
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १६७ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

हहांगोली शहरातील आहदवासी वसततगहृाची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(१)  ५६२२ (०९-०४-२०१५).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनममला गाववत (इगतपूरी), 
श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ह ींगोली श रातील ररसाला भागात असलेल् या िहासासी ससगतग   रमामाींक ०२ ची ारूसस्था 
झाली असून अशा पररस्स्थतीत ी िहासासीींच् या मुलाींना कशषण घ  यासे लागत असल् याच ेमा े 
जानेसारी, २०१५ मध्ये सा त् या समुारास गनाशानास िले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल् यास, शासन िहासासीींना समाजाच् या मु य ्रसा ात िघण् याकररता कोयायास ी   
रु. खचा करते परींतु िहासासी म ामींडळाच् या योजना केसळ कागाासरच रा त असल् याने या 
समाजासर अन् याय  ोत ि े  े खरे ि े काय 
(३) असल्यास, उक्त ्रकरघी शासनाने कोघती कायासा ी केली स करघार ि े, 
(४) नसल् यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१०-०६-२०१६) :(१) िहासासी मुलीींचे शासकीय ससतीग  , ह ींगोली, रमा.२ 
येथील भाडयाच्या इमारतीत का ी ्रमाघात असुवस ा  ोत्या. तथावप, सार ससतीग   
हा.१४.०१.२०१५ पासनू नसीन शासकीय इमारतीत स्थलाींतरीत करण्यात िलेले ि े. तेथ े
वसद्यार्थयाांना मुलभूत सुवस ा पुरवसण्यात येतात. 
(२)  े खरे ना ी. 
     िहासासी म ामींडळाकडून राबवसण्यात येघाऱ्या वसवस  योजनाींचा लाभ िहासासीींना 
ाेण्यात येत ि े. 
(३) स (४) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
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अांबरनाथ (जज.ठाणे) शहरातील एमआयडीसीमध् ये भरारी पथिाची िमतरता असल् याबाबत 
  

(२)  ७९२६ (०९-०४-२०१५).   श्री.तुिाराम िात े (अणुशक्ती नगर), श्री.सदा सरवणिर 
(माहहम), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ (स्ज.ठाघे) श रातील औद्योगगक पट्टय्ात असलेल् या िनींानगर, गचखलोली, 
मोरीसली िणघ सडोल या पररसरातील ४ एम.िय.डी.सी.मध् ये भरारी पथकाची कमतरता 
असल् यान े एम.िय.डी.सी.मध् ये केमीकल उत् पाान करघा-या उद्योगाींसरील रासायनीयुक् त 
उपयुक् त नसलेले ्ाका  रसायन अनग क तपघे क्कर चालक पररसराशेजारील नाल् यात 
्ाकतात अशा तरमाारी एम.िय.डी.सी व् यसस् थापन स पयाासरघ खात् याकड ेतेथील नागररकाींनी 
सारींसार केल्या ि ेत,  े खरे ि े काय, 
(२) असल् यास, ्ाका  रसायन नाल् यात सोडल् यान ेपररसरातील  सामान स नाल् यात सोडण् यात 
िलेले ्ाका  रसायन पुढे नाीला नाला कमळत असल् याने ातुीत स वसतारी पाघी वप न 
ग्रामस् थाींच् या िरो याला  ोका गनमााघ झाल् याने सार क्कर चालक स उद्योग व् यसस् थापक 
याींच् यासर कारसाई करण् यात िली ि े काय, 
(३) नसल् यास वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) :(१) म ाराषर औद्योगगक वसकास म ामींडळ अथसा ्रााेकशक 
कायाालय, म ाराषर ्रातुघ गनयम मींडळ, कल्याघ याींच्याकड ेअशा ्रकारच्या तरमाारी स्थागनक 
नागररकाींकडून ्राप्त झालेल्या ना ीत. तथावप, हानाींक २९/११/२०१४ रोजी अींबरनाथ 
पोलीसाींकडून म ाराषर ्रातूघ गनयींत्रघ मींडळाच्या स्थागनक कायाालयास रसायन क्करद्सारे 
सडोलगास येथे घातक रसायन सोडल्याची तरमाार ्राप्त झाली  ोती. 
(२) ्रााेकशक अग कारी, म ाराषर ्रातूघ गनयींत्रघ मींडळ कल्याघ याींच्यातरे्फ           
हानाींक २९/११/२०१४ रोजी अींबरनाथ पोलीस स््ेशनमध्ये गुन् ा नोंावसला असून ाोती 
उद्योगाना उत्पाान बींा करण्याच ेिाेश ाेण्यात िले ि ेत. तसेच क्कर चालक स मालक 
याींच्यासर पोलीसाींकडून गुन् ा ााखल करण्यात िला असून ख्ला चाल ू ि े.सींबींग त 
उद्योगाकडून घातक रसायने अस ैररत्या सोडल्याबाबत घातक घनकचरा गनयम, २००८ नुसार 
ाींडात्मक रक्कम ससूल करण्याबाबतचा ्रस्तास कें हिय ्रातूघ गनयींत्रक मींडळाच्या मान्यतेसाठी 
साार करण्यात येत ि े. अगतररक्त पोलीस ियुक्त, कल्याघ याींच्या अध्यषण तेखाली सार 
घ्नेची पनुरास त्ती  ो  नये याकररता सकमती गठीत करण्यात िली ि े. अशा घ्ना पुन् ा 
घडू नये याकररता शासन गाींभीयााने कारसाई करीत ि े. 
(३) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
 
  

___________ 
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लसांधुदगुम जजल् ्यातील धचपी-परुळे ववमानतळासाठी सांपाहदत िेलेल् या जलमनीबाबत 
(३)  ८००७ (०४-०४-२०१५).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कसीं ुागुा स्जल् ्यातील गचपी-परुळे वसमानतळासाठी सींपाहात केलेल् या २७२  ेक् ्र षेण त्राची 
 द्द गनस्श्चत करताींना  द्दीसरील शतेक-याींना कशल् लक षेण त्र न ााखवसताच १९९८ च् या 
मोजघी्रमाघे शतेक-याींना अीं ारात ठेसून मोजघीला सुरुसात करुन शेतक-याींची र्फससघूक केली 
ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल् यास,  द्द गनस्श्चत करताींना ३०७  ेक् ्र जकमनीला मा्का ग करुन अगतरमामघ केल् याचे 
गनाशानास िले ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी केली ि े काय चौकशीत काय िढळून 
िले, तद् नुसार शेतक-याींना कशल् लक षेण त्र ााखसून ाेण् याबाबत शासन स् तरासर काय कायासा ी 
करण् यात येघार ि े सा करण्यात येत ि े, 
(४) नसल् यास, त् याची कारघे काय ि ेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई (१४-०६-२०१६) : (१) स (२)  े खरे ना ी. 
(३) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
(४) कसीं ुागूा स्जल््यातील गचपी परुळे वसमानतळासाठी मौजे गचपी, कली परुळे ता.सेंगुलाा, 
स्ज.कसीं ुागूा येथील खाजगी २७१.८६  े.िर स सरकारी ३.३९  े.िर. अस े एकूघ २७५.२५ 
 े.िर. षेण त्र सींपाहात करण्यात िले असून म ामींडळाने ११.२३  े.िर. अगतररक्त खाजगी षेण त्र 
खरेाी केले ि े. तथावप, भूमी बचास क ती सकमती, परुळे गचपी याींनी उच्च न्यायालयात ाासा 
ााखल केल्यामळेु मा.उच्च न्यायालयाने हानाींक ६/८/२०१४ रोजी सार षेण त्राची पुन:श्च मोजघी 
करण्याचे िाेश भूमी अकभलेख, सेंगुलाा याींना हाल्यानुसार हानाींक १५/१२/२०१४ ते १९/१२/२०१४ 
या कालास ीत मोजघी करुन हानाींक ६/१/२०१५ रोजी नकाशासह त अ साल मा.उच्च 
न्यायालयाला साार करण्यात िला. त्यानसुार हानाींक १०/९/१९९८ रोजी वसमानतळासाठी 
सींपाान केलेल्या खाजगी २७१.८६  े.िर. स शासकीय ३.३९  े.िर. षेण त्राची भसूींपाान मोजघी 
बरोबर असून ३०७  े.िर. जकमनीसर माकींग करुन अगतकमघ केलेले नसल्याच ेस्पष् झाले. 
त्यामुळे शेतकऱ्याींना उसाररत षेण त्र ााखसून ाेण्याचा ्रश्न उद्् ासत ना ी. 

___________ 
मांगळवेढा (जज.सोलापूर) तालुक् यातील ्द्योधगि वसाहतीमधील िारनाने 

 पुरेशा पाणी पुरवठ्या अभावी बांद पडल् याबाबत 
(४)  १६६९९ (३१-०७-२०१५).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मींगळसेढा (स्ज.सोलापूर) तालुक् यातील कायम ाषु काळी भागात रोजगार गनकमातीसाठी 
कायाान् सीत करण् यात िलेल् या म ाराष र औद्योगगक वसकास म ामींडळाच् या औद्योगगक 
ससा तीम ील का ी कारखान ेपुरेशा पाघी पुरसठ्या अभासी बींा पडले असनू का ी कारखाने 
बींा पडण् याच् या मागाासर ि ेत,  े खरे ि े काय, 
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(२) असल् यास, त् यामुळे बेरोजगारी साढघार असल् यान े सार कारखान् याींना त् याींच् या ाैनींहान 
कामासाठी पुरेसा पाघी पुरसठा करण् यासाठी शासनान ेकोघती कायासा ी केली सा करण्यात येत 
ि े, 
(३) नसल् यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) स (२) म ाराष र औद्योगगक वसकास म ामींडळाने 
मींगळसेढा औद्योगगक षेण त्राकररता  कायमस्सरुपी पाघीपुरसठयासाठी  बठाघ बीं ाऱ्यातून,  
पाघी िरषण घासाठी कायाकारी अकभयींता, साींगली भीमा पा्बीं ारे खात्याकड े ्रस्तास साार 
केला ि े. परींत ु अद्याप पाघी िरषण घ ्राप्त झालेले ना ी. तसेच औद्योगगक षेण त्रात सुरु 
असलेल्या तीन उद्योग घ्काींची  पाण्याची मागघी नगण्य असून ते सुरकळत सुरु ि ेत. या 
षेण त्रातील ४८.६०  ेक््र षेण त्र WELSPUN  या औद्योगगक घ्कास सोलर कसस््ीमसाठी सा्प 
करण्यात िले असून त्याची पाण्याची गरज नगण्य ि े. उसाररत षेण त्रासाठी बठाघ 
बीं ाऱ्यातून  पाघीपुरसठा योजना कायाास्न्सत करघे परसडघारे नसल्यान ेतात्पुरत्या स्सरुपात  
पाघीपुरसठा करण्यासाठी मींगळसेढा नगरपररताेकडून एका इींचाऐसजी तीन इींचाच े पाघी 
कनेक्शन उपलब्  करुन ाेण्याची वसनींती करण्यात िली  ोती. परींतु त्यास नगरपररताेचा 
्रगतसाा कमळाला ना ी. 
     म ामींडळाने औद्योगगक षेण त्रात वसीं न वस ीर घेतली ि े परींतु त्यास  पाघी उपलब्  
झाले ना ी. म ामींडळाकडून ५० घ.मी.षण मतेची  उींचासरील पाण्याची ्ाकी स २०० घ.मी्रच े
पींप स पींप  ा स बाीं ण्यात िले ि े. तसेच म ामींडळान े ,म ाराषर जीसन ्राग करघ, 
सोलापूर याींच्याकड े मींगळसेढा औद्योगगक षेण त्रासाठी ५०० घ.मी.्रगतहान पाघी िरषण घ 
िरक्षषण त करण्याची वसनींती केली ि े स म ामींडळाने २.१५ ्क.मी.लाींबीचे डाींबरी रस्ते बाीं ले 
असनू भखूींडाना पाघी पुरसठा करण्यासाठी रस्त्याींच्या कडनेे जलसाह न्यााेखील ्ाकण्यात 
िल्या ि ेत.    
(३) सरील कारघाींमुळे सुरळीत पाघी पुरसठा करण्यास अडथळा गनमााघ  ोत ि े. 
  

