्ताप (अहमदनर्र शहर), श्री.रमेश िदम

(मोहोळ), श्री.अवधत
ू तटिरे (श्रीवधगन), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय

उद्योर् मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अहमदनगर येीे असलेल्या औद्योगगक वसाहतीसािी पुण,े औरीं गाबाद आणण नासर्क

जिल््यामध्ये पायाभूत सुववधाींचा अभाव आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त औद्योगगक वसाहतीचा ववकास व्हावा म्हणून र्ासनाने कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ८७ (13)
श्री. सुभाष दे साई (१५-०६-२०१५) : (१) व (२) हे खरे नाही.

अहमदनगर येीे ५९६ हे क््र िागेवर औद्योगगक क्षेत्र ववकसीत करण्यात आले असून,

तेीे ३६.५० क्रक.मी. एवढे रस््याचे डाींबरीकरण केले आहे व सदर औद्योगगक क्षेत्रातील

उद्योिकाींना २४ तास पाण्याचा परु विा व्हावा म्हणून मळ
ु ा धरणातन
ू २३.१९ द.ल.घ.मी. इतके

पाण्याचे आरक्षण घेतले आहे व औद्योगगक क्षेत्रास ६००० द.ल.ली. प्रतत ठदन पाणी पुरविा
केला िातो. तसेच सदर औद्योगगक क्षेत्रातींगत
ग सामाईक सुववधा केंद्र, बँक, पोस्् ऑक्रफस,
कॅन््ीन, हॉ्े ल, र्ाळा, रठहवासी ववभाग इ्यादी सोयी उपलब्ध करुन ठदल्या आहे त व
अजग्नर्मन केंद्र यींत्रणा दे खील कायागजन्वत करण्यात आलेली आहे व माठहती तींत्रज्ञ काानासािी
माठहती

तींत्रज्ञ काान

उद्यान

इमारत

बाींधण्यात

आली

आहे.

तसेच

माठहती

व

तींत्रज्ञ काान

उद्योिकाींसािी नवीन भूखींडाचे वा्प करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
वासशम येथील महाराष्ट्र राज्य औद्योधर्ि वविास मांडळाचे २१९ हे क्टर त्रेत्रातील िमीनीपविी
फक्त ४२.२ हे क्टर वविसीत झाली असल्याबाबत
(१९)

११५१३ (०९-०४-२०१५).

श्री.असमत झनि (ररसोड), श्री.रािेंद्र पाटणी (िारां िा) :

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

(१) वासर्म येीील महाराषर राज्य औद्योगगक ववकास मींडळाचे २१९ हे क््र क्षेत्रातील
िमीनीपैकी फक्त ४२.२ हे क््र ववकसीत झाली असल्याचे ठदनाींक ३ फेब्रुवारी, २०१५ च्याया
दरम्यान तनदर्गनास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर एम.आय.डी.सी मध्ये पीठदवे, रस्ते, पाण्याची सोय अर्ा मल
ु भूत
सुववधाींच्याया अभावी या ठिकाणी उद्योिकाींत नैराश्य असल्याचे समोर आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व ्यात काय आढ्ळून आले आहे
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

श्री. सुभाष दे साई (१५-०६-२०१५) :(१) महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाने वासर्म

ववकास केंद्रासािी २१५.७१ हे .आर इतके क्षेत्र भस
ू ींपाठदत केले आहे . ्यापैकी ४८.४९ हे.आर
क्षेत्रात एकूण ९७ भूखींडाचे आरे खन करण्यात आले असन
ू ्यापैकी ६० भूखींडाचे वा्प करण्यात
आले आहे त.

(२) व (३) वासर्म ववकास केंद्रासािी महामींडळाने एकूण २.५७ क्रक.मी. लाींबीचे खडी-मुरुमाचे
रस््याचे काम पूणग केले सून ्यवर प्राीसमक डाींबरीकरण करण्याचे काम प्रस्ताववत आहे.

तसेच २.२७ क्रक.मी. लाींबीची व १०० सम.मी. व्यासाची बबडाची अर्ध्
ु द पाणी परु विा िलवाठहनी
्ाकलेली आहे व ५०० घनमी्र क्षमतेचे िलकींु भ बाींधण्यात आलेले असून, १०० सम.मी आणण
१५० व्यासाची २.६५ क्रक.मी लाींबीची अींतगगत िलवाठहनी दे खील ्ाकण्यात आलेली आहे.

सद्य:जस्ीतीत उद्योिकाींना महामींडळाच्याया ववहीरीतून १० घनमी्र प्रती ठदन इतका पाणी
परु विा करण्यात येत आहे .

वव.स. ८७ (14)
सदर औद्योगगक क्षेत्रासािी ५ एमव्हीए क्षमतेचे

ववद्युत सबस््े र्नाचे काम पुणग

करण्यात आले आहे . तर पीठदवे उभारण्याचे काम प्रस्ताववत असून ्यास रु.५४.०७ लक्ष
इतक्या रकमेस प्रर्ासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव वररषिाच्याया मींिरू ीसािी पािववण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
बल
ु डाणा येथील शहरालर्त असलेल्या औद्योधर्ि वविास महामांडळा अांतर्गत िार्ेवर भु ांड
घेवून उद्योर् न सुरु िरणा-याचे भु ांड रद्द िरणेबाबत

(२०)

११६०५ (१०-०४-२०१५).

श्री.हषगवधगन सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय उद्योर्

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बुलडाणा येीील र्हरालगत असलेल्या औद्योगगक ववकास महामींडळा अींतगगत ववववध
उद्योिक कींपन्याींना क्रकती भुखींड उपलब्ध करण्यात आले आहे ,

(२) असल्यास, राखीव भुखींडामधन
ु क्रकती उद्योग कींपन्याींसािी भख
ु ींडाचे वा्प करण्यात आले
आहे ,

(३) असल्यास, यापैकी क्रकती भुखड
ीं ावर सध्य्जस्ीतीत उद्योग सुरु आहे ,

(४) असल्यास, भुखींड वा्प करण्यात आले परीं तु अद्यापही उद्योग सुरु केले नसल्याचे
भुखड
ीं ाची सींख्या क्रकती आहे ,

(५) असल्यास, वषागनुवषग उपरोक्त िागेवर भख
ु ींड घेवन
ू उद्योग न सुरु करणा-याचे भख
ु ींड रद्द
करणेबाबत व नववन उद्योिकाींना भख
ु ींड वा्प करणे बाबत र्ासन काय कायगवाही करणार
आहे वा करीत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई (२१-०८-२०१५) :(१) बल
ु डाणा र्हरालगत असलेल्या औद्योगगक क्षेत्रातील २४
उद्योिकाींना भूखींड वा्प करण्यात आले आहे त.

(२) राखीव असलेल्या भख
ू ींडाींतून उद्योिकाींना भूखींडाचे वा्प करण्यात आले नाही.

(३) व (४) उद्योिकाींना वा्प करण्यात आलेल्या २४ भूखींडाींपैकी ९ भख
ू ींडाींवर उद्योग सुरु
आहे त उवगररत १५ भख
ू ींडावर अद्याप उद्योग सुरु झालेले नाहीत.

(५) बल
ु डाणा र्हरालगत असलेल्या औद्योगगक क्षेत्रातील वा्प करण्यात आलेल्या भख
ू ींडाींपैकी

ज्या भूखींडधारकाींनी ववहीत केलेल्या कालावधीत भख
ू ींडाींचा ववकास केला नाही. अर्ा ८ भख
ू ींड
धारकाींना नो्ीसा दे ण्यात आल्या हो्या. ्यापैकी ४ भख
ू ींड परत महामींडळाच्याया ताब्यात
घेण्यात आले आहे त.

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ८७ (15)
मौिे वडर्ाव (ता.जि.उस्मानाबाद) येथील िार्ेवर औद्योधर्ि
वसाहत वविससत िरण्याबाबत
(२१)

११७८३ (१०-०४-२०१५).

(पराांडा) :

श्री.राणािर्िीतससांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे

सन्माननीय उद्योर् मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे वडगाव (ता.जि.उस्मानाबाद) येीे ५०० एकर िागेवर औद्योगगक वसाहत ववकससत
करण्याच्याया स्ीातनक प्रतततनधीींच्याया वारीं वार होत असलेल्या मागणीच्याया अनुषींगाने मा.उद्योग
मींत्री याींच्यायाकडे ठदनाींक ४ फेब्रुवारी, २०१५ रोिी बैिक घेण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्याया अनुषींगाने र्ासनाने आतापयंत कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे साई (२२-०६-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे .

(२) मौिे वडगाींव (ससध्दे श्वर) जि. उस्मानाबाद येीे औद्योगगक क्षेत्र ववकसीत करण्यासािी
१४८.५३ हे . आर क्षेत्र अगधसूगचत करण्यात आले असून, जिल्हागधकारी, उस्मानाबाद याींनी
सींबींगधत खातेदाराींर्ी बैिक आयोजित कस्न नक
ु सान भरपाईचे दर वा्ाघा्ीने तनजश्चत
करण्यासींबींधीची कायगवाही सुरु केली आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मौिे िौडर्ाव (जि.उस्मानाबाद) येथील औद्योधर्ि वसाहती िवळची
बाशी तालक्
ु यातील िमीन सांपाहदत िरण्याबाबत
(२२)

११७८४ (१०-०४-२०१५).