___________ 
  

पांढरपुर (जज.सोलापूर) येथे एमआयडीसी स् थापना िर याबाबत 
  

(५)  १६७०० (३१-०७-२०१५).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपुर (स्ज.सोलापूर) येथे मबुलक पाघी, जमीन, कुशल कामगार स अकभयींते तसेच रेल् स े
स रस् त् याींची यो य सुवस ा स एमियडीसीची िसश् यकता असताना ी उक्त पररसरात अद्यापी 
एमियडीसी झाली नसल् यामुळे सुकशषण ीत बेरोजगार नोकरीपासनू सींगचत रा त असल् याचे   
मा े एव्रल-मे, २०१५ मध्ये सा त् याारयायान गनाशानास िले,  े खरे ि े काय, 
(२) असल् यास, उक्त बाबतीत शासनाने कोघती कायासा ी केली सा करण् यात येत ि े, 
(३) नसल् यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
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श्री. सभुाष देसाई (०७-०६-२०१६) :(१) स (२)  म ाराषर औद्योगगक वसकास म ामींडळामार्फा त 
पींढरपूर तालुक्यातील पींढरपूर - सातारा मागाासरील मौजे भाळसघी येथील ५५९.०४  ेक््र िर 
खाजगी स १.३८  ेक््र सरकारी असे एकूघ ५६०.४२  ेक््र िर षेण त्रास म ाराषर औद्योगगक 
वसकास अग गनयम १९६१ नुसार ्रकरघ ६च्या तरतूाी  लागू  करण्यासींबीं ीच्या  ्रस्तासास 
उच्चाग कार सकमतीच्या हानाींक ५/१२/२०१३ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता ाेण्यात  िली 
ि े. तथावप पाण्याचे िरषण घ ्राप्त झाल्यानींतर पाींच सताात भूसींपाानाची कायासा ी पूघा 
करासी असे ाेणखल सकमतीन ेगनाेश हाले ि ेत. त्या अनुतींगान ेउप अकभयींता, मऔवसम यानीीं 
पाण्याच्या िरषण घासाठी  कायाकारी अकभयींता, भीमा  पा्बीं ारे वसभाग (पींढरपूर) याींना 
्रस्तास साार केला असून त्याचा पाठपुरासा करण्यात येत ि े. 
(३) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

अमरावती जजल् ्यातील ्द्योधगि वसाहतीमधील भूनांडावर  
उद्योग उभारणी िर यात न आल् याबाबत 

  

(६)  १६८४१ (३१-०७-२०१५).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव 
रेल्वे), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अमरासती स्जल् यातील नाींागाींस पेठ, गतससा स इतर एम.िय.डी.सी म ील औद्योगगक 
ससा तीमध्ये उद्योजकाींना उद्योगाकररता प्लॉ् मींजूर केल्यानींतर १० त े १५ सताानींतर ी 
उद्योगाची उभारघी करता येत नसल्याच े मा े म,े २०१५ मध्ये सा त्याारयायान गनाशानास 
िले,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, शासन गनघायानसुार ज्या उद्योजकाींनी उद्योग उभारला ना ी स त्याींचा 
उद्योगाकररता असलेला प्लॉ् वसनासापर पडून ि े अशा उद्योजकाींच्या ताब्यातील प्लॉ् 
शासनाने ताब्यात घेण्याबाबत तसेच ज्या उद्योजकाींना उद्योग सुरु करासयाचा ि े त्याींना 
प्लॉ् उपलब्  करुन ाेण्याबाबत शासनाने कोघती कायासा ी केली सा करण्यात येत ि े, 
(३) नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) स (२)  े खरे ना ी. 
     अमरासती वसभागाअींतगात औद्योगगक षेण त्र स्थापन करण्याकररता म ाराषर औद्योगगक 
वसकास म ामींडळान ेअमरासती-नागपूर राज्य म ामागाासर ११७.२२  े.िर सरकारी स २६९२.५६ 
 े.िर खाजगी अशी एकूघ २८०९.७८  े.िर.जकमन सींपाहात केली ि े.  त्यापैकी, ्रथम 
्प्प्यात १५४८.६०  े.िर जागा वसककसत करुन त्यामध्ये ५४२ औद्योगगक स २२ व्यापारी 
भूखींडाींचे िरेखन करण्यात िले असून त्यापैकी ५१० औद्योगगक  स ३ व्यापारी भखूींडाींच े
सा्प करण्यात िले ि े. सार औद्योगगक षेण त्रामध्ये  ५००  े.िर जागेसर ्ेक्स्ाईल पाका  
गनयोस्जत असून त्यामध्ये ३८ भखूींडाींचे िरेखन करण्यात िलेले ि े. 
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      ज्या भूखींड ारकाींनी करारनायायात नमूा केलेल्या अ्ीनुसार  वस ीत कालास ीत 
भूखींडाचा वसकास केलेला ना ी. अशा भूखींड ारकाींना भखूींड परत घेण्याची नो्ीस ाेण्यात िली 
असून ितापयांत राज्यातील एकूघ औद्योगगक षेण त्रातील ११२६ इतके भखूींड ताब्यात घेण्यात 
िले असून गरज ुउद्योजकाींना भखूींड सा्प करण्याची कायासा ी करण्यात येत.े 
(३) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 

___________ 
  

मौज ेिौडगाव (ता.जज.उस्मानाबाद) येथे ्द्योधगि के्षत्र प्रस् थावपत िर याबाबत 
  

(७)  २२४१२ (३१-०७-२०१५).   श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे कौडगास (ता.स्ज.उस्मानाबाा) येथील M.I.D.C. औद्योगगक ससा तीत २५०० 
एकरासर औद्योगगकषेण त्र ्रस्थावपत करुन तेथे म ाजनकोचा ५० म.े स ॅचा सौरउजेसर ि ाररत 
सीज गनकमाती ्रकल्प सुरु करण्याची घोतघा सरकारन ेकेली ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, या अनुतींगाने ्रकल्प सुरु  ोण्यासाठी गनवसाा काढण्यात िल्या  ोत्या,  े  ी 
खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, या गनवसाा क ीपयांत अींगतम  ोतील तसेच, गनवसाा न काढण्याची कारघे काय 
ि ेत, 
(४) असल्यास,  े ्र्रमाया पूघा करुन सार ्रकल्प लसकर कायाास्न्सत करण्यासाठी शासन 
स्तरासर काय कायासा ी करण्यात िली सा येत ि े, 
(५) नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१)  े अींशत: खरे ि े. म ामींडळाने उस्मानाबाा 
स्जल् ातील मौजे कोडगास येथ ेऔद्योगगक षेण त्र वसककसत करण्यासाठी ्प्पा रमा. १ स २ म ील 
एकूघ ५४७.०५  े. िर. षेण त्राच ेभसूींपाान केले असून त्यापैकी ्प्पा रमा. १ म नू म.े म ाराषर 
राज्य वसद्युत कीं पनी कल. याींना ५० मेगासॅ्  सोलर पॉसर एनजी गनकमातीकरीता ११८.३२  े. 
िर. षेण त्राच ेसा्प केलेले ि े. 
(२)  ोय,  े खरे ि े. 
(३) स (४) राज्य शासनाचे नसीन  जाा  ोरघ-२०१५ जाह र  ोघार  ोते त्यामुळे         
हानाींक २३/४/२०१५ रोजी गनवसाा ्र्रमाया रद्द करण्यात िली  ोती. तथावप, िता शासनाच े
सौर  जाा  ोरघ-२०१५  हानाींक २०/७/२०१५ रोजी जाह र झाल्यामुळे राज्यात सौर  जाा ्रकल्प 
उभारघीसाठी गनवसाा ्र्रमाया लसकरच सुरु करण्यात येघार ि ेत.  
(५)  ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
 
 

___________ 
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राज्यातील सेझ प्रिल्पासाठी शेतिऱयाांच्या शेिडो एिर 

 जलमनी ताब्यात घेयात आल्याबाबत 
  

(८)  २२७८८ (०६-०८-२०१५).   श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सेझ ्रकल्पासाठी शेतकऱ्याींच्या शेकडो एकर जकमनी ताब्यात घेण्यात िल्या 
परींतु गेल्या ५ सताात सेझ ्रकल्प ्रत्यषण ात उभ ेन राह ल्यामुळे जकमनीींच्या ७/१२ सरील सेझ 
्रकल्पाची नोंा स कशक्के कमी करण्यात ये न सार ू जकमनी मळु शतेकऱ्याींना ाेण्यात यासी 
अशी मागघी राज्यातील शेतकऱ्याींनी सळेोसेळी गनसेाने ाे न तसेच वसवस  स्जल् ाग कारी 
कायाालयासर मोच ेकाडून नाराजी व्यक्त केली,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, या ्रकरघी शासन स्तरासर कोघती कायासा ी करण्यात िली ि े सा 
करण्यात येत ि े, 
(३) ज्या ्रकल्पासाठी सेझ जकमनी सींपाहात करण्यात िल्या परींतू अद्याप ी तथेे उद्योग 
सुरू न करघाऱ्या सींबींग ताींवसरुध्ा कोघती कारसाई करण्यात िली ि े सा येत ि े, 
(४) असल्यास ितापयांत ्रत्यषण ात ्कती हठकाघी सेझ ्रकल्प सरुू झाले ि ेत त्याींची नासे 
स हठकाघ कोघती ि ेत 
(५) नसल्यास वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (२७-०६-२०१६) :(१), (२) स (३) 

१) म ाराषर औद्योगगक वसकास म ामींडळाकडील ्राप्त अ सालानुसार खेड वसशेत 
िगथाक षेण त्राची ्रत्यषण  कायासा ी  ी सन २००६ पासून सुरु झालेली असून त्यामध्ये 
खेड तालुक्यातील १५ गास ेस कशरुर तालुक्यातील २ गासाम ील एकूघ खाजगी षेण त्र 
७०४४.७५.१०  े.िर. स शासकीय षेण त्र ७०१.१३  े. िर अस ेएकूघ षेण त्र ७७४५.८८.१० 
 े. िर या षेण त्रास ्रकरघ ६ ची अग सूचना  लागू करण्यात िलेली ि े. 
     खेड वसशेत िगथाक षेण त्राकररता एकूघ खाजगी षेण त्र ७७०४.७५.१०  े.िर. स 
शासकीय षेण त्र ७०१.१३  े.िर. असे एकूघ ७७४५.८८.१०  े. िर. षेण त्रास ्रकरघ ६ 
च्या तरतूाी लागू करण्यात िलेल्या असून त्यापैकी १७०५.६१.१० षेण त्र सींपाहात केले 
असून उसाररत गासाींम ील भू ारकाींच्या वसरो ामळेु सारचे कशल्लक षेण त्र ६०४०.२६.३ 
 े.िर. पैकी षेण त्र ९०८.५६  े.िर. षेण त्र पूसी सगळलेले असनू िज अखेर कशल्लक 
षेण त्र ५०१२.९३  े.िर. सगळण्यासाठी ०६/५/२०१५ रोजी ्रस्तास शासनास साार 
करण्यात िला अस ेम ाराषर औद्योगगक वसकास म ामींडळान ेस्पष् केले ि े. 
२) कालाा वसशेत िगथाक षेण त्राकररता ्रकरघ ६ ची अग सूचना ११८७.४५.१४  े.िर. 
षेण त्र सन २००६ मध्ये अग सूगचत करण्यात िले या षेण त्रात मह ींिा ॲण्ड मह ींिा 
याींचा SEZ ्रस्तावसत  ोता. तो कालाींतराने रद्द झाला. सद्य:स्स्थतीत सारच े
अग सूगचत षेण त्र सगळण्याबाबत ्रस्तास हानाींक ३०/०७/२०१५ रोजी शासनास साार 
केला ि े. 
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३) खींडाळा ्प्पा रमा.१ म ील अग सूगचत वसशेत िगथाक षेण त्रापैकी ६१.१२  े.िर. 
षेण त्र वसशेत िगथाक षेण त्रातून सगळण्याबाबत शासनास ्रस्तास साार केलेला ि े. 
४) र्फल्घ येथील १०१.२५  े.िर. अग सूगचत वसशेत िगथाक षेण त्रापैकी ४८.१७  े . 
िर षेण त्र वसशेत िगथाक षेण त्रातनू सगळण्याबाबत शासनात ्रस्तास साार केलेला 
ि े. 
५) गचींचोली-का्ी स्ज. सोलापूर येथील १०३  े. िर षेण त्रासर सस्त्रोद्योग वसशेत 
िगथाक षेण त्र वसककसत करण्यात कें ि शासनाकडून मींजूरी ाेण्यात िली  ोती. सार 
हठकाघी षेण त्र मागघी अभासी शासन स्तरासर सार ्रस्तास रद्द करुन औद्योगगक 
षेण त्र या घून घोवतत करण्यास स त्यास कें ि शासनाकडील हानाींक २३/०३/२०११ च्या 
बैठकीत सार वसशेत िगथाक षेण त्राकररता वसशेत िगथाक षेण त्र कायाा/ गनयमाअींतगात 
कर/ जकातीतील घेतलेली सू् / र्फायाे परत करण्याच्या अ्ीसर मींजूरी ाेण्यात 
िली ि े. 
६) कसन्नर स्ज. नाकशक येथील २०२.९२  े. िर षेण त्र हानाींक  ११/०७/२००९ रोजी 
सगळण्यात िले ि े. तसेच शासनाच्या िाेशा्रमाघ े केसळ सींमतीाशाक गनसाड े
झाले, अन्य जकमनी भूसींपाानाच्या ्र्रमायेम नू सगळण्यात िलेल्या ि ेत. 
त्यानींतर ज्या ज्या जकमनीसर भसूींपाानाच ेगा.न.नीं. ७/१२ स इतर  क्कात कशक्के 
मारले गेले  ोत.े त े कमी करण्याबाबत शासन स्तरासर गनघाय घेण्यात िलेला 
ि े.  त्यानुसार कायाासन अग कारी म सूल स सन वसभाग, मींत्रालय, मुींबई 
याींचेकडील पत्र रमा. एिरजी २८१०/५३/्र.रमा.११/अ-३, हानाींक १८/०२/२०११ अन्सये शेरे 
कमी करघेबाबतची कायासा ी करघेबाबत स्जल् ाग कारी, रायगड याींना कळवसण्यात 
िले  ोत.े  त्याअनुतींगाने पत्र रमा. साशा/भूसीं ६/वसिषेण /७/१२ शेरे २०११, हा. 
२८/०२/२०११ अन्सये सींबींग त भसूींपाान अग कारी याींना कळवसण्यात िलेले ि े. 

४) राज्यात ित्तापयांत २५ वसशते िगथाक ्रकल्प सुरु ि ेत. त्याींची नास ेस हठकाघ याींची 
माह ती पुढील्रमाघे ि े. 

Sr.No. SEZ Name Location of SEZ 
१ 
 

Multi Product (Electronics Gems & 
Jewellery) 

DC SEEPZ SEZ Mumbai 
 

२ 
 

IT/ITES Powai, Mumbai 

३ IT/ITES Taluka Havali, Dist. Pune 
४ 
 

Pharma & Bioltechnlogy 
 

२१२/२, off Soli Poonawala 
Road, Hadapsar,Pune 

५ 
 

IT/ITES Plot No. ३१, Rajiv Gandhi 
Infotech Park, Phase II, 
Hinjewadi Pune. 
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६ 
 

IT/ITES Talwade Softwar Park, 
Dist.Pune 

७ 
 

IT/ITES S.No.२०९ Next to Satypuram 
Society, Pune-Saswad 
Road, Phursundi, pune 

८ 
 

IT/ITES Rajiv Gandhi Infotech Park, 
Ph.II, Village Mann, Taluka 
Mulshi, Dist.Pune. 

९ 
 

IT/ITES Rajiv Gandhi Infotech Park, 
Ph.III, Hinjewadi, Dist.Pune 

१० 
 

Electronic Hardware and Software 
Including Information technology 
enabled 

Magarpatta City Village, 
Hadapsar, Taluka Haveli, 
Dist. Pune 

११ 
 

IT/ITES  Plot No. २८, MIDC, Rajiv 
Gadhi Infotech Park, 
Hinjewadi, Phase II, 
Dist.Pune 

१२ 
 

IT/ITES Village Hinjewadi, Taluka 
Mulshi, Pune 

१३ 
 

IT/ITES Plot No.३ Rajiv Gandhi 
Infotech Park, Phase II, 
Hinjewadi, Taluka Mulshi 
Dist. Pune 

१४ Multi Product at Mihan. Dist.Nagpur 
१५ 
 

Engineering & Electronics 
 

Shendre Industrial Area, 
Dist.Aurangabad 

१६ 
 

Power 
 

Waora Growth Centre, Dist. 
Chandrapur 

१७ 
 

IT/ITES Kalwa TransThane Creek 
Industrial Area, MIDC Dist. 
Thane 

१८ 
 

FTWZ 
 

Village Sai, Taluka Panvel, 
Dist. Aurangabad 
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१९ 
 

Pharmaceuticals 
 

Shendre Industrial Area, 
Dist. Aurangabad 

२० 
 

Multi Product (Electronics and Gems 
& Jewellry) 

Pune 
 

२१ IT/ITES Thane 
२२ 
 

IT/ITES Village Kopari, Tal.Thane, 
Dist. Thane 

२३ Engg Satara 
२४ Pharma Nanded 
२५ Engg sector Satara 

(५) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

वाडा (जज.पालघर ) तालुक्यातील उां बरोटे येथील आहदवासी वसततगहृाांच्या  
सांिुलातील िामे अपुणम अवस्थेत असल्याबाबत 

  

(९)  २२९३२ (१९-०८-२०१५).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ), श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साडा (स्ज.पालघर) तालुक्यातील उीं बरो्े रस्त्यालगत नव्याने बाीं लेल्या िहासासी 
ससगतग  ाचे हानाींक १४ ऑगस््, २०१४ रोजी उाघा्न करण्यात िले,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, ससगतग  ाच्या सींकुलातील बरीच काम े अपुघा असस्थते असल्यान े सार 
ससगतग   सापरावसना बींा स्स्थतीत ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाब १ स २ नूसार चौकशी करण्यात िली ि े काय, चौकशीच्या 
अनुतींगान ेअपुघा स गनक ष् ाजााचे काम ठेसघाऱ्या ठेकेाारावसरुध्ा शासनाने कोघती कारसाई 
केली सा करण्यात येत ि े, 
(४) नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१३-०६-२०१६) : (१)  े  खरे ि े. 
(२)  े खरे ना ी. 
      हानाींक ०१ सप् े्ंबर, २०१५ पासून िहासासी मलुा-मुलीचे ससतीग  ातील वसायाथी 
नवसन ससतीग   इमारतीमध्ये  स्थलाींतरीत करण्यात िलेले असून इमारतीींचा सापर सुरु ि े. 
(३) साडा येथील बाीं काम पूघा झालेल्या गतन ी ससतीग  ाची गुघसत्ता तपासघी करुन 
गुघसत्ता ्रमाघपत्र कमळघेबाबत ्रकल्प अग कारी एकास्त्मक िहासासी वसकास जव् ार  
याींच्या मार्फा त त्याींच्या हानाींक ०७.०६.२०१५ च्या पत्रान्सये ाषण ता स गुघ गनयींत्रघ ्रााेकशक 
्रयोगशाळा तुभे नसी मुींबई याींना कळवसण्यात िले ि े. सार ्रकरघी ाषण ता स गुघ 
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गनयींत्रघ ्रााेकशक ्रयोगशाळा, तुभे नसीमुींबई तसचे कायाकारी अकभयींता, सासाजगनक बाीं काम 
वसभाग, जव् ार, उपवसभाग साडा याींच्याकड े्रकल्प स्तरासरुन पाठपुरासा सुरु ि े. 
(४) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

राज् यातील नाांडसारी िारना याला तनयमबा्य अथमसहाय 
 ववतररत िर यात आल् याबाबत 

  

(१०)  २३७५० (३०-०७-२०१५).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय सामाजजि 
 याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज् यातील खाींडसारी कारखान् याला अ्ीींच े पालन न करता ी रुपाींतर िणघ 
ि ुगनकीकरघासाठी रु ४.८० को्ी गनयमबा्य अथास ाय वसतररत करण् यात िले ि े,  े 
खरे ि े काय, 

(२) असल् यास, एखाद्या सींस् थलेा अथास ाय मींजूर करताींना त् या सींस् थेला कजा ाेण् याची 
िसश् यकता, सींस् थेचा अनुभस, जबाबाारी पार पाडण् याची षण मता याचा वसशेत अ् यास 
करण् याची अ् बॉया बे वसत् तीय गनयमाींनी (बीएर्फिरएस) याींनी घातली ि े,  े  ी खरे ि े 
काय, 
(३) असल् यास, या अ्ीींचे पालन करुन ्कती कारखान् याींना अथास ाय ाेण् यात िले ि े?  