(पराांडा) :

श्री.राणािर्िीतससांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे
सन्माननीय उद्योर् मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे कौडगाव (जि.उस्मानाबाद) येीील M.I.D.C. औद्योगगक वसाहती लगतची बार्ी
तालुक्यातील १००० एकर िमीन सींपाठदत करण्याच्याया मागणीच्याया अनुषींगाने मा.उद्योग मींत्री
याींच्यायाकडे ठदनाींक ४ फेब्रव
ु ारी, २०१५ रोिी बैिक घेण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्याया अनुषींगाने र्ासनाने आतापयंत कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे साई (२२-०६-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे .

(२) मौिे कौडगाव (जि.उस्मानाबाद) येीे औद्योगगक क्षेत्र ववकसीत करण्यासािी ३२६.१६
हे .आर खािगी क्षेत्र व १२९.९७ हे .आर सरकारी क्षेत्र असे एकूण ४५६.१३ हे .आर क्षेत्र अगधसूगचत
करण्यात आले असन
्यापैकी १७९.५९ हे .आर क्षेत्राींची सींयुक्त मोिणी झालेली असून,
ू

महाराषर औद्योगगक ववकास अगधतनयम, १९६१ च्याया कलम ३२ (१) नस
ु ार अगधसच
ू ना प्रससध्द

वव.स. ८७ (16)
करण्याची कायगवाही सुरु आहे . तसेच सदर क्षेत्राचे मुल्याींकन करणे व नुकसान भरपाईचा दर
िरववणेबाबतची कायगवाही सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यात तनराधाराांना तनवागहासाठी अनुदान दे ण्याबाबत
(२३)

११७९४ (०९-०४-२०१५).

(पराांडा) :

श्री.राणािर्िीतससांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे

सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात ववववध तनराधार योिनेंतगगत तनराधाराींना तनवागहासािी अनद
ु ान दे ण्यात येते, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त योिनेंतगगत तनराधाराींना तनवागह अनुदानासािी माहे फेब्रुवारी, २०१५ अखेर
क्रकती रक्कम दे य आहे ,

(३) असल्यास, उस्मानाबाद जिल््यातील क्रकती तनराधाराींना अनुदान दे य आहे व क्रकती रक्कम
दे य आहे,

(४) असल्यास, दे य अनुदान केव्हापयंत दे ण्यात येईल,
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (१५-०६-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) उस्मानाबाद जिल््यातील ववर्ेष सहाय्य कायगिमाींतगगत येणा-या सवग लाभा्यांना माहे
फेब्रुवारी, २०१५ अखेर पयंतचे अनद
ु ान वा्प करण्यात आले आहे .
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अहमदनर्र शहरात नार्पूर एमआयडीसी फेि २, फेि ३ याांच्याया
िसमनी सांपाहदत िरण्याबाबत

(२४)

११८२७ (०९-०४-२०१५).

श्रीमती मोतनिा रािळे (शेवर्ाांव - पाथडी) :

सन्माननीय

उद्योर् मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अहमदनगर र्हरात नागपूर एमआयडीसी फेि २, फेि ३ याींच्याया िसमनी सींपाठदत
करण्याचे काम सस्
ु होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्र्यक्षात क्रकती िसमनी सींपाठदत झालेल्या आहे त,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१५-०६-२०१५) :(१) व (२) अहमदनगर औद्योगगक क्षेत्राच्याया फेि २ व फेि
३ सािी अनि
ु मे वडगाींव गु ता येीील २२०.७५ हे आर खािगी व २३.६७.७४ हे आर सरकारी

वव.स. ८७ (17)
तसेच वपींपळगाींव माळवी येीील क्षेत्रासािी २१७.३२ हे आर खािगी असे एकूण ४६१.७४.७४ हे

आर क्षेत्र अगधसूगचत करण्याची अगधसूचना प्रससध्द करण्यात आली आहे . तीावप, काही
खातेदाराींनी ववरोध केल्यामळ
ीं ादनाची पढ
ु े भस
ू प
ु ील कायगवाही झालेली नाही. परीं त,ू मौिे वडगाींव
गुता

येीील

क्षेत्रासािी

सींबींगधत

खातेदाराींसोबत

नक
ु सान

भरपाईचे

दर

वा्ाघा्ीने

िरववण्यासािी जिल्हागधकारी याींच्याया समवेत बैिक आयोजित करण्याची कायगवाही सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िसारा घाटातील िॅच वॉटर ड्रेन सांदभागतील प्रस्तावाबाबत
(२५)

११८५७ (१८-०४-२०१५).

श्री.रािाभाऊ (परार्) वािे (ससन्नर) :

सन्माननीय

सावगितनि बाांधिाम (सावगितनि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) कसारा घा्ातील कॅच वॉ्र ड्रेन सींदभागत उप सींरक्षक अगधकारी, वन ववभाग, र्हापूर याींनी
भारतीय राषरीय रािमागग प्रागधकरणाकडे परवानगीसािी ठदनाींक १८ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा
्या सम
ु ारास प्रस्ताव सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भारतीय राषरीय रािमागग प्रागधकरणाने उप सींरक्षक अगधकारी, वन ववभाग,
र्हापूर याींच्यायाकडे उक्त कामाींबाबत तपर्ील नकार्ासह ठदनाींक २२ िानेवारी, २०१५ रोिी वा
्या सम
ु ारास प्रस्ताव मागववला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व
तदनुसार र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०६-२०१५) :(१) नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.

(३) मा.मुख्यमींत्री याींनी ठदनाींक ०१.१२.२०१४ च्याया बैिकीमध्ये कॅच वॉ्र ड्रेन बाींधण्याच्याया

कामास मख्
ु य वनसींरक्षक, िाणे व उपसींरक्षक अगधकारी, वन ववभाग, र्हापरू याींनी अडीळा
आणू नये, अर्ा सूचना ठदलेल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सशष्ट्यवत्त ती वाटपास बेिेिडून टाळाटाळ होत असल्याबाबत.
(२६)

११९०५ (१०-०४-२०१५).

श्री.सभ
ु ाष दे शमु

(सोलापूर दक्षत्रण) :

सन्माननीय

सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जिल््यातील समािकल्याण ववभागाची प्राीसमक व माध्यसमक सर्षयव्ृ ती
वा्पास बँकेकडून ्ाळा्ाळ केली िात आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ८७ (18)
(२) असल्यास, वा्पाववना सर्षयव्ृ ती बँकेत पडून आहे असे तनदर्गनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व ्यात काय आढळून आले
तसेच सींबींगधताींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (२८-०७-२०१५) : (१) व (२) जिल्हा समािकल्याण

अगधकारी, जिल्हा

पररषद, सोलापूर याींनी ठदलेल्या यादीप्रमाणे ववद्या्यांच्याया बक क खा्यात सर्षयव्ृ तीची रक्कम
बँकेने उसर्रा िमा केली आहे. तसेच खाते िमाींक चक
ु लेल्या ववद्या्यांच्याया सर्षयव्ृ तीची
रक्कम बँकेकडे सर्ल्लक आहे.

(३) मागासवगीय ववद्या्यांची सर्षयव्ृ तीची रक्कम ्याींच्याया बँक खा्यावर िमा करण्यासािी

बँकेकडे सप
ु द
ू ग करण्यात आली होती. तीावप, सींबींगधत बँकेकडून ववद्या्यांच्याया खा्यात िमा न
झाल्याने बँकेचे अगधकारी याींचे समवेत बैिक घे न ववद्या्यांच्याया खा्यात िमा करण्याच्याया

सूचना दे ण्यात आल्या आहे त. ्यानुसार बँकेने ८२,१३९ ववद्या्यांच्याया खा्यात सर्षयव्ृ तीची
िमा केली आहे . तसेच बँक खाते िमाींक चुकीचे ठदल्यामुळे ३३५८ ववद्या्यांच्याया सर्षयव्ृ तीची
रक्कम बक केत सर्ल्लक असन
ू ्याींचे खाते िमाींक सध
ु ाररत करण्याची कायगवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सशांपी िातीचा उल्ले
(२७) ११९६५ (१०-०४-२०१५).

नामदे व सशांपी असा िरणेबाबत

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां िी) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य र्ासनाचे पररपत्रक ठदनाींक २६ स्ें बर, २००८ मध्ये अ.ि. १५३ मध्ये सर्ींपी िातीचा
उल्लेख

असून

‘नामदे व

सर्ींपी’

असा

स्पेससफीक

उल्लेख

नसल्यामुळे

समािास

इतर

मागासवगीयाींच्याया सोयी सवलती प्रात होत नसल्याने पररपत्रकात दरु
ु स्ती करण्याची मागणी
नामदे व समािोन्नती पररषद या सींघ्नेने व प्रस्तत
ु लोकप्रतततनधीींनी मा.सामाजिक न्यायमींत्री
व मुख्यमींत्री याींच्यायाकडे माहे स्ें बर, २०१३ मध्ये केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तनवेदनाबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे व ्यानुषींगाने चौकर्ीत काय
तनषपन्न झाले व ्यानस
ु ार कोणती कायगवाही करण्यात आली अीवा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (२३-०७-२०१५) :(१) होय.