श्री. राजिुमार बडोले (२१-०६-२०१६) :(१) अींशत: खरे ि े, 
(२) मुींबई वसत्तीय गनयम-१९५९ मध्ये स कारी सींस्थाींना अथास ाय्य मींजुर करघे, याबाबत 
कोठे ी उल्लेख िढळून येत ना ी. तथापी मुींबई वसत्तीय गनयम- १९५९ म ील गनयम ३७८ 
मध्ये वसत्तीय औगचत्याचे उल्लींघन करघारी अगग्रमे/कज े मींजुर करण्यात ये  नयेत असा 
उल्लेख करण्यात िलेला ि े 
(३) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

राज्यातील आहदवासी वविास ववभागातील रोजांदारी िममचा-याांना  
शासन सेवेत सामावून घे याबाबत 

  

(११)  २७२२५ (३१-०७-२०१५).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िहासासी वसकास वसभागातील ससा रोजींाारी कमाचा-याींना शासन सेसेत 
सामासून घेण्यासाठी शासनपातळीसर  ोरघात्मक गनघाय घेण्याची सुरु असलेली कायासा ी पूघा 
झालेली ि े काय, 
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(२) असल्यास, उक्त ्रश्नी केलेल्या कायासा ीचे थोडक्यात स्सरुप काय ि े स त्यानसुार पुढे 
कोघता गनघाय घेतला सा घेण्यात येत ि े, 
(३) नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (१३-०६-२०१६) : (१), (२) स (३) सामान्य ्रशासन वसभागाचे शासन 
पररपत्रक हानाींक २५/८/२००५ नूसार मा. ससोच्च न्यायालयान े तात्पुरत्या/अस्थायी गनयुक्त्या 
गनयकमत न करण्याबाबत हालेल्या गनघायाच्या बाबी गनाशानास िघून हाल्या ि ेत. तरी 
्रस्तुत ्रकरघी यावसतयी वस ी स न्याय वसभागामार्फा त अकभ्राय घेण्यात िले असनू 
त्यानुसार ियुक्त, िहासासी वसकास, नाकशक याींच्याकडून स ुाररत ्रस्तास ्राप्त करुन 
घेण्याची कायासा ी सरु ि े. तसेच ्रकरघी वसवस  वसभागाींमध्ये अशा ्रकारच्या गनयुक्त्या 
करण्यात िल्यान ेअस े्कती कमाचारी कायारत ि ेत त्याींचा एकत्रत्रत तपकशल घेसून सामान्य 
्रशासन वसभागाकडून कायासा ी सरुु ि े. 

___________ 
 

राज्यात सफाई िामगाराांना डोक्यावरुन मैला वाहून नेयाची प्रथा बांद िरयाबाबत 
  

(१२)  २८२१३ (०५-११-२०१५).   श्री.बळीराम लसरसिर (बाळापूर), श्री.पथृ् वीराज चव्हाण (िराड 
दक्षक्षण), श्री.नसीम नान (चाांहदवली), श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.अलमत ववलासराव देशमुन (लातूर शहर), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय सामाजजि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सर्फाई कामगाराना डोक्यासरुन मलैा सा ून न्यासा लागत असल्याने  ी ्रथा बींा 
करण्याबाबत शासनाने मा े ऑगस््, २०१५ मध्ये सा त्या सुमारास गनघाय घेतला ि े,  े खरे 
ि े काय, 
(२) असल्यास, सार गनघायानसुार गकलच्छ सस्तीमध्ये सव् े करुन सारची ्रथा बींा 
करण्याबाबत शासनाने कोघती उपाययोजना केली सा करण्यात येत ि े, सार योजनेच े
थोडक्यात स्सरुप काय ि े, 
(३) नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले (२१-०६-२०१६) : (१) अींशत: खरे ि े, तथावप राज्यात डोक्यासरुन मलैा 
सा ून नेण्याच्या पध्ातीच ेगनमुालन माचा, २०१६ पयात करघार असल्याची मा. मुयमींत्री याींनी 
घोतघा केलेली नसनू  की ररझल्् एररया (KRA)  च्या बैठकीच्या सेळी मा. मुयमींत्री याींनी 
सींबींग त वसभागाींना सार ्रकरघी गनाेश हाले  ोत.े 
(२) स (३)  ातान ेमैला उचलघाऱ्या सर्फाई कामगाराींच्या गनयुक्तीस ्रगतबीं  घालण्याबाबत स 
त्याींच े पुनाससन करण्याबाबतचा अग गनयम २०१३ च्या अनतुींगाने असे काम करघाऱ्या 
कामगाराींचे रे्फरसव् ेषण घ करुन त्याींच े पुनसासन करण्याबाबतची कायासा ी करण्याच्या      
हानाींक १६/१०/२०१४ स हानाींक ०७/०८/२०१५ च्या शासन गनघायान्सये सुचना ससा 
म ानगरपाकलका, स्जल् ापररताा, स्जल् ाग कारी तसचे नगरवसकास वसभाग स स ग्रामवसकास 
वसभागास हालेल्या ि ेत 
  

___________ 
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िोल्हापूर जजल््यातील तनयोजजत नामदेवराव नोत वव.िा.स सेवा सांस्था  
मयाम. िडवे पिैी वरीलगाव ता.शाहुवाडी या सांस्थेने दानवलेल्या २००  

सभासदाांपैिी ५० टक्िे सभासद दसुऱया गावातील असलेबाबत 
 

(१३)  २९०३५ (२२-१२-२०१५).   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) कोल् ापूर स्जल््यातील गनयोस्जत नामाेसरास खोत वस.का.स ससेा सींस्था मयाा. कडसे पकैी 
सरीलगास ता.शा ुसाडी या सींस्थेच्या नोंाघी  ्रस्तासातील अनेक कागापत्र े बोगस असल्याच े
गनाशानास िले ि े  े खरे ि े  काय, 

(२)  असल्यास ्रस्तासातील सभासााींचा माह ती तक्ता पा ता २०० सभासा असल्याचे हासून 
येते परींतु तक्त्यातील ससा कॉलमची पतूाता  केलेली नसनू ससा सभासााींचा व्यससाय शेती 
असा नमूा केला ि े परींतु अनके  मह ला सभासा ग ह घी ि ेत त्याींचा  ी व्यससाय  शेती 
असा नमूा केला ि े  े खरे ि े काय? 
(३) असल्यास २०० पैकी ५० ्क्के सभासाा कडसे पकैी सरील गासातील नसून त े कडस,े 
लाळेसाडी येथील असताना त्याींच े पत्त े स क.म.  षेण त्र  े कडस े पैकी सरील गास अस ेखो्े 
कलह लेले ि े  े खरे ि े काय? 
(४) असल्यास ्रसताक मींडळात १३ सास्य असून त ेसेगसेगळ्या कु्ुींबातील असल्याचा  तलाठी 
याींनी खो्ा ााखले हालेलें ि े तसेच ७  ्रसताक  े कडस ेस लाळेसाडी या गासातील असताना 
ते ्रस्तासामध्ये रा. कडस े पैकी सरीलगास या नासान ेनमूा ि ेत  े खरे ि े काय? 
(५) असल्यास अशा ्रकारे बोगस कागापत्र ेजोडून ्रस्तास साार करघाऱ्या ्रसताक  मींडळासर 
शासन र्फौजाारी गुन् े ााखल करघार का,  
(६) नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०६-२०१६) : (१) ना ी,  े खरे ना ी. 
(२) ना ी,  े खरे ना ी. 
(३) ना ी,  े खरे ना ी. 
(४) ना ी,  े खरे ना ी. 
(५) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
(६) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 

___________ 
राज्यातील ववमुक्त जाती व भटक्या जमातीांच्या आश्रमशाळाांना  

जोडून ितनष्ट्ठ महाववद्यालये सुरु िरयाबाबत 
  

(१४)  ३०१९७ (२०-०१-२०१६).   प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शने (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण) :   सन्माननीय सामाजजि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) शासनान ेसन २००८ मध्ये राज्यातील वसमुक्त जाती स भ्क्या जमातीींच्या िश्रमशाळाींना 
जोडून कगनषठ म ावसद्यालये सरुु करण्याची परसानगी हाल्यानींतर सेतन अनुाान ाेण्यास 
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केलेली सुरुसात सन २०१४-१५ पासून अचानक बींा केल्याने शकेडो कशषण क स कशषण केतर 
कमाचाऱ्याींची उपासमार  ोत असल्याचे गनाशानास िले,  े खरे ि े काय, 

(२) असल्यास सार सींस्थाींतील कशषण क स कशषण केतर कमाचाऱ्याींचे थ्कत सेतन अनुाान 
ाेण्याबाबत शासनान ेकोघती कायासा ी केली ि े सा करण्यात येत ि े, 
(३) नसल्यास वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 

श्री. राजिुमार बडोले (१७-०६-२०१६) : (१), (२) स (३) १४८ उच्च माध्यकमक िश्रमशाळाींतील 
कमाचाऱ्याींच्या पााींना उच्चस्तरीय सकमतीची मान्यता नसताना स त्यासाठी कोघती ी वसत्तीय 
तरतूा केलेली नसताना षेण त्रीय स्तरासरील कायाालयाींनी २५ ते ७५% अनुाान सा्प केल्याची 
बाब गनाशानास िली. यास्तस या िश्रमशाळाींम ील कशषण क स कशषण केत्तर कमाचाऱ्याींच ेसेतन 
थाींबवसण्यात िले ि े. 
     उच्चाग कार सकमतीन े उपस्स्थत केलेल्या मुद्दयाींच्या माह तीस  स मा.उच्च 
न्यायालयाच्या गनाेशानसुार ्रस्तास मींत्रत्रमींडळासमोर रे्फर साार करण्याची कायासा ी सुरु ि े. 

___________ 
   

हहांगोली जजल््यास ६० टक्िे फेर िजम देयाबाबत 
  

(१५)  ३०२०७ (१५-०१-२०१६).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्रीमती तनममला गाववत (इगतपूरी), श्री.नसीम नान (चाांहदवली), अॅड.यशोमती ठािूर 
(ततवसा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वसत्त् ा वसभागाच्या सतीने स्जल् ा मध्यसती बककाना वपक कजा रुपाींतरासाठी 
नॉबाडाच्या सतीन े ६० ्क्के रे्फर कजाासाठी शासनान े गनघाय हानाींक १२ जुल,ै २०१५ रोजी 
घेण्यात िल्या्रमाघे राज्यातील केसळ सात स्जल््याींनाच लाभ ाेण्यात िला तसचे ह ींगोली 
स्जल््याींची पैसेसारी ५० ्क्याींच्या ित असून ी ह ींगोली स्जल््याला सगळण्यात िल्याच े    
मा े ऑगस््, २०१५ रोजी सा त्यासुमारास गनाशानास िले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, ह ींगोली स्जल््यास ६० ्क्के रे्फर कजा ाेण्याबाबत शासनान ेकोघती तातडीची 
कायासा ी केली ि े सा करण्यात येत ि े, 
(३)  नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
 

श्री. चांद्रिात पाटील (०९-०६-२०१६) : (१) ह ींगोली स्जल््यामध्ये खरीप  ींगाम २०१४ मध्ये 
६२,३४२ सभासााींना पीककजासा्प करण्यात िले  ोते. त्यापैकी ५३२५५ सभासााींना 
पीककजासा्प करण्यात िले  ोत.े त्यापकैी ५३२५५ सभासााना खरीप  ींगाम २०१५ मध्ये पीक 
कजा ससुल  ो न पुन:श्च पीक कजासा्प झाले ि े तसेच उसाररत कजााार सभासााच े
पीकाजााचे रुपाींतरघ करघेसाठी वसवस  कायाकारी सेसा सींस्थाकडून स्जल् ा बककेस ्रस्तास ्राप्त 
झाले ना ीत. त्यामुळे स्जल््यातील शेतकरी सभासााींच् या पीककजााचे रुपाींतरघ झालेले ना ी. 
(२) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
(३) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
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बुलढाणा जजल््यात समाजिल्याण ववभागामाफम त देयात येणारी मॅरीिोत्तर  

लशष्ट्यवतृ्तीची रक्िम गत पाच वषाांपासून हदली नसल्याबाबत 
  

(१६)  ३१३६० (२३-१२-२०१५).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :  सन्माननीय सामाजजि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) बुलढाघा स्जल््यात समाजकल्याघ वसभागामार्फा त ाेण्यात येघारी मॅरीकोत्तर कशषयस त्तीची 
रक्कम गत पाच सताांपासून हाली नसल्याच े मा े ऑगस््, २०१५ च्या शेस्च्या सप्ता ात 
गनाशानास िले,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, कशषयस त्तीची रक्कम थ्कत ठेसण्याची कारघे काय ि ेत, 
(३) तसेच सार थ्कत कशषयस त्तीची रक्कम ाेघेबाबत शासनान ेकोघती कायासा ी केली सा 
करण्यात येत ि े, 
(४) नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२१-०६-२०१६) :(१) ना ी. 
(२) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
(३) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
(४) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 

___________ 
  

राज्यातील गहृतनमामण सहिारी सांस्थाांची यादी सादर िरयाबाबत 
  

(१७)  ३१७७८ (२२-१२-२०१५).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अनेक ग  गनमााघ स कारी सींस्थाच्या गनसडघुका सताानुसते घेतले जात ना ीत, 
अशा सींस्थाींची यााी साार करण्यास राज्य शासनाच्या वसभागाला ्राग करघाकडून िाेश 
ाेण्यात िला ि े  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, यााी ्राप्त झाल्यासर अशा ग  गनमााघ सींस्थाींच्या लगेचच गनसडघुका घेतल्या 
जातील असे नमूा ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत ्कती सोसाययायाींच्या याद्या शासनाकडून ्राग करघास ाेण्यात 
िल्या ि ेत स त्यानसुार सोसाययायाींच्या ्कती गनसडघुका घेण्यात िल्या ि ेत, 
(४) नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०६-२०१६) : (१) स (२)  े खरे ना ी. राज्य स कारी गनसडघूक 
्राग करघान ेमागवसलेली ससा सींस्थाींची ई-१ नमुन्यातील माह तीनसुार िणघ म ाराषर स कारी 
सींस्था अग गनयम १९६० चे कलम ७३ सी बी-१० म ील तरतूाीनुसार पात्र सींस्थाींच्या 
गनसडघुका घेघेबाबत कायासा ी केली जाते. 
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(३) शासनाकडून ्राग करघास कोघत्या ी सींस्थाींच्या याद्या ाेण्यात येत ना ीत.  तथावप, 
उपरोक्त गनयमाींना अनसुरुन गनयुक्त केलेल्या स्जल् ा/तालुका/सॉडा स ाकरी गनसडघूक 
अग काऱ्याींकडून ई-१ नमुन्यातील “ड” सगा स कारी सींस्थाींची हा. ३१.१२.२०१५ या 
कालास ीपयांत ससा ्रकारच्या एकूघ २५०५० इतक्या सींस्थाींची माह ती ्रग करघास ्राप् त झाली 
ि े.  त्यानुसार सोसाय्ीच्या गनसडघूका घेण्यात िल्या स हा. ३१.१२.२०१५ अखेर ससा 
्रकरच्या “ड” सगाातील एकूघ १९५५० स कारी सींस्थाींच्या गनसडघूका पूघा झालेल्या ि ेत. 
(४) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 

___________ 
  

ऑनलाईन लशष्ट्यवतृ्ती अजम भरयाबाबत 
  

(१८)  ३१९९६ (१८-०१-२०१६).   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड), 
श्री.राहुल बोंदे्र (धचनली), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय सामाजजि  याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यशासनान े समाजकल्याघ वसभागाच्या सतीन े हाल्या जाघाऱ्या कशषयस त्तीसाठी 
ऑनलाइन कशषयस त्ती अजा भरण्यासाठी ्रथमच “ओ्ीपी” (सन ्ाईम पाससडा) मागण्याची 
पध्ात सुरु केली मात्र ओ्ीपी त्सरीत कमळत नसल्यामुळे कशषयस त्ती ारक वसद्याथी त्रस्त 
झाले असल्याचे मा े ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये सा त्याारयायान गनाशानास िले ि े,  े खरे 
ि े काय, 
(२) असल्यास, यामुळे बुलढाघा स्जल््यातील लाखो वसद्यार्थयाांना कशषयस त्तीपासून सींगचत र ासे 
लागत ि े,  े  ी खरे ि े काय, 

(३) असल्यास, ग्रामीघ भागात इीं्रने् ची सुवस ा कमी असल्याने स वसद्यार्थयाांकड ेसींगघक 
नसल्यामळेु वसद्यार्थयाांचे  ाल  ोत ि ेत,  े  ी खरे ि े काय, 

(४) असल्यास, त्यामुळे ज्या शाळा म ावसद्यालयाचे वसद्याथी असतील त्या सींस्थानी 
कशषयस त्तीचे अजा वसद्यार्थयाांकडून भरुन घेण्याच े बीं न घालण्यात यास,े यासाठी शासनाने 
कोघती कायासा ी केली ि े सा करण्यात येत ि े, 
(५)  नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय अ ेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२१-०६-२०१६) :(१)  ोय. 
(२) ना ी. 
(३) अींशत: खरे ि े. 
(४) शालेय वसद्यार्थयाांचे ऑनलाईन अजा मुयाध्यापकाींनी भरासेत अशा सूचना असून 
म ावसद्यालयातील वसद्यार्थयाांचे अजा भरण्यासाठी म ावसद्यालयाींनी वसद्यार्थयाांना मात करासी, 
अशा सूचना ियुक्तालयामार्फा त सळेोसेळी बैठकीत ाेण्यात िलेल्या ि ेत. 
(५) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
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हद. महाराष्ट्र स्टेट िो.ऑप. हाऊलसांग फायनास िॉपो लल. मुांबई सांस्थेत  

सांचालि मांडळान ेआधथमि गैरव्यवहार िेल्याबाबत 
  

(१९)  ३३५६७ (२२-१२-२०१५).   श्री.अतनल (अणा) गोटे (धुळे शहर) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हा. म ाराषर स््े् को.ऑप.  ा कसींग र्फायनान्स कॉपो कल. मुींबई सींस्थेत सींचालक 
मींडळान ेकेलेला िगथाक गैरव्यस ार, भ्रष्ाचार स सींस्थेसर उाभसलेले िगथाक सींक् याबाबतचे 
उच्च पातळीसर चौकशी करुन ाोती व्यक्तीींवसरुध्ा कारसाई करण्यासींबीं ी तसचे सींस्थेसर 
्रशासन नमेण्याबाबत  ुळयाचे लोक्रगतगन ीींनी याींनी हा. १९/०१/२०१५ रोजी स सुमारास  
मा.स कार मींत्री याींच्याकड ेपत्रव्यस ार केला ि े  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, उक्त पत्राच्या अनुतींगान े चौकशी करण्यात िली ि े काय, त्यात काय 
िढळून िले, तानुसार ाोती व्यक्तीींसर कोघती कारसाई करण्यात िली सा येत ि े तसेच 
सींस्थेसर ्रशासन नमेण्याबाबत शासन स्तरासर कायासा ी करण्यात िली ि े काय, 
(३) नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०६-२०१६) : (१)  ोय,  े खरे ि े. 
(२) कायााध्यषण   ा स्र्फन एयाप्लाईज युगनयन (म ाराषर राज्य) मुींबई याींनी केलेल्या तरमाार 
अजाातील मुदे्द स मा. श्री. अगनल (अण्घा) गो्े याींचे तरमाारीतील मुदे्द सारखेच असल्यामुळे स 
श्री. हानकर ाेसाई याींच े तरमाारीनुसार कायासा ी यापूसीच चाल ू असल्यामळेु सेगळी कायासा ी 
करघे अपेक्षषण त ना ी. तरमाारीच्या अनुतींगान े म ाराषर स कारी सींस्था अग गनयम १९६० च े
कलम ८३ अन्सये चौकशी िाेश ाेण्यात  िले. चौकशी अग कारी याींचेकडून चौकशी अ साल 
्राप्त झाल्यानींतर म ाराषर स कारी सींस्था अग गनयम १९६० च ेकलम ८८ अन्सयेच ेिाेश 
गनगाकमत करण्यात िले. त्या्रमाघे ्रग क त अग कारी याींनी अ साल साार केला  ोता. 
तथावप, सारचा चौकशी अ साल स्सीकारा ा नसल्यान े पुन् ा कलम ८८ अन्सये चोकशी 
करघेसाठी ्राग क त अग काऱ्याींची गनयुक्त करण्यात  िली ि े. चौकशी अ साल ्राप्त 
झालेनींतर पुढील कायासा ी करघेत येत ि े. सींचालक मींडळाची मुात हानाींक २०.६.२०११ रोजी 
सींपली  ोती. तथावप सींस्थेसर ्रशासकाची गनयुक्ती न करघेबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुींबई 
याींचेकड े यागचका रमा. ९८७/२०१६ ााखल झाली असून त्याअन्सये हानाींक १५.२.२०१६ पयात 
्रशासक गनयुक्तीची कायासा ी न करघेबाबतच्या सुचना मा. उच्च न्यायालयाने हालेल्या 
ि ेत. त्यामुळे ्रशासक गनयुक्तीची कायासा ी करण्यात िलेली ना ी. 
(३) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  
 

___________ 
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जालना जजल् ्यासह राज्यातील शतेिऱयाांच्या सातबाऱयावरील िजामचा  
बोजा िमी िरयाच ेआदेश ररझव्हम बँिेने हदल्याबाबत 

  