(२) या ववभागाच्याया ठदनाींक १-३-२०१४ च्याया र्ासन तनणगयान्वये इतर मागासवगग यादीत ि.
१५३ व सर्ींपी िातीचा त्सम म्हणून नामदे व सर्ींपी या त्सम िातीचा समावेर् करण्यात
आलेला आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ८७ (19)
राज्यातील होलार समािाच्याया चि
ु ीच्याया िातीची नोंद झालेली असल्याबाबत
(२८) ११९६६ (१०-०४-२०१५).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां िी) :

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

राज्यातील

होलार

समािाची

काही

जिल््यामध्ये

चुकीच्याया

सन्माननीय सामाजिि
िातीची

नद द

झालेली

असल्यामळ
ु े िाती दाखल्यासािी सन १९५० च्याया पुराव्याची अ् सर्ीील करावी अर्ी मागणी
होलार समािाच्यायावतीने व प्रस्तत
ु लोकप्रतततनधीींनी मा.सामाजिक न्याय मींत्री याींच्यायाकडे माहे
ऑक््ोबर २०१३ मध्ये केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तनवेदनाबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, ्यानष
ु ींगाने चौकर्ीत
काय तनषपन्न झाले व ्यानस
ु ार कोणती कायगवाही करण्यात आली अीवा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (२०-०८-२०१५) :(१) व (२) सदरचे तनवेदन कायागसनातील असभलेखात
आढळून आले नाही.

तीावप, याच ववषयाबाबतच्याया अन्य तनवेदनाच्याया अनुषींगाने यासींदभागतील र्ासन तनणगय

ठद.६/२/२०१० मधील तरतद
ू ीनस
ु ार सन १९५० चा परु ावा तपासन
ू ्याप्रमाणे दरु
ु स्ती करुन

िातवैधता प्रमाणपत्र दे ण्याबाबत कायगवाही करण्याच्याया सूचना सींबींगधताींना वेळोवळी दे ण्यात
आल्या आहे त. िात प्रमाणपत्र सल
ु भरर्या समळण्याकरीता सींबींगधत जिल्हागधकारी याींना सुचना
दे ण्यात येत आहे त.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात िात पडताळणी ससमतीवरील अयेयत्राांच्याया ५० टक्िे िार्ा समाििल्याण ववभार्ातील
अधधिा-याांसाठी रा ीव ठे वण्याबाबत
(२९) १२४९१ (१०-०४-२०१५).

श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शे

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.असमत झनि (ररसोड) :

(मालाड पजश्चम),

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात िात पडताळणी ससमतीवरील अध्यक्षाींच्याया ५० ्क्के िागा समािकल्याण
ववभागातील अगधका-याींसािी राखीव िे वाव्यात अर्ी सर्फारस री.ी. सहाररया ससमतीने करुनही
अद्याप ्याची अींमलबिावणी करण्यात आली नसल्याचे माहे िानेवारी २०१५ मध्ये वा
्यासम
ु ारास तनदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील िातपडताळणी ससमतीवरील अध्यक्षाींच्याया १५ पदाींपैकी ६ पदे
उपआयुक्त तीा सदस्य याींचे पद ररक्त असणे व सदस्य सगचव याींची ४ पदे ररक्त असल्याने
िात पडताळणी दाखले समळण्यास ववलींब होत असल्याचे तनदर्गनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त बाबतीत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ८७ (20)
श्री. राििुमार बडोले (२७-०७-२०१५) : (१) अर्ी सर्फारस ससमतीने केलेली नाही.

(२) व (३) सदयजस्ीत १५ ससम्याींवरील अध्यक्षाींची १०, सदस्याींची ३ तर सदस्य सगचवाींची ३
पदे ररक्त आहे त. सदर ररक्त पदाींचा अततररक्त कायगभार अन्य अगधका-याींकडे सोपवन
ू
कामकाि हाताळण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नासशि जिल््यातील शासिीय वसततर्ह
त ातील मार्ासवर्ीय ववद्यार्थयाांना
तनवागह भत्ता दे ण्यास ववलांब होत असल्याबाबत

(३०) १२८८५ (१०-०४-२०१५).

श्री.योर्ेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नासर्क जिल््यातील र्ासकीय वसततगह
ृ ातील मागासवगीय ववद्या्यांना तनवागह भ्ता
दे ण्यात ६ मठहने ववलींब झाल्यामळ
ु े या ववद्या्यांची आगीगक णळवणूक होत आहे, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

याींस

िबाबदार

असणा-या

प्रादे सर्क

उपायुक्त

व

सहायक

आयुक्त,

समािकल्याण, नासर्क याींचेववरुध्द कायदयानुसार र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (२४-०७-२०१५) : (१) नाही,
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नासशि जिल््यातील शासिीय वसततर्ह
त ातील आटग -िॉमसग-सायन्स, ववद्यिीय व

असभयाांदत्रिीच्याया ववद्यार्थयाांना वेळेवर पस्
ु तिाांचा परु वठा िरण्यात न आल्याबाबत
(३१) १२८८९ (१०-०४-२०१५).

श्री.योर्ेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय सामाजिि

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

नासर्क

जिल््यातील

र्ासकीय

वसततगह
ृ ातील

आ्ग-कॉमसग-सायन्स,

वैद्यकीय

व

असभयाींबत्रकीच्याया ववद्या्यांना सन २०१४-१५ ्या र्ैक्षणणक वषागचे दस
ु रे सत्र सुरु झाले
असतानाही पुस्तकाींचा पुरविा करण्यात न आल्याचे माहे

िानेवारी, २०१५ मध्ये वा

्यासुमारास तनदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास यामळ
ु े मागासवगीय ववद्या्यांचे नक
ु सान झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त बाबतीत र्ासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे , तसेच

वव.स. ८७ (21)
िबाबदार

असणा-या

प्रादे सर्क

उपायुक्त

व

सहायक

आयुक्त,

समािकल्याण,

नासर्क

याींचेववरुध्द कायदयानुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (२४-०७-२०१५) :(१) नाही, हे खरे नाही.
(२) नाही, हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
रत्नाधर्रीतील िात - पडताळणी ससमतीतील अयेयत्र व इतर ररक्त पदे भरण्याबाबत
(३२)

१२८९५ (१०-०४-२०१५).

श्री.रािन साळवी (रािापरू ) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्नागगरीतील िात - पडताळणी ससमती ि.२ मध्ये र्नागगरी - ससींधुदग
ु ग दोन्ही

जिल््यातील िात प्रमाणपत्राींची पडताळणी करुन िात वैधता प्रमाणपत्र ठदले िाते, परीं तु या

ससमतीला कायमस्वरुपी अध्यक्ष नसल्यामळ
ु े िात प्रमाणपत्राींची अनेक प्रकरणे प्रलींबबत आहे त,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या कायागलयात अनेक पदे ररक्त असल्याचे तनदर्गनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त ससमतीवर अध्यक्ष व ररक्त पदे भरण्याबाबत लोकप्रतततनधीींनी ठदनाींक १७
डडसेंबर, २०१४ रोिी मा.सामाजिक न्याय व ववर्ेष सहाय्य मींत्री महोदयाींना पत्रव्यवहार करुनही
अद्याप कोणतीच कायगवाही झालेली नाही हे खरे आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (२७-०७-२०१५) :(१) ववभागीय िाती प्रमाणपत्र पडताळणी ससमती ि. २,
र्नागगरी या ससमतीच्याया ररक्त असलेल्या अध्यक्ष पदाचा अततररक्त कायगभार अन्य अगधकायाींकडे सोपवुन प्रकरणे तनकाली काढण्यात येत आहे त.

(२) या कायागलयासािी मींिरू असलेल्या १९ पदाींपैकी ८ पदे भरण्यात आलेली असन
ू , ससमतीस
आवश्यक ते मनुषयबळ करार पध्दतीने उपलब्ध करुन ठदले आहे.

(३) या सींदभागत स्ीातनक लोकप्रतततनधीचे तनवेदन प्रात झालेले असून अध्यक्षाींचे पद
भरण्याची कायगवाही र्ासन स्तरावरुन सुरु असून उवगररत ररक्त पदे भरण्याची कायगवाही
आयक्
ु त, समािकल्याण, पण
ु े याींच्यायास्तरावर करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ८७ (22)

राज्यात मार्ासवर्ीय ववद्यार्थयाांसाठी बाांधण्यात आलेल्या शासिीय वसततर्ह
त ात
औद्योधर्ि प्रसशत्रण सांस्था वा तत्सम व्यावसातयि अयासक्रमाांसाठी
प्रवेश समळालेल्या ववद्यार्थयाांना स्थान न हदल्याबाबत
(३३)

१३०५५ (१०-०४-२०१५).