(२०)  ३३६०७ (२३-१२-२०१६).   श्री.अजुमन नोतिर (जालना) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जालना स्जल् ्यास  राज्यातील ब ुताींशी स्जल् यातील पाच त े ा ा एकरच्या ित शेती 
असलेल्या शेतकऱ्याींनी एक लाख रुपयाींच्या ित पीक कजा घेतलेले ि े अशा शेतकऱ्याींच्या 
सातबाऱ्यासरील कजााचा बोजा कमी करण्याचे िाेश ररझव् ा बककेने गेल्या ाीड सताापूसीच 
राज्यातील ससा स्जल् ाग काऱ्याींना हालेले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास़, वसवस  राषरीयक त बककाच्या सेगसेगळया शाळेच्या शाखाग कऱ्याींनी पीक कजााचा 
बोजा कमी करण्याची कायासा ी करण्यास ्ाळा्ाळ करीत ि ेत,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, यासींाभाात स्जल््याच े पालकमींत्री याींनी ी बककाच्या सररषठ अग काऱ्याींबरोबर 
सारींसार बैठका घे न ी कोघतीच कायासा ी  ोत ना ी,  े  ी खरे ि े काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान चौकशी केली ि े काय,  
(५) असल्यास, चौकशीत काय िढळून िले. त्यानुसार सींबींग ताींसर कोघती कारसाई केली सा 
करण्यात येत ि े, 
(६) नसल्यास वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०६-२०१६) :(१) ना ी, परींतु हानाींक १८.०६.२०१० च्या RBI च्या 
पररपत्रका्रमाघे रु. १ लाखा पयातच्या क ती कजााकरीता (ज्यात पीक कजााचा ाेखील समासेश 
 ोतो) अशा कजाातनू गनमााघ  ोत असलेल्या मालमत्तेकशसाय इतर कुठले ी स तारघ घेण्यात 
ये न नये अस ेगनाेकशत करण्यात िले ि े. 
(२) ना ी,  े खरे ना ी. 
(३) पालकमींत्र्याच्या अध्यषण तेखाली घेण्यात िलेल्या बककसाच्या सभेत स्जल््यातील ससा 
व्यापारी/ग्रामीघ बकक शाखाग काऱ्याींना सरील्रमाघे ्रत्यषण  ाेण्यात िल्या ि ेत, 
(४) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
(५) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
(६) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

सोलापूर येथील ववववध बँिाांचे थिीत िजम वसुलीबाबत 
  

(२१)  ३३६८५ (१२-१२-२०१५).   श्री.सुतनल प्रभ ू(हदांडोशी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर येथील वसवस  बककाींची १५० को्ीची थकीत कजे साींरसार नो्ीसा बजासून ी, 
परतरे्फड न करघा-या थकबाकीाार तसेच जमीनााराींच् या मालमत् ता ताब् यात घेण् याच ेिाेश 
स्जल्  ाग कारी याींनी हानाींक २५ सप् ्ेंबर, २०१५ रोजी हाले,  े खरे ि े काय, 
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(२) असल् यास, मा.स्जल्  ाग कारी याींच् या िाेशानुसार सींबींग त तालुक् यातील त कसलााराींनी 
अद्यापपयांत ्कती स कोघत् या थकीत कजााार स जमीनाार याींच् या मालमत् ता जप् त केल्या सा 
करण्यात येत ि े, 
(३) नसल् यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०६-२०१६) :(१)  ोय,  े खरे ि े. 
(२) स्जल् ाग कारी याींच्या िाेशानुसार सींबींग त तालुक्यातील त कसलाार याींचेकडून ८४ 
थकबाकीााराींसर कायासा ी करण्यात येत ि े. 
(३) ्रश्न उदृभसत ना ी. 
  

___________ 
  

जाांब ब.ु (ता.मनुेड,जज.नाांदेड) येथील ववववध िायमिारी सेवा सहिारी सांस्थेच्या मालिीची  
जागा हडप िरणाऱयाववरुध्द फौजदारी गुहे दानल िरयाबाबत 

  

(२२)  ३३९५४ (२२-१२-२०१५).   श्री.सुभाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)जाींब बु. (ता.मुखेड,स्ज.नाींाेड) येथील वसवस  कायाकारी सेसा स कारी सींस्थेच्या मालकीची 
जागा  डप करघाऱ्याींवसरुध्ा र्फौजाारी गुन् े ााखल करण्याची मागघी माजी चेअरमन याींनी 
मा े जलु,ै २०१५ मध्ये सा त्याारयायान  स्जल् ा पोलीस अग कषण काींकड े गनसेानाद्सारे केली  े 
खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, या गनसेानानसुार शासनाने पुढे कोघती कारसाई केली सा करण्यात येत ि े, 
(३)  नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०६-२०१६) :(१)  ोय,  े खरे ि े. 
(२) श्री. सींजय बाबुरास यरपुरसाड, जाींब ब.ु ता. मखुेड याींच्या ्राप्त गनसेानानसुार चौकशी 
करुन सींस्थेला अगतरमामघ काढघ ेबाबत सींस्थसे हानाींक ०६.०६.२०१५ स हानाींक ०६.११.२०१५ 
रोजी लेखी सचुना हालेल्या ि ेत. 
(३) ्रश्न उद्् ासत ना ी.  

___________ 
  

िोल्हापूर जजल््यातील तोट्यात असलेल्या तब्बल ९६५ वविास सवेा सांस्थाांबाबत 
  

(२३)  ३४१९४ (२२-१२-२०१५).   डॉ.सुजजत लमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पीक कजााचा कमी झालेला नर्फा, साखर कारखान्याींकडून ससूली न झाल्यान ेकोल् ापूर 
स्जल््यातील तब्बल ९६५ वसकास सेसा सींस्था तोयायात असल्याच ेमा े ऑक््ोबर, २०१५ च्या 
सुमारास गनाशानास िले,  े खरे ि े काय, 
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(२) असल्यास, या सींस्था तोयायात जाण्याची कारघे काय ि ेत, 
(३) असल्यास, या सींस्थाींना उस्जातासस्थेत िघण्याकररता शासनान े कोघती पासले उचलली 
ि ेत सा उचलघार ि ेत, 
(४) नसल्यास वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०६-२०१६) :(१)  ोय,  े अींशत:  खरे ि े. 
(२) वसकास सेसा स कारी क वत सींस्था तोयायात जाण्याची ससासा ारघ खालील कारघे ि ेत. 

१. अपुरे सींसा न स परासलींबन 
२. कजाससुलीचे ्रमाघ असमा ानकारक असघे. 
३. अनुत्पााक स्जींागीचे साढते ्रमाघ. 
४. एक म सूली गासात एकापेषण ा जास्त क वत पतसींस्था त्यामुळे व्यसस्थापन खचा 
जास्त 
५. पीक कजाासा्पासरील कमी झालेला व्याज ारुासा. 

(३) याबाबत खालील उपायोजना करण्यात येत ि ेत. 
१.एकाच गासात नसीन सींस्था नोंाघीस हा. २३.०९.२०१३ च्या शासन गनघायानसुार 
्रगतबीं . 
२. वसकास सेसा सींस्थाींना व्यससाय वसकास िराखड्याची अींमलबजासघी कारघे. 
३.हा. ०६.०९.२०१४ च्या शासन गनघायानुसार पीक कजा पुरसठ्याच्या ्रमाघात 
सींस्थाींना अथास ाय्य करघेबाबतचा गनघाय घेण्यात िला. 

(४) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

सोलापुर जजल््यातील मरीिोत्तर मागासवगीय ववध्याथ्याांना  
देयात येणाऱया लशष्ट्यवतृ्तीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याबाबत  

  

(२४)  ३४४१३ (२३-१२-२०१५).   श्री.गणपतराव देशमुन (साांगोले) :   सन्माननीय सामाजजि 
 याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
( (१) सोलापुर स्जल््यातील मागाससगीय मरीकोत्तर वसध्यार्थयााच्या कशषयस त्ती सा्पाचा ठेका 
पुघे येथील मास्के् कीं पनीला ाेण्यात िला  ोता काय, 
(२) असल्यास या कशषयस त्ती सा्पामध्ये अप ार झाल्याची तरमाार मा े जुलै २०१५ मध्ये अगर 
त्या समुारास सोलापुर येथील सार बझार पोकलस ठाण्यास हाली ि े काय, 
(३) असल्यास या गुन््याच्या तपासामध्ये काय गनषपन्न झाले ि े, 
(४) यातील ्कती िरोपीींना अ्क करण्यात िली ि े ?  
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श्री. राजिुमार बडोले (२१-०६-२०१६) :(१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) सार ्रकरघ न्याय ्रवसष् ि े. 
(४) सार ्रकरघी ३३ िरोपीींना अ्क करण्यात िलेली  ोती. 
  

___________ 
 

नाांदेड जजल् ्यातील इस्लापूर पररसरातील शेतिऱयाांना  
नवीन पीि िजम बँिेिडून लमळवनू देयाबाबत  

  

(२५)  ३४५७९ (१५-०१-२०१६).   श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींाेड स्जल् ्यातील इस्लापूर पररसरातील गासातील २५ शतेकऱ्याींनी नसीन पीक कजा 
ाेण्यासाठी पुघा र्फाईल तयार करुन पीक कजा ाेण्यासाठी इस्लामपूर येथील स््े् बकक ऑर्फ 
 ैिाबाा येथील शाखा व्यसस्थापकाने नकार हाल्याने या शेतकऱ्याींनी बककेसमोर िमरघ 
उपोतघकेले असल्याचे मा े सप् े्ंबर, २०१५ ारयायान गनाशानास िले ि े  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, या शेतकऱ्याींना नसीन पीककजा सार बककेकडून कमळसून ाेण्याबाबत शासनाने 
कोघती कायासा ी केली ि े सा करण्यात येत ि े, 
(३) नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०६-२०१६) : (१)  ोय, 
    स््े् बकक ऑर्फ  ैिाबाा शाखा इस्लापूर, ता. ्कनस् येथ ेकॉ. तुकाराम िड,े याींनी त्याींच े
ाोन ते तीन साथीााराींस  हानाींक २२.०९.२०१५ रोजी उपोतघ सुरु केले  ोत.े बककेकड ेहालेल्या 
उपोतघ नो्ीस सोबत श्री. तुकाराम िड ेस इतर ०२ जघाींची यााी सोबत जोडली  ोती, परींतु 
केसळ तुकाराम िड े याींनीच अजाासर स्साषण री केली  ोती मात्र श्री. तुकाराम िड े याींना 
बककेमार्फा त उपोतघापुसीच रक्कम रुपये ९९,०००/- कजा हानाींक २८.०६.२०१५ रोजी वसतरीत 
करण्यात िले  ोते. 
(२) उसारीत २५ शेतकऱ्याींनी बककेकड ेकजाासाठी अजा साार केले ना ीत. त्यामुळे सींबींग ताींना 
कजा वसतरीत करण्याचा ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
(३) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 