अॅड.वारीस पठाण (भाय ळा), श्री.अस्लम शे

पजश्चम), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी) :

(मालाड

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मागासवगीयाींमधील गुणव्ता धारक ववद्या्यांसािी ३८१ र्ासकीय वसततगह
ृ े

बाींधण्यात आली असून सवगच वसततगह
ृ ाींमध्ये ऑनलाईन प्रवेर् प्रक्रिया सुरु करण्यात आली
मात्र औद्योगगक

प्रसर्क्षण सींस्ीा

(आय्ीआय),

असभयाींबत्रकी, वा

त्सम

व्यावसातयक

अ्यासिमाींसािी प्रवेर् समळालेल्या ववद्या्यांना ्यात स्ीान दे ण्यात आले नाही, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, यासींदभागत पुणे येीे समािकल्याण आयुक्ताींना ठदनाींक १३ ऑगस््, २०१४

रोिी सामाजिक न्याय ववभागाच्याया सगचवाींना ववद्या्यांनी तनवेदन ठदले आहे , ्यानुसार प्रवेर्
धोरणात बदल करण्यात यावा असे सच
ू ववण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आय्ीआय आणण असभयाींबत्रकी पदववका उ्तीणग हो न पदवीच्याया द्ववतीय
वषागला प्रवेर् समळालेल्या ववद्या्यांना वसततगह
ृ प्रवेर्ाची दारे बींद करण्यात आली आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, र्ासनातफे सदर प्रकरणी कोणता धोरणा्मक तनणगय घेण्यात आला आहे

वा

प्रस्ताववत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (२४-०७-२०१५) : (१) नाही.
(२) होय.

(३) नाही.
(४) असभयाींबत्रकी तसेच इतर त्सम व्यावसातयक अ्यासिमातील ववद्या्यांना प्र्येक
र्ासकीय वसतीगह
ृ ामध्ये तनजश्चत करुन ठदलेल्या को्यानुसार प्रवेर् दे ण्यात येतो.
तीावप, डडलोमा पण
ू ग हो न असभयाींबत्रकीच्याया दस
ु ऱ्या वषागला प्रवेर् घे

ववद्या्यांच्याया व आय्ीआय पूणग हो न पॉली्े क्नीकला प्रवेर् घे

इजच्याणणाऱ्या

इजच्याणणाऱ्या ववद्या्यांच्याया

र्ासकीय वसतीगह
ृ प्रवेर्ाबाबतच्याया प्रचसलत धोरणात ठद. १८/३/२०१५ रोिीच्याया र्ासन
तनणगयान्वये बदल करण्यात आलेला आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ८७ (23)
औरां र्ाबाद शहरालर्त असलेल्या धच लठाणा औद्योधर्ि त्रेत्रातील ए.पी.आय. िांपनी
ची ववक्री झाल्यानांतर, रहहवाशी त्रेत्रासाठी आरक्षत्रत असलेल्या िार्ेवर
िामर्ाराांसाठी रो-हाऊससांर्ची घरे बाांधण्यात आल्याबाबत
(३४)

१३२३२ (०७-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.प्रशाांत बांब (र्ांर्ापूर) :

सन्माननीय उद्योर् मांत्री पुढील

(१) औरीं गाबाद र्हरालगत असलेल्या गचखलिाणा औद्योगगक क्षेत्रातील ए.पी.आय. कींपनीची
वविी

झाल्यानींतर,

रठहवार्ी

क्षेत्रासािी

आरक्षक्षत

असलेल्या

िागेवर

कामगाराींसािी

रो-

हा ससींगची घरे बाींधण्यात आली आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, कामगाराींसािी बाींधलेल्या या ५८ घरामध्ये कामगाराींव्यक्तीररक्त व्यक्तीींना घरे
वविी करण्यात आली आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, फक्त कामगाराींसािी असलेल्या िागेवर, फक्त कामगाराींसािी बाींधलेली घरे
कामगार नसलेल्या व्यक्तीींना वविी करण्यात आली आहे त, अर्ा व्यक्तीींकडून र्ासन घरे परत
घेणार काय,

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

सुभाष

उद्योगामध्ये

दे साई

(२१-०८-२०१५)

समाववष्

:(१),

झाल्यामुळे

(२)

व

(३)

्याींच्यायाकडील

मे.ए.पी.आय.सल.

दे णी

कींपनी

भागववण्यासािी

आिारी

गचकलिाणा

औद्योगगक क्ोत्रातील भूखींड ि.डी-५ हा वविी करण्याचा तनणगय घेण्यात आला. ्यानस
ु ार सदर

भख
ू ींडाचे ववभािन करुन २०७६८ चौ.मी. इतक्या क्षेत्राचा ववभाजित भख
ू ींड ि. आर.एच. ७ हा
रठहवार्ाींच्याया प्रयोिनासािी मे.हरे रामा हरे कृषणा को.ऑप.हॉससींग सोसा. याींच्याया नावाने

हस्ताींतरीत करण्यात आला आहे व ्याींनी महामींडळाचा ववकास करुन ्यावर बाींधण्यात
आलेली घरे ही फक्त (suitable person) या व्याख्येमध्ये बसणा-या व्यक्तीींना हस्ताींतरीत
करणे बींधनकारक केले आहे .
सदर सोसाय्ीने ठद.१५/२/२०११ व ठद. १७/०५/२०१३ रोिी अनुिमे ४८ व १९४

व्यक्तीींच्याया नावाने घराचे हस्ताींतरण करण्यासींबींधीचा प्रस्ताव महामींडळाकडे सादर केला होता.

परीं तू, प्रस्तावात नमूद केलेल्या व्यक्ती suitable person या व्याख्येमध्ये बसत नसल्यामळ
ु े

प्रस्ताव नाकारण्यात आला व महामींडळाच्याया परवानगी सर्वाय कोण्याही सभासदासोबत
करण्यात आलेले agreement to sale क्रकींवा sale Deed

ग्रसा्य धरण्यात येणार नाही व

अर्ा केलेल्या करारपत्रास महामींडळ बाींधील राहणार नाही, असे दे खील सदर सोसाय्ीस
कळववण्यात आलेले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ८७ (24)
मौ.वळदर्ाांव (ता.जि.औरां र्ाबाद) येथील शासिीय र्ायरान
िसमन ववनावापर पडून असल्याबाबत
(३५)

१३२४० (१०-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.प्रशाांत बांब (र्ांर्ापूर) :

सन्माननीय उद्योर् मांत्री पुढील

(१) मौ.वळदगाींव (ता.जि.औरीं गाबाद) येीील र्ासकीय गायरान िसमन ग.िीं. १७५ मधील
एकूण २३ हे . ९ आर.क्षेत्रापैकी
हस्ताींतरीत झाली आहे ,

९ हे ४० आर िमीन एम.आ.डी.सी. वाळूींिला वषग १९८४ मध्ये

(२) असल्यास, सींपादीत व हस्ताींतरीत झालेल्या िमीनीवरील सवग भख
ु ींड ववनावापर पडून
आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ग् िीं. १७५ मधील सर्ल्लक असलेल्या र्ासकीय िमीनीवर एम.आय.डी.सी.
वाळुींिने आपली िमीन दाखवून काही भुखींडावर अततिमण करुन बेकायदे र्ीररर्या भख
ु ींड
वा्प केले आहे त व उवगरीत र्ासकीय िमीनीवर अततिमण झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली काय व ्यात काय आढ्ळून आले

तसेच दोषी अगधका-याींववरुध्द काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (२१-०८-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाने वाळुींि औद्योगगक क्षेत्रासािी मौिे

वळदगाींव येीील सरकारी क्षेत्रातील ग् नीं. १७५ मधील ९.४० हे . आर. इतक्या क्षेत्रापैकी ५.८१
हे . आर इतक्या क्षेत्राचा ताबा तहससलदार, औरीं गाबाद याींच्यायाकडून महामींडळास प्रात झाला

होता. ्यावर महामींडळाने भख
ू ींड आरे णखत करुन भख
ू ींड ि.पी-१२ चे ५१४६१ चौ.मी. इतके क्षेत्र
असलेला भख
ू ींड एस.्ी.महामींडळास बसस््ँ डच्याया इमारतीसािी वा्प केला होता.

तीावप, एस.्ी. महामींडळाने फक्त १०९६० चौ.मी. इतक्या क्षेत्रावर इमारतीचे बाींधकाम

केले आहे. ्यामळ
ु े उवगररत ४०५०१ चौ.मी. क्षेत्राचा वापर ववहीत मद
ु तीत न केल्यामळ
ु े
महामींडळाने सदर क्षेत्र ्याींच्यायाकडून परत घेवून ्यावर ३२ भख
ू ींडाचे आरे खन करुन ते गरिू
उद्योिकाींस वा्प करण्यात आले आहे व ्यावर उद्योग दे खील सरु
ु केलेले आहे त.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
लातूर जिल्हयातील परवानाधारि साविाराांनी शेति-याांना हदलेल्या ििग वाटपाची स ोल
चौिशी िरण्याबाबत

(३६)

१३३०४ (०९-०४-२०१५).

श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातूर ग्रसामीण) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लातूर जिल्हयातील परवानाधारक सावकाराींनी र्ेतक-याींना ठदलेल्या किग वा्पाची सखोल
चौकर्ी जिल्हा उपतनबींधक सहकारी सींस्ीा, लातरू याींनी, ठदनाींक २० डडसेंबर, २०१४ रोिी वा
्या सम
ु ारास केली असल्याचे तनदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

वव.स. ८७ (25)
(२) असल्यास, सदर चौकर्ीत काय आढळून आले व सावकाराींनी क्रकती र्ेतक-याींना एकूण
क्रकती स्पयाींचे किग ववतरीत केले आहे ,

(३) असल्यास, सदर किग माफ करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवगसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०७-२०१५) :(१)

व (२) सावकाराकडून र्ेतक-याींनी

व बबगरर्ेतक-

याींनी घेतलेल्या किागची ववहीत नमुन्यात माठहती मागववण्यात आली असता, जिल्हा
उपतनबींधक,

सहकारी

सींस्ीा,

लातूर

याींच्यायाकडून

प्रात

माठहतीच्याया

अनुषींगाने

लातूर

जिल््यातील औसा तालुक्यातील परवानाधारक सावकाराींनी २२ र्ेतक-याींना रु. १.८३ लाख
इतक्या किागचे वा्प केल्याचे तनदर्गनास आले आहे .

(३) परवानाधारक सावकाराींकडून ववदभग मरािवायायातील र्ेतक-याींनी घेतलेले किग अदा

करण्यासािी ठद. ३ िून, २०१५ च्याया र्ासन तनणगयान्वये रु. ५० को्ी इतका तनधी उपलब्ध
करुन दे ण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नासशि जिल््यातील समाििल्याण ववभार्ाच्याया वसततर्ह
त व तनवासी
शाळे तील ववद्यार्थयाांच्याया ववववध समस्याांबाबत

(३७) १३३३४ (१०-०४-२०१५).

श्री.योर्ेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय सामाजिि

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

नासर्क

जिल््यातील

समािकल्याण

ववभागाच्याया

वसततगह
ृ

व

तनवासी

र्ाळे तील

ववद्या्यांच्याया ववववध समस्या व प्रश्नासींदभागत एका रािकीय पक्षाच्याया वतीने ठदनाींक ३
िानेवारी, २०१५ रोिीच्याया सुमारास नासडी पल
ू येीील समािकल्याण ववभागाच्याया कायागलयात
ठिय्या आींदोलन केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ववद्या्यांच्याया समस्याींसींदभागत र्ासनाने कोणता तनणगय घेतला आहे व
्याींचे स्वरुप काय आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (२४-०७-२०१५) :(१) ठद. २९/१२/२०१४ रोिी री.ी जिल्हा अध्यक्ष, महाराषर
नव तनमागण ववद्याीी सेना, नासर्क याींनी वसतीगह
ृ ातील समस्येबाबत तनवेदन ठदलेले आहे .
(२) सदर तनवेदनाच्याया अनुषींगाने पुढीलप्रमाणे कायगवाही करण्यात आलेली आहे :-

(१) वसतीगह
ृ ातील सवग ववद्या्यांना २ गणवेर् पुरववण्यात आलेले आहे त. (२) वसतीगह
ृ ातील
ववद्या्यांना पस्
ु तक सींच उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेले आहे त. (३) ववद्या्यांना र्ासनाच्याया

धोरणानुसार नाष्ा व भोिन ठदले िाते. (४) ववद्या्यांना उ्कृष् व चववषट भोिन व नाष्ा
दे ण्याबाबत

सूचना

ठदलेल्या

आहे त.

(५)

ववद्या्यांना

र्ासनाच्याया

तनयमाप्रमाणे

म्ण

वव.स. ८७ (26)
पुरववण्यात येते. (६) ववद्या्यांना उपलब्ध तरतुदीनुसार तनवागह भ्ता वेळेवर दे ण्यात येतो.

(७) र्ासनाींच्याया धोरणाप्रमाणे ववद्या्यांना प्रततवषी रु.५००/- ्याींच्याया बॅक खा्यात िमा
करण्यात आलेले आहे त. (८) मल
ु ाींचे वसतीगह
ु स्तीचे
ृ आडगाव येीील सोलर वॉ्र ठह्रच्याया दरु

काम सुरु आहे . (९) सवग सवतीगह
ृ ात वॉ्र कुलर सुरु असल्याने ववद्या्यांना र्ुध्द पाणी

समळत आहे. (१०) ववद्या्यांच्याया क्षमतेनुसार सवग वसतीगह
ृ ाींना गाद्या, कॉ् पुरववण्यात
आल्या आहे त. (११) आडगाव येीील वसतीगह
ृ ात पुरेसे पाणी उपलब्ध असल्याने ववद्या्यांना

पाण्यासािी कोिे ही बाहे र िावे लागत नाही. तरी नासर्क जिल्हयातील वसतीगह
ृ ातील
ववद्या्यांना तनयमानस
ु ार दे य होणाऱ्या सवग सोयीसवु वधा परु ववण्यात आलेल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
चाळीसर्ाव येथील धळ
ु े -औरां र्ाबाद-चाळीसर्ाांव बायपास

डिी सशवारातील टोलनाक्यावर

वाहनधारिाांची अववध टोल वसुली होत असल्याबाबत

(३८)

१३४०४ (०९-०४-२०१५).

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसर्ाव) :

सन्माननीय सावगितनि

बाांधिाम (सावगितनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चाळीसगाव येीील धुळे-औरीं गाबाद-चाळीसगाींव बायपास खडकी सर्वारातील ्ोलनाक्यावर
वाहनधारकाींची प्रचींड प्रमाणावर आगीगक लू् करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१० पासून एकाने सब एिन्सीवर हा ्ोल भाडयाने घेतला असन
ू चालक

णझरो धळ
ु े पॉईं् ते णझरो कन्नड या ९ क्रक.मी. अींतराचे १० ्ॉवर लोड गाडीचे फक्त ५०
्क्के

रुपये भाडे होत असताना १५५ रुपये असा अवािवी ्ोल वसूल करण्यात येत आहे , हे

ही खरे आहे काय,

(३) तसेच रस्ते ववकास सल. च्याया करारानुसार

दर ३ मठहन्याच्याया आत रस्ता दरु
ु स्ती केली

पाठहिे असे असताना सदर मागागवर ्याची अींमलबिावणी करण्यात येते काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व
तदनुसार सदर ्ोलनाक्याववरुध्द र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त व याबाबतची सद्यजस्ीती काय आहे ?
श्री. एिनाथ सशांदे (०३-०३-२०१६) : (१) नाही.
(२) हे खरे नाही. सदर पीकर नाक्यावर पीकर वसुली र्ासकीय अगधसच
ू नेतील मींिूर
दरानुसार करण्यात येत आहे , याची या कायागलयामाफगत खात्री केलेली आहे.

(३) मींिूर तनववदा करारामधील रस्ता दरु
ु स्तीच्याया वेळापत्रकानुसार रस््याची दे खभाल दरु
ु स्ती
कींत्रा्दारामाफगत करण्यात येते.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ८७ (27)

आिोट, तेल्हारा (जि.अिोला) तालुक्याच्याया एमआयडीसी
पररसरातील मल
ु भत
ू सवु वधाांबाबत

(३९)

१३५४६ (१०-०४-२०१५).

श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :

सन्माननीय उद्योर् मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आको्, तेल्हारा (जि.अकोला) तालुक्यात एमआयडीसी पररसरात रस्ते, पाणी, पीठदवे

आठद मुलभूत सुववधाींचा एमआयडीसी अगधका-याींच्याया दल
ु क्षग क्षत पणामळ
ु े अभाव असल्याने
येीील उद्योिक

त्रस्त झाले आहे . तसेच या सवु वधा उपलब्ध झाल्यास नवीन उद्योगाींना

चालना समळे ल, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त पररसरात भुखींड सर्ल्लक नसल्यामळ
ु े नववन उद्योिकाींना सींधी समळत
नाही ्यामुळे स्ीातनक उद्योिकाींना नववन औद्योगगक वसाहत प्रस्तावीत करण्याची मागणी
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रश्नी र्ासनाने चौकर्ी केली काय, ्यात काय आढ्ळून आले,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे साई (२१-०८-२०१५) : (१) अको् लघु औद्योगगक क्षेत्रात ०.५८ क्रक.मी. लाींबीचे

खडी मुरुमाचे रस्ते व २..६५ क्रक.मी. लाींबीचे डाींबरी रस्ते तसेच ०.३० क्रक.मी. लाींबीची १०० मी.
मी. ची व्यासाची पाणीपुरविा

िलवाठहनी ्ाकण्यात आलेली आहे व ३० घ.मी. क्षमतेचा

िलकींु भ बाींधण्यात आलेला आहे . तसेच १०० मी.मी.व्यासाची व १४९ क्रक.मी. लाींबीची अींतगगत
िलववतरीका दे खील ्ाकण्यात आलेली आहे. सद्यजस्ीतीत महामींडळाने बोअरवेल करुन

उद्योिकाींना २५ घ.मी. इतका पाणी पुरविा करण्यात येतो. तसेच सदर क्षेत्रामध्ये ८८ पीठदवे

लावण्यात आले असून, ३३ के.जव्ह.ए. क्षमतेचे ववद्युत उपकेंद्र उभारण्यात आले असून
्यामाफगत वीिपुरविा करण्यात येतो.