___________ 
 

परभणीसह मराठवाड्यातील जजल्हा बँिाांवर वपि िजम रुपाांतरनाची हमी देयाबाबत 
(२६)  ३४७४७ (०९-०६-२०१६).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील स्जल् ा बककाींना वपक कजा रुपाींतरानासाठी राज्य शासनान े वसाभाातील 
अकोला,साशीम, अमरासती, यसतमाळ, गडगचरोली, चींिपूर, स भींडारा िणघ नाकशक या स्जल् ा 
बककाींना राज्य शासनान े मी हाली ि े,  े खरे ि े काय,  
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(२) असल्यास, मराठसाड्यातील एका ी स्जल् ा बककाींचा वपक कजा रुपाींतरघासाठी राज्य 
शासनाने  मी न ाेण्याची करघे काय ि ेत,  
(३) असल्यास, उक्त बाबतीत शासनाने कोघती कायासा ी केली सा करण्यात येत ि े 
(४) नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-१२-२०१६) : (१)  ोय. 
      वसत्त वसभागाकडील हानाींक ४ ऑगस््, २०१५ च्या शासन गनघायान्सये स्जल् ा 
मध्यसती  स कारी बककाींना पीक कजा रुपाींतरघासाठी नाबाडाच्या ६०% रे्फरकजाास शासनाची 
 मी ाेण्याबाबत गनघाय गनगाकमत झालेला ि े. 
(२) शासन गनघाय हानाींक १४/०१/२०१५ स १६/०४/२०१५ नूसार सन २०१४-१५ या सताात ५० 
पैशाींपेषण ा कमी पैसेसारी जा ीर झालेल्या गासातील कजााार शेतकऱ्याींचे वसवस  कायाकारी सेसा 
स कारी सींस्थामार्फा त पात्र सभासााींचे पीक कजााचे रुपाींतरघ करण्याबाबतचे ्रस्तास औरींगाबाा 
वसभागातील एका ी स्जल् ा मध्यसती स कारी बककेस ्राप्त झालेले ना ीत. त्यामुळे बककेकडून 
रुपाींतरघाची कायासा ी करण्यात िलेली ना ी. नाबाडाच्या रे्फरकजााबाबतचे ्रस्तास बककाींनी 
शासनाकड े साार केलेले ना ीत. त्यामुळे औरींगाबाा वसभागातील स्जल् ा मध्यसती स कारी 
बककाींना पीक कजा रुपाींतरघासाठी नाबाडाच्या ६०% रे्फरकजाास शासनाकडून  मी कमळालेली 
ना ी. 
(३) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
(४) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

माळेगाव व मापारवाडी गु्रप ग्रामपांचायत, ता. लसनर (जज. नालशि)  
िररता वाढीव नळ जोडणीस परवानगी लमळणेबाबत 

  

(२७)  ३५७५६ (२२-१२-२०१५).   श्री.राजाभाऊ (पराग) वाज े(लसनर) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) औद्योगगक षेण त्र माळेगास, ता. कसन्नर (स्ज. नाकशक) येथे औद्योगगक षेण त्र वसककसत 
झाल्याने तेथील लोकसींयेमध्ये साढ झालेली ि े. येथ े सन १९९६ साली माळेगास स 
मापारसाडी गु्रप ग्रामपींचायतसाठी औद्योगगक वसकास म ामींडळाकडून ४० मी. मी. व्यासाची 
वपण्याच्या पाण्याची नळ जोडघी घेतलेली असून साढत्या लोकसींयेचा वसचार करता सार नळ 
जोडघी अपुरी पडत असल्याने साढीस नळ जोडघीस परसानगी ाेण्यात यासी अशी मागघी 
हानाींक ३१ ऑगस््, २०१५ रोजी सा त्या सुमारास स्थागनक लोक्रगतगन ी याींनी           
मा. उद्योगमींत्री याींचेकड ेलेखी पत्राद्सारे केली ि े,  े खरे ि े काय, 
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(२) तसेच ग्रामपींचायत माळेगास याींनी मा. मुय कायाकारी अग कारी, म ाराषर औद्योगगक 
वसकास म ामींडळ, मुींबई तसचे मा. ्रााेकशक अग कारी, म ाराषर औद्योगगक वसकास 
म ामींडळ, नाकशक, तसेच कायाकारी अकभयींता, म ाराषर औद्योगगक वसकास म ामींडळ, नाकशक 
याींचेकड े लेखी गनसेानाद्सारे साढीस नळ जोडघीस परसानगी कमळघेबाबत मागघी केली ि े, 
 े  ी खरे ि े काय, 

(३) असल्यास, उक्त बाबतीत शासनाने काय कायासा ी केली सा करण्यात येत ि े, 
(४) नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१४-०६-२०१६) : (१)  स (२)  ोय,  े खरे ि े. 
(३) कसन्नर औद्योगगक षेण त्राकररता १८ ा.ल.ली. ्रगतहान इतक्या षण मतेची स्थायी पाघीपुरसठा 
योजना कायाास्न्सत असून िघखी ६ ा.ल.ली ्रगतहान षण मता साढवसण्याचे काम  ाती घेण्यात 
िलेले ि े.  सद्यस्स्थतीत माळेगास-मापारसाडी गु्रप ग्रामपींचायतीसाठी ४ नळ जोडघीाेण्यात 
िली असनू सार ग्रामपींचायत ३४२ घ.मी. ्रगतहान पाघी घेत ि े. पळसे येथील पींपीींग 
मशीनरी बालण्याच्या कामास ्रशासकीय मान्यता ाेण्यात िली असनू ७०० मी्र व्यासाची 
अशुध्ा जलसाह नी बालण्याच ेकाम  ाती घेण्यात िलेले ि े तसेच पाघीपुरसठा योजनेची 
षण मता साढवसण्याचे काम पूघा झाल्यानींतर माळेगास मापारसाडी गु्रप ग्रामपींचायत साढीस 
पाघीपुरसठा करघे शक्य  ोईल असे ग्रामपींचायतीला हानाींक २२/१२/२०१५ रोजी कळवसण्यात 
िलेले ि े. 
(४) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  
्द्योधगि के्षत्र माळेगाव येथील भूनांड (Open Space No. १) प्राथलमि आरोग्य उपिें द्र 

इमारत बाांधयासाठी ग्रामपांचायतीस उपलब्ध िरून देयाबाबत 
  

(२८)  ३५७५७ (२२-१२-२०१५).   श्री.राजाभाऊ (पराग) वाज े(लसनर) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) औद्योगगक षेण त्र माळेगास, कसन्नर (स्ज. नाकशक) येथील ्राथकमक िरोय उपकें ि इमारत 
बाीं कामास सन २०१३-१४ मध्ये ्रशासकीय मान्यता कमळालेली असून, जागेअभासी सार काम 
बींा असल्यान ेऔद्योगगक षेण त्रातील भखूींड (Open Space No. १) ्राथकमक िरोय उपकें ि 
इमारत बाीं ण्यासाठी ग्रामपींचायतीस उपलब्  करून द्यासा, अशी मागघी ३१ ऑगस््, २०१५  
रोजी सा त्या समुारास स्थागनक लोक्रगतगन ी याींनी मा. उद्योगमींत्री याींना एका लेखी 
पत्राद्सारे केली ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागघीच्या अनुशींगान ेशासनाने कोघती कायासा ी केली सा करण्यात येत 
ि ेत, 
(३) नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई (१४-०६-२०१६) :(१)  ोय,  े खरे ि े. 
(२) कसन्नर (माळेगास) औद्योगगक षेण त्रातील मोकळी जागा ्राथकमक िरोय उपकें िासाठी 
ग्रामपींचायतीस ाेण्यासींाभाात म ामींडळान े सरपींच ग्रामपींचायत, माळेगास/मापारसाडी याींना 
हानाींक १९/१/२०१६ च्या पत्रान्सये सवसस्तर अ साल साार करण्यास कळवसण्यात िले असून 
त्याींच्याकडून अ साल ्राप्त  ोताच म ामींडळाच्या  ोरघानसुार पुढील कायासा ी करण्यात 
येईल. 
(३) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 

___________ 
 

राज्यातील लशक्षण सांस्थाांिडून ववद्याथ्याांच्या सवलतीमध्ये  
अडथळा तनमामण होत असल्याबाबत  

(२९)  ३६६४३ (१८-०१-२०१६).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय सामाजजि  याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मागाससगीय वसद्यार्थयांना उच्च कशष्ण ींघ घेता यासे यासाठी राज्य घ्नेत मेहरकोत्तर 
कशषयस त्ती ाेण्याची व्यसस्था केली असताना राज्यातील का ी कशषण घ सींस्थाींकडून जीघीसपूसाक 
वसद्यार्थयाांच्या ससलतीमध्ये िडकाठी गनमााघ करुन गत सताात सुमारे ६  जार वसद्यार्थयाांना 
कशषयस त्ती पासून सींगचत रा ास ेलागल्याची बाब समाजकल्याघ वसभागाच्या िकडसेारी सरुन 
मा े ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये सा त्याारयायान गनाशानास िली ि े  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, उक्त ्रकरघाची चौकशी करण्यात िली ि े काय, 
(३) असल्यास, अशा कशषण घ सींस्थाींच्या म ावसद्यालयाींसर कारसाई करुन सार ू ६  जार 
मागाससगीय वसद्यार्थयाांना कशषयस त्तीचा लाभ कमळण्याबाबत शासन काय कायासा ी करीत ि े 
सा करघार ि े, 
(४) नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले (२१-०६-२०१६) : (१) ना ी. 
(२) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
(३) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
(४) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

बीड शहरातील शेतिऱयाांना सात राष्ट्रीयिृत बॅिाांिडून पीििजम  
वाटप िरयास दलुमक्ष िेले असल्याबाबत 

  

(३०)  ३६९१२ (२२-१२-२०१५).   श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेज) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड श रातील शेतकऱ्याींना सात राषरीयक त बॅकाींकडून पीककजा सा्प करण्यास ालुाषण  
केले असल्याबाबत ऑगस््, २०१५ च्या ारयायान गनाशानास िली ि े,  े खरे ि े काय, 
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(२) असल्यास, खरीप  ींगाम सुरु झाल्यानींतर शेतकऱ्याींनी पीक कजााचा ्रस्तास साार केला 
असता त्याींना गनयमानसुार सार ्रस्तास मींजूर करासा अशा सचूना बीड स्जल् ाग कारी याींनी 
बकक अग काऱ्याींची बैठक घे न सारींसार साींगण्यात िले असल्याचे िढळून िले ि े,  े खरे 
ि े काय, 
(३) असल्यास, शेतकऱ्याींना अद्यापयांत प स् क कजा सा्प का करण्यात िले ना ी, 
(४) असल्यास, सार ्रकरघी शासन कोघती कायासा ी केली सा करण्यात येत ि े 
(५) नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 