तेल्हारा औद्योगगक क्षेत्रासािी ०.४४ क्रक.मी. लाींबीची १०० सम.मी. व्यासाची पाणी परु विा

िलवाठहनी ्ाकण्यात आली आहे व ३० घ.मी. क्षमतेचे िलकींु भ बाींधण्यात आले आहे .
सद्य:जस्ीतीत महामींडळाकडून बोअरवेल ्ाकण्यात आली असून ्यामाफगत उद्योिकाींना १०

घ.मी. प्रती ठदन पाणी पुरविा करण्यात येत आहे . तसेच सदर क्षेत्रात ४५ पीठदवे उभारण्यात
आलेले आहे त.

(२) व (३) अको् इींडजस्रयल असोससएर्न याींनी अको् येीे वाढीव क्षेत्र स्ीापनाची मागणी
केली आहे . तीावप, तेल्हारा येीे वाढीव क्षेत्र स्ीापनेबाबत मागणी करण्यात आलेली नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ८७ (28)

अांधेरी पूवग येथील महाराष्ट्र औद्योधर्ि वविास महामांडळाच्याया भू ांडावर सुरु असलेल्या
झोपडपट्टी पन
ु वसगन योिनेिररता मोिळे भू ांड दे ण्याबाबत

(४०)

१३६७२ (१०-०४-२०१५).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय उद्योर् मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींधेरी पूवग येीील महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाच्याया भूखींडावर सुरु असलेल्या
झोपडपट्टी पुनवसगन योिनेकररता मोकळे भूखींड दे ण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववकासकाींना उपरोक्त भूखींड कोण्या अ्ी व र्तीवर दे ण्यात आले आहे त,

तसेच ववकासकास दे ण्यात आलेल्या मोकळ्या भख
ू ींडापैकी काही भूखींड ववकास तनयोिन
आराखयायानस
ु ार सावगितनक उठद्दष्ाींकररता आरक्षक्षत होते हे , खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

ववकासकास

दे ण्यात

आलेल्या

मोकळ्या

भूखींडाींवर

ववकासकाने

झोपडपट्टीवाससयाींसािी इमारती बाींधल्या ्याचबरोबर ्याच भूखींडावर स्वत्च्याया वविीकररता
इमारती बाींधल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ववकासकाने झोपडपट्टीवाससयाींचे पुनवगसन केल्यानींतर ररक्त झालेले भूखींड
सावगितनक आरक्षणाची पत
ग ा करण्याकररता औद्योगगक महामींडळास परत करण्यात आले
ू त
आहे त काय,

(५) नसल्यास, औद्योगगक महामींडळास परत द्यावयाच्याया भूखींडावरही ववकासकाने वविीकररता
इमारती बाींधल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकारच्याया अतनयसमतता व रष्ष्ाचार याबाबत सींबींगधत अगधकारी व
कमगचा-याींवर काय कारवाई करण्यात आली आहे क्रकींवा करण्यात येणार आहे ,

(७) उपरोक्त सींपूणग अतनयसमतता तनयसमत करुन िनतेस हक्काच्याया झोपयाया समळाव्या व
ववकास तनयोिन आराखयायानुसार मोकळ्या भूखींडाचा ववकास व्हावा याकररता र्ासनाने काय
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(८) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (२१-०८-२०१५) : (१), (२), (३), (४) व (५) हे अींर्त: खरे आहे .

महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाच्याया भूखींडावर सुरु असलेल्या झोपडपट्टी पुनवगसन

योिनेअत
ीं गगत रॅ णझ् कॅम्पसािी ३ मोकळे भख
ू ींड िे वण्यात आले होते. प्रकल्प पण
ु ग झाल्यानींतर
ववकासकाने सदर भख
ू ींड महामींडळास परत द्यावयाचे होते. तद्नींतर सींचालक मींडळाच्याया

बैिकीत १७८१७ चौ.मी. इतक्या (ससमाकींनानुसार) क्षेत्रफळाचे भख
ू ींड ववकासकास दे ण्यात आले

व ्याबदल्यात ववकासकाने तेवढ्याच क्षेत्रफळाचे भख
ू ींड ववना अततिमीत व सींरक्षक सभींत
बाींधून महामींडळास परत करावे, या अ्ीवर भख
ू ींड दे ण्यात आले आहेत.

ववकासकास ववकास करण्यासािी दे ण्यात आलेल्या ३ मोकळ्या भख
ू ींडापैकी एका भख
ू ींडावर

पुनवगसीत इमारतीचे तसेच ववकासकाच्याया वविी करावयाच्याया इमारतीचे बाींधकाम केले आहे व
एका भूखींडावर फक्त पुनवगसीत इमारतीचे व उवगररत एका भख
ू ींडावर फक्त ववकासकाच्याया वविी
करावयाच्याया इमारतीचे बाींधकाम करण्यात आले आहे .

वव.स. ८७ (29)
सदर

योिना

अद्यापही

प्रगतीपीावर

मोकळ्या भूखींडापो्ीचे क्षेत्र महामींडळास उपलब्ध

असल्यामळ
ु े

ववकासकामाफगत

अद्यापपयंत

झालेले नाही. तसेच हे क्षेत्र सावगितनक

आरक्षणाकररता नसन
ू मोकळे भख
ू ींड हे क्षेत्र सावगितनक आरक्षणाकरीता नसन
ू मोकळे भख
ू ींड
म्हणून राखीव होते.

(६) झोपडपट्टी पन
ु वगसन योिनेत अतनयसमतता झालेली नाही.
(७) व (८) पश्न उद््ावत नाही.

___________
सांत समराबाई मुलीांचे वसतीर्ह
त , वरळी येथील स्थायी र्ह
त पालाच्याया र्वरिारभाराबाबत
(४१)

१४३३७ (१०-०४-२०१५).

श्री.ओमप्रिाश ऊफग बच्याचू िडू (अचलपूर), श्री.छर्न भुिबळ

(येवला), श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय

सामाजिि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सींत समराबाई मुलीींचे वसतीगह
ृ वरळी येीील स्ीायी गह
ृ पालाच्याया गैरकारभाराबाबत ठदनाींक

१८ स्ें बर, २०१४ रोिी तसेच २९ स्ें बर, २०१४ री.ी.र्ेरे सहा. आयक्
ु त समािकल्याण मींब
ु ई
र्हर याींचक
े डे वसततगह
ृ ववद्याीीनीनी तिार केली आहे काय,

(२) तसेच उक्त वसतीगह
ृ ातील ववद्याीींनीनी असुववधाींबाबत तिार केल्यामुळे वसतीगह
ृ
व्यवस्ीापनाने मल
ु ीींना रात्रभर वसतीगह
ृ ाबाहे र िे वण्याची भयींकर सर्क्षा ठदल्याची गींभीर घ्ना
ठदनाींक १ िानेवारी, २०१५ रोिी तनदर्गनास आली, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कु.वषाग हौसे या ववद्याीीनीने वसततगह
ू ही एक
ृ ातील तनवासी ववद्याीींनी असन

रात्र रे ल्वे स््े र्नवर काढावी लागल्यामळ
ु े ठदनाींक २९ डडसेंबर, २०१४ रोिी वसततगह
ृ
कायागलयात आ्मह्या करण्याबाबतची धमकी दे ण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त बाबतीत र्ासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त
श्री. राििुमार बडोले (२४-०७-२०१५) :(१) होय.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) र्ासन तनणगय, ठद. २६/७/२०११ मधील सवग दे य सवु वधाप्रमाणे सोयी-सवु वधा ता्काळ
दे ण्यात आल्या आहे त. मेस िे केदार बदलण्यात आला आहे व सींबींगधत कतनषि सलवपक याींना
तनलींबीत करण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ८७ (30)
तांत्रसशत्रण ववभार्ामाफगत राबववण्यात येणाऱया सशष्ट्यवत्त ती
योिनेत र्वरव्यवहार िेल्याबाबत

(४२) १४५५९ (१०-०४-२०१५).

श्री.सुधािर िोहळे (नार्पूर दक्षत्रण), श्री.ितष्ट्णा

पूव)ग , श्री.वविास िांु भारे (नार्पूर मयेय), श्री.सुधािर दे शमु

(नार्पूर पजश्चम) :

(१)

अल्पावधीच्याया

ोपडे (नार्पूर

सन्माननीय

सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :तींत्रसर्क्षण

ववभागामाफगत

राबववण्यात

येणा-या

अ्यासिमाकररता

र्ासनाच्याया समािकल्याण ववभागाकडून या ववद्या्यांकरीता सर्षयव्ृ ती योिना लागु करण्यात
आलेली आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ही सर्षयव्ृ ती ववद्या्यांच्याया खा्यात सरळ िमा करण्याचे प्रावधान आहे
काय,

(३) असल्यास, असे असताींना ववद्या्यांची सर्षयव्ृ ती सरळ सींस्ीाचालकाींच्याया खा्यात िमा
कर्ी झाली व याला िबाबदार कोण तसेच याबाबत चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत गुन्हे दाखल झाले असुन जिल्हागधकारी व समािकल्याण ववभागातील
अगधका-याींनी समळुन हा घो्ाळा केला असल्याने सींबधीत अगधका-याींवर कारवाई केली आहे
काय व ती कोण्या स्वरुपाची आहे ,

(५) असल्यास, ६१ को्ी रुपये हे र्ासनाचे असल्याने सींस्ीाचालकाकडून ते वसूल केले िाणार
काय व सींस्ीावर काय कारवाई करणार आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (२४-०८-२०१५) :(१) नाही, तींत्रसर्क्षण ववभागामाफगत मान्यता दे ण्यात
आलेल्या २ वषग क्रकींवा ्यापेक्षा िास्त कालावधीच्याया प्रमाणपत्र अ्यासिमास सर्षयव्ृ ती ठदली
िाते.

(२) ज्या अ्यासिमाींस सर्षयव्ृ ती अनुज्ञ काेय आहे . अर्ा अ्यासिमातील पात्र मागासवगीय
ववद्या्यांन

सर्षयव्ृ तीची

रक्कम

्याींच्याया

बक क खा्यात

महाववद्यालय खा्यात ईसीएस माफगत िमा करण्यात येत.े

व सर्क्षण र्ुल्काची

रक्कम

(३), (४), (५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
डोणोली (ता.शाहूवाडी, जि.िोल्हापरू ) येथे एम.आय.डी.सी. वसाहतीबाबत
(४३)

१४८१२ (१०-०४-२०१५).

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
उद्योर् मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) डोणोली (ता.र्ाहूवाडी, जि.कोल्हापूर) येीे एम.आय.डी.सी. वसाहत मींिुर आहे, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, वसाहतीसािी आवश्यक असणा-या िसमनीींच्याया सींपादनाची कायगवाही सींत गतीने
सुरु आहे, हे खरे आहे काय,

वव.स. ८७ (31)

(३) असल्यास, भुसींपादनाची कायगवाही र्ासन पूणग करणार आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे साई (२१-०८-२०१५) :(१), (२) व (३) डोणोली (ता.र्ाहूवाडी, जि.कोल्हापरू ) येीे
औद्योगगक क्षेत्र स्ीापन करण्यासािी सरकारी ५५.०० हे .आर व खािगी ३४.९२ हे .आर. असे
एकूण ८९.९२ हे .आर क्षेत्र अगधसूगचत करण्याचा प्रस्ताव र्ासनास प्रात झाला आहे . तीावप,

केंद्र र्ासनाच्याया नवीन भूसींपादन कायदा, २०१३ नुसार भूसींपदान करण्यास ताींबत्रक अडचण येत
होती. तीावप, ववधी व न्याय ववभागार्ी ववचार ववतनमय करुन सदर क्षेत्राची अगधसच
ू ना
प्रससध्द करण्याची कायगवाही करण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
रािरु ा (जि.चांद्रपरू ) तालक्
ु यातील पायाभत
ू सवु वधाांअभावी उद्योििाांनी
उद्योर् सुरु िेला नसल्याबाबत

(४४)

१४८२४ (१०-०४-२०१५).

अॅड.सांिय धोटे (रािूरा), श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :

सन्माननीय उद्योर् मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रािुरा (जि.चींद्रपूर) तालुक्यात असलेल्या एम.आय.डी.सी.च्याया औद्योगगक क्षेत्रात पायाभुत
सवु वधा अभावी २५ वषे हो नही उद्योिक आपले उद्योग सरु
ु करु र्कले नाही, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, रस्ते, वीि, पाणी पुरविा व इतर सुववधा याींची पुतत
ग ा न झाल्याने िमीन परत
घेण्याचे िरले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले
व ्या अनुषींगाने औद्योगगक क्षेत्रात नववन उद्योगाची उभारणी करण्यासािी व उद्योिकाींना
आवश्यक सोई सुववधा दे ण्याच्याया ष्ष्ीने काणेणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?

श्री. सुभाष दे साई (२१-०८-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
तयार

रािूरा जि.चींद्रपूर येीील लघु औद्योगगक क्षेत्रात ०.२६ क्रक.मी. लाींबीचे खडी मातीचे रस्ते
करण्यात

आले

आहे त

व

िलववतरीका

्ाकण्यात

आलेली

आहे.

तसेच

पुरवठ्यासािी १ बोअरवेल दे खील घेण्यात आली होती. परीं त,ू उद्योिकाींकडून पुरेसा

पाणी

प्रततसाद

न समळाल्यामळ
ु े पाणी पुरविा योिना बींद करावी लागली. सद्य:जस्ीतीत भूखींड ररकामे असून
तेीे उद्योग उभारणी झालेली नाही.

तसेच ज्या उद्योिकाींना भख
ू ींड वा्प करण्यात आला व ्याींनी करारनाम्यात नमद
ू

केलेल्या अ्ीनुसार ववहीत कालावधीत भूखींड ववकसीत केला नाही. ्याींना महामींडळाच्याया
धोरणानुसार कारणे दाखवा नो्ीसा बिाववण्यात आल्या आहे त.
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रािुरा येीील लघु औद्योगगक क्षेत्रात वरील अनु. ि. १ प्रमाणे पायाभूत सुववधा

उपलब्ध करुन दे ण्यात आल्या आहे त. तसेच भूखींड धारकाींची मागणी आल्यास अजस्त्वात
असलेल्या खडी मरु
ु म केलेल्या रस््याींचे डाींबरीकरण व पीठदवे लावण्याचे काम प्रस्ताववत
करण्यात येईल.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पवठण (जि.औरां र्ाबाद) येथील एमआयडीसीमधील िसमनीवर
उद्योर् उभारण्यात आले नसल्याबाबत
(४५)

१५५९४ (१०-०४-२०१५).

श्री.सांदीपानराव भम
ु रे (पवठण) :

सन्माननीय उद्योर् मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पैिण (जि.औरीं गाबाद) येीील एमआयडीसीमध्ये उद्योिकाींनी िसमनी सींपाठदत कस्नही
ब-याच वषागचा कालावधी उल्ूनही अद्यापी सदर िसमनीवर उद्योग उभारण्यात आले
नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा ्या दरम्यान तनदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, र्ासनाने ज्या उद्योिकाींनी सींपाठदत केलेल्या िसमनीवर उद्योग न उभारल्यास
्या िसमनी र्ासनास परत करण्याचे आदे र् ठदले आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, आतापयंत क्रकती उद्योिकाींनी िसमनी र्ासनास परत केल्या आहे त,
(४) नसल्यास, अर्ा उद्योिकाींवर कोणती कारवाई करण्यात येणार आहे वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (२१-०८-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

पैिण औद्योगगक क्षेत्रामध्ये एकूण ३४९ भूखींड आरे णखत करण्यात आले आहे त.

्यापैकी १७८ भख
ू ींडावर प्र्यक्ष उ्पादन सुरु आहे .

(२), (३) व (४) पैिण औद्योगगक क्षेत्रामध्ये ज्या उद्योिकाींना भुखींडाचे वा्प करण्यात आले

आहे व ज्याींनी ववठहत मद
ु तीत भख
ू ींडाचा ववकास केला नाही अर्ा एकूण ३५ भख
ू ींडधारकाींना

नो्ीस बिावण्यात आल्या आहेत. ्यापैकी १८ भख
ू ींड परत घेण्यात आले असून ५ भूखींड
धारकाींना परत घेण्यासींदभागत दस
ु री नो्ीस दे ण्यात आली आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
तळे र्ाव येथे बायोमेहरिच्याया नावा ाली अनुदातनत वसततर्ह
त
िमगचाऱयाांना मानधन न हदल्याबाबत

(४६)

१५६४२ (०९-०४-२०१५).

श्री.सांिय (बाळा) भेर्डे (मावळ) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) तळे गाव येीे बायोमेठरकच्याया नावाखाली अनद
ु ातनत वसततगह
ू
ृ कमगचाऱ्याींचे मानधन रोखन
्याींना

त्रास दे ण्याचे काम र्ासकीय अगधकारी कररत असल्याचे अनुदातनत वसततगह
ृ

सींस्ीाचालक सींघ्नेच्याया तनदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त बाबतीत र्ासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (२४-०७-२०१५) :(१) नाही. तळे गाव येीील (१) समता ववद्याीी

वसतीगह
ृ , तळे गाव ढमढे रे, ता. सर्रुर व (२) मठहलारी.म मुलीींचे वसतीगह
ृ , तळे गाव ढमढे रे या
दोन्ही

वसतीगह
ृ ाींचे माहे

बायोमेरीकच्याया

कामासािी

फेब्रुवारी, २०१५ पयंतचे मानधन अदा
कोण्याही

अनद
ु ानीत

धरण्यात आलेले नाही.

वसतीगह
ृ

करण्यात आले आहे .

कमगचाऱ्याींचे

मानधन

रोखन
ू

श्री.उल्हास

पाटील

(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
उद्योर्ाांचे स्थलाांतरण िनागटिात होत असल्याबाबत
(४७)

२४४०२

(सशरोळ) :

(०६-०८-२०१५).

श्री.प्रिाश

आदबटिर

(राधानर्री),

सन्माननीय उद्योर् मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर र्ासनाच्याया उदाससन भूसमकेमुळे उद्योगाींचे स्ीलाींतरण कनाग्कात होत असल्याचे
माहे मे, २०१५ रोिी तनदर्गनास आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कनाग्कामध्ये उद्योग येण्यास क्रकती कींपन्या तयार आहे त हे ववचारणा करताच
१६०० अिग प्रात झालेत, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (२८-०८-२०१५) : (१) महाराषर औद्योगगक धोरण - २०१३ व राज्यात
नव्याने राबववण्यात येत असलेल्या ‘’मेक इन महाराषर’’ या उपिमाच्याया माध्यमातून राज्यात
उद्योग व व्यवसाय सुरु करण्यासािी सल
ु भ व सुकर करण्यासािी आवश्यक परवाने व नाहरकती याींच्याया सींख्या कमी करणे व ्यासािी लागणारा कालावधी कमी करण्यात येत आहे .

उपरोक्त सध
८ ववर्ाल प्रकल्प
ु ारणाींच्याया अींमलबिावणीमळ
ु े एवप्रल, २०१५ पासन
ू

स्ीापनेबाबत दे कार पत्र दे ण्यात आले आहे . नुकतेच राज्य र्ासनाने मे.िनरल मो्सग याींच्याया

समवेत रु.६,४०० को्ी वाहन उद्योगात गुींतवणूकीकररता तर मे.फोक्सकॉम या माठहती

तींत्रज्ञ काान क्षेत्रातील अग्रसगण्य कींपनी समवेत ये्या १० वषागत रु.३५,००० को्ी गुींतवणूक करुन
५०,०००

रोिगाराच्याया

सींधी

दे ण्याबाबत

सामींिस्य

करार

केला

आहे .

यास्तव

राज्यात

औद्योगगकरणासािी पोषक वातावरण असून उद्योग स्ीापन होत असल्याची वस्तुजस्ीती आहे.

(२) कनाग्क राज्यात उद्योग स्ीलाींतरीत होत असल्याबाबतची माठहती / अहवाल उद्योग
ववभागात उपलब्ध नाही.
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(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मौिे धाड, धामणर्ाांव (ता.जि. बल
ु डाणा) येथे रस्त्यावरील
बानर्ांर्ा नदीवरील पल
ु ाचे बाांधिामाबाबत

(४८)

२७३२४ (०४-०८-२०१५).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :

श्री.राहुल बोंद्रे (धच ली), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी),
सन्माननीय सावगितनि बाांधिाम (सावगितनि उपक्रम

वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिे धाड (ता.जि. बुलडाणा) येीे धाड धामणगाींव रस््यावर बाणगींगा नदीवरील पल
ु ामध्ये

पावसाच्याया पुराने वाहून आलेल्या कच-यामुळे पुलाचे पाणी अनेक र्ेतक-याींच्याया र्ेतात िावून
जिमनी खरडल्या गेल्याचे माहे िून, २०१५ मध्ये वा ्या दरम्यान तनदर्गनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मौिे धाड, धामणगाींव रस््यावरील बानगींगा नदीवरील पल
ु ाचे बाींधकाम

होण्यासािी गेल्या १५ वषांपासून मागणी प्रलींबबत असन
ू सदर पूलाला दोन्ही बािुला सींरक्षण
किडे नसल्याने ब-याचदा वाहनाींना अपघात होवून नदीच्याया पात्रात कोसळलेल्या घ्ना घडल्या
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बुलडाणा जिल््यातील मौिे धाड ता.जि.बुलडाणा येीे धाड ते धामणगाींव
रोडवरील बाणींगींगा नदीवर असलेल्या पल
ु ाचे नव्याने बाींधकाम होण्यासािी सावगितनक बाींधकाम
ववभाग बुलडाणा याींचेकडे सदर प्रस्ताव प्रर्ासकीय मान्यतेसािी र्ासनाकडे पािववण्यात आला
आहे . ्या प्रस्तावास प्रर्ासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०३-२०१६) :(१) व (२) हे अींर्त् खरे आहे .
सद्यजस्ीतीत सदर रस््यावरील बाणगींगा नदीवर पुल नसून उीं च डबल डेकर रप्ा आहे

व सदर रस्तावर सींरक्षक किडे नसून सींरक्षक दगड आहे त.
(३) होय.

प्रश्नाींक्रकत कामास प्रर्ासकीय मान्यता प्रात आहे. परीं तु सींकल्पगचत्रानस
ु ार कामाचा

वाव बदलल्यामुळे रु. २०० लक्ष इतक्या क्रकींमतीचा सध
ु ाररत प्रर्ासकीय मान्यतेकरीता प्रस्ताव

र्ासनास सादर करण्यात आला होता.तीावप, त्रु्ीची पुतत
ग ा करु सदर सुधारीत प्रर्ासकीय
मान्यतेसािीचा प्रस्ताव मुख्य असभयींता, सावगितनक बाींधकाक प्रादे सर्क ववभाग, अमरावती

याींच्याया माफगत सादर करण्याबाबत अगधक्षक, सावगितनक बाींधकाम मींडळ, अकोला याींना सगु चत
केले आहे.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ८७ (35)
भांडारा जिल््यातील ‘इांझवार’ िातीची नोंद असलेल्या व्यक्तीांना
‘दबांझवार’ िातीचे प्रमाणपत्र समळण्याबाबत
(४९)

३६१०७ (२२-१२-२०१५).

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :

सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्याच्याया अनस
ु गु चत िमातीच्याया अध्यादे र् १०८/७६ च्याया यादीत ‘बबींझवार’ या
िमातीचा अनि
ु माींक १० वर उल्लेख असून मध्यप्रदे र्ात या िमातीचा उल्लेख ११ व्या
िमाींकावर आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववदभागतील भींडारा, गद ठदया, चींद्रपूर व गडगचरोली जिल््यात ‘बबींझवार’

िमातीची मोठ्या प्रमाणावर लोकसींख्या असून ववदभागतील बोलीभाषेमुळे ‘बबींझवार’ नावाचा

उल्लेख ‘इींझवार’ असा केला िात असल्यामळ
ु े िाती प्रमाणपत्रापासन
ू या िमातीला वींगचत
राहावे लागत आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ‘इींझवार’ िातीची नद द असलेल्या व्यक्तीींना ‘बबींझवार’ िातीचे प्रमाणपत्र
समळण्यासािी र्ासनाने कायगवाही केली आहे काय,
४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१८-०३-२०१६) :(१) होय.

(२) भारतीय सींववधानाच्याया अनुच्याणे द ३४२ खालील ठद.६.९.१९५० रोिीच्याया रारपतीच्याया पठहल्या

आदे र्ात तसेच सींसदे ने वेळोवेळी सध
ु ारणा केल्यानस
ु ार महाराषर राज्यसािीच्याया अनस
ु गू चत
िमातीच्याया यादीमध्ये अ.ि.१० वर

‘’Binjhwar’’ अर्ी अगधकृत नद द आहे . सदर अनुसूगचत

िमातीच्याया यादीमधील िमातीच्याया नावाींची िर्ी नद द आहे तसे अनुसूगचत िमातीचे प्रमाणपत्र

दे ण्याची कायगवाही महसल
ू ववभागाींतगगत जिल्हागधकारी याींनी प्रगधकृत केलेले सक्षम प्रागधकायाींकडून केली िाते.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
आहदवासी वविास ववभार्ािडून पस्
ु तिाऐविी झेरॉक्स पुरववल्या िात असल्याबाबत
(५०)

३६३६६ (२२-१२-२०१५).

डॉ.समसलांद माने (नार्पूर उत्तर) :

सन्माननीय आहदवासी

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अततदग
ग आठदवासी भागातील ववद्या्यांना प्रर्ासकीय सेवेत नोक-याींची सींधी उपलब्ध
ु म
व्हावी यासािी सुरु केलेल्या स्पधाग केंद्रात पुस्तकावविी झेरॉक्स ठदल्या िात आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) मागील दोन वषागपासन
ू आठदवासी ववकास ववभागातील कमगचारी व खािगी सींस्ीेतील
सींचालकासोबत याींच्याया सींगमताने सदर प्रकार सुरु आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आठदवासी आयुक्ताींनी या प्रकाराची दखल घेतली आहे काय,

वव.स. ८७ (36)
(४) तसेच झेरॉक्स अस्पष् असल्याने ववद्या्यागना मानससक त्रास होत असल्याने अनेक
ववद्याीी त्रस्त आहे त, हे खरे आहे काय,
(५) असल्यास, र्ासनाचे सदर प्रकरणाची दखल घेतली आहे काय, नसल्यास, ववलींबाची कारणे
काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०३-०३-२०१६) : (१) नाही. आठदवासी सींर्ोधन प्रसर्क्षण सींस्ीा, पुणे याींचे

माफगत राज्यातील अततदग
ग भागातील अनस
ु म
ु ूगचत िमातीच्याया पदवीधर उमेदवाराींना १ मठहना
कालाधीचे स्पधाग प्रररक्षा कायगिम राबववण्यात येतो. या प्रसर्क्षण कायगिमामध्ये सहभागी
उमेदवाराींना रु. ७००/- इतक्या क्रकींमतीची णापील पुस्तके ठदली िातात.

(२) नाही. आठदवासी सींर्ोधन व प्रसर्क्षण सींस्ीा, पुणे याींचक
े डून राज्यात खािगी सींस्ीेमाफगत
कोणताही स्पधाग पररक्षा कायगिम राबववण्यात येत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) नाही. यासींदभागत आयुक्त, आठदवासी सींर्ोधन व प्रसर्क्षण सींस्ीा, पुणे याींचेकडे याींसदभागत
तिार प्रात झालेली नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