  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०६-२०१६) :(१) ना ी. 
याबाबत व्यसस्थापक, स्जल् ा अग्रघी बकक, बीड याींच्याकड े एका ी शेतकऱ्याींची तरमाार ्राप्त 
झालेली ना ी. 
(२) ना ी. 
        परींतू राषरीयक त बककाींचा कजा सा्पाची ्रगती अ साल पा ता स्जल् ाग कारी बीड 
याींनी बैठकीत ससाच बककाींनी पीककजा सा्पाचे उहद्दष् मा े सप् े्ंबर, २०१५ अखेर ८०% पूघा 
करण्याबाबत सुचना हाल्या  ोत्या. 
(३) राषरीयक त बककाकड ेशेतकऱ्याींनी मागघी केलेल्या पीक कजााच्या अजाासर कायासा ी करुन 
पात्र शेतकऱ्याींना गनयमा्रमाघे कजा सा्प केलेले ि े. 
(४) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
(५) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

आडस, होळ व धचांचोळी माळी (ता.िेज, जज.बीड) येथील महाराष्ट्र ग्रामीण बँिेच्या शानेच े
व्यवस्थापिाांिडून अनेि शेति-याांची वपळवणूि होत असल्याबाबत 

  

(३१)  ३६९१५ (२२-१२-२०१६).   श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेज) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िडस,  ोळ स गचींचोळी माळी (ता.केज, स्ज.बीड) येथील म ाराषर ग्रामीघ बककेच्या 
शाखकेड ेअनेक गास ेात्तक ि ेत,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, सार बककेच्या शाखेचे व्यसस्थापकाींकडून अनेक शेतक-याींची वपळसघूक  ोत 
असल्याच ेमा े सप् े्ंबर, २०१५ च्या शेस्च्या िठसड्यात गनाशानास िले,  े खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, सार बकक सन २०१२ पासून पीककजा ाेण्यास ालुाषण  करत ि े, े खरे ि े 
का, 
(४) असल्यास, उक्त बाबतीत शासनाने चौकशी केली ि े काय, चौकशीत काय िढळून िले 
तसेच शेतक-याींना पीककजा ाेण्यास ालुाषण  करघा-या व्यसस्थापकासर कोघती कारसाई करण्यात 
िली सा येत ि े, 
(५) नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०६-२०१६) :(१)  ोय,  े खरे ि े. 
(२) अशा ्रकारची कोघती ी तरमाार शासनाकड े्राप्त ना ी. 
(३) ना ी.  े खरे ना ी. 
(४) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
(५) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 

___________ 
शेतिऱयाांना नवीन िजम वळेेवर लमळयाबाबत  

  

(३२)  ३७७६२ (२२-१२-२०१५).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात खरीप स रब्बी  ींगामामध्ये गेल्या तीन-चार सताापासून नैसगगाक सींक्ामळेु 
शेतकरी िगथाक अडचघीत सापडला असून मोठ्या ्रमाघात बककाींनी कजााचे पुनागठन केले 
नसल्यामळेु जळगास स्जल््यातील शेतकरी खाजगी स सासकाराींकड ेकजााकररता जात ि े,  े 
खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, शेतकऱ्याींना नसीन कजा सेळेसर स पुरेसे कमळत ना ी,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) तसेच अद्याप ी स्जल््यातील सुमारे ३० त े४० ्क्के शतेकरी कजाापासून सींगचत ि ेत,  े 
 ी खरे ि े काय, 
(४) असल्यास, बककाच्या उाासीन  ोरघाबाबत शासनान ेसींबग त बककाना तातडीन ेगनाेश हाले 
ि े काय, 
(५) गनाेश ाे न ी कायासा ी न करघाऱ्या बककाींसर कोघती कायासा ी केली सा करण्यात येत 
ि े, 
(६) नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०६-२०१६) : (१) ना ी,  े खरे ना ी. 
     ज्या शेतक:याींनी कजााची मागघी केली ि े अशा शेतकऱ्याींना कजााचे पुनगाठन करुन 
नसीन पीक कजा ाेण्यात िलेले ि े. बककेने सन २०१२-१३ मध्ये रु. ७४५.४६ लाख स      
सन २०१४-१५ मध्ये रु. ७५७.९५ लाखाचे रुपाींतर केले ि े स मागघी्रमाघे शेतकरी 
सभासााींना कजासा्प केले ि े. 
(२) ना ी,  े खरे ना ी. 
     शेतकरी सभासााींना त्याींच्या मागघीनुसार स बकक  ोरघा्रमाघे कजासा्प करण्यात 
िलेले ि े. सन २०१५-१६ चे पीक कजा उद्दीष्ाच्या जसळपास ८५ ्क्के कजा मा े डडसेंबर, 
२०१५ पयांत वसतरीत करण्यात िलेले ि े. 
(३) ना ी,  े खरे ना ी.  
(४) शासन गनघाया्रमाघे शतेकऱ्याींकडील कजााचे रुपाींतरघ करुन अशा शतेकरी सभासााींना 
नसीन कजा पुरसठा करण्याबाबत बककेला गनाेश हालेले ि ेत. 
(५) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
(६) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 

___________ 
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मरोळ ्द्योधगि वसाहतीतील झोपडपट्टी पुनवमसन इमारतीत  

घराांचे वाटप िरताना झालेला गैरव्यवहार 
  

(३३)  ३७८४४ (२२-१२-२०१५).   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पूवम) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अीं ेरी (पूसा) येथील मरोळ औद्योगगक ससा तीतील झोपडपट्टी पुनसासन योजना 
राबवसण्याकररता बनवसण्यात िलेल्या पररकशष् रमा. २ मध्ये नासे नसलेल्या लाकाींना ससेषण घ 
करतेसेळी ज्याींची घरे ी अस्स्तत् सात नसून बींा ााखवसलेली ि े अशा लोकाींना पुनसासन 
इमारतीत घराींच ेसा्प करुन गैरव्यस ार केली ि े  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, सार योजनेत वसकासकाची नेमघूक करताींना वसकासकान े वसरमाी करासयाच्या 
षेण त्राच्या २२.५ ्क्के षेण त्र म ामींडळास  स्ताींतरीत करण्याच्या बोलीसर सार गनवसाा मान्य 
करण्यात िली  ोती, परींतु वसकासकान े२३ सताांचा कालास ी लो्ून ी अद्यापयात २२.५ ्क्के 
षेण त्र म ामींडळास  स्ताींतरीत केले ना ी  े  ी खरे ि े काय, 
(३) झोपडपट्टी योजना राबवसण्याकररता वसकासकास म ामींडळाकड े उपलब्  असलेले मोकळे 
भूखींड पुनसासन इमारती बाीं ण्याकररता ाेण्यात िले  ोत,े त्या भूखींडाच्या बाल्यात तेसढयाच 
षेण त्रर्फळाच ेझोपडपट्टयाींचे पुनसासन करुन ररक्त केलेले भखूींड वसकासकान े म ामींडळास 
ायासयाच े ोत ेत ेससा भूखींड सुध्ाा सींबींग त वसकासकान ेम ामींडळास अद्यापयात हाले ना ीत 
 े  ी खरे ि े, 
(४) असल्यास, सरील ससा बाबीींमध्ये वसकासकाने गनवसाा अ्ीींचा भींग करुन गैरव्यस ार 
केल्याबाबत स त्यास सींबींग त अग काऱ्याींनी ालुाषण  करुन स काया केल्याबद्दल त्याींच्या वसरो ात 
अद्याप पयांत कोघती ी कारसाई करण्यात िली ना ी  े  ी खरे ि े काय, 
(५) नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०८-०६-२०१६) : (१) मरोळ औद्योगगक ससा तीतील  झोपडपट्टी  पुनसासन 
योजनेकररता करारनायायातील तरतुाीनुसार वसकासकान ेससेषण घ करुन  झोपडपट्टी   ारकाींच्या 
ास्तऐसजासरुन तयार केलेल्या मळू पररकशष्-२ यास  म ामींडळाने हानाींक १०/२/१९९९ रोजी 
मींजुरी हाली. म ामींडळाने पररकशष्ामध्ये समासेश असलेल्या परींतु ससेषण घ करतेसेळी घरे 
अस्स्तत्सात नसलेल्या  तसेच ज्या झोपडीचा उल्लेख लॉक ्कीं सा क्लोज असा  ोता अशा ३८२ 
झोपडया सगळल्या ि ेत. या झोपडयाना सागनका सा्प करण्यात िलेले ना ी. 
(२) ग  गनमााघ वसभागाच्या हानाींक २२/७/२०१४ च्या शासन गनघायातील तरतुाी या चालू 
असलेल्या  झोपडपट्टी पुनसासन योजनेला सुध्ाा  लागू करघे िसश्यक असल्यामळेु  
वसकासकान े द्यासयाच्या २२.५% षेण त्रर्फळ स स्थानात तसेच परत करासयाच्या मोकळया 
भूखींडाच्या षेण त्रर्फळात  बाल झाल्यामुळे  हानाींक १४/१/२०१५ रोजी झालेल्या बैठकीत ठरास 
पाररत करण्यात िला त्यानसुार  वसकासकाकडून १०९२२.४१ चौ.मी.षेण त्र म ामींडळास 
 स्ताींतरीत करासयाचे  ोते. त्यापैकी वसकासकाने पॉके् रमामाींक १ म नू ४२४७.७५ चौ.मी. 
भूखींड म ामींडळास  स्ताींतरीत केलेला  ि े. 
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(३) झोपडपट्टी योजनेत सळेोसळेी झालेल्या बालामुळे झोपडी ारकास ाेण्यात येघाऱ्या 
षेण त्रर्फळामध्ये स झोपडयाींच्या सींयेमध्ये साढ झाल्यामळेु वसकासकास सींरमामघ कशत्रबर 
बाीं ण्याकररता जागा कशल्लक राह ली नसल्यान े मरोळ औद्योगगक षेण त्रातील १७८१७..०० 
चौ.मी्रचे भूखींड वसकासकास ाेण्यात िले. तथावप हानाींक १४/५/२००८ स २२/७/२०१४ च्या 
शासन गनघायानुसार  झोपडयाींच्या पात्रतेत झालेले बाल, सींयेत झालेली साढ, अनुजे्ञय 
षेण त्रर्फळात झालेली साढ तसेच ्रत्यषण  सींयुक्त मोजघीनुसार  कमी झालेले षेण त्रर्फळ सजा 
करुन  वसकासकान े ४३४१.६९ चौ.मी.षेण त्र म ामींडळास परत द्यासयाच ेि े परींत ु पुनसासनाच े
काम अद्याप सुरु असल्याने सार षेण त्र वसकासकान ेपरत केलेले ना ी. 
(४) झोपडपट्टी पुनसासन योजनेत गनवसाा अ्ीींचा भींग झालेला ना ी. 
(५) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

राज्यात िापसावर प्रकिया िरयासाठी एिही उद्योग नसल्यामुळे  
िापूस उत्पादि सांिटात सापडल्याबाबत 

(३४)  ४१५५४ (२८-०४-२०१६).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (सािी), 
श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.आलसफ शेन (मालेगाांव मध्य), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :  सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १० स्जल् े कापसू उत्पाानात िघाडीसर ि े, मात्र या कापसासर ्र्रमाया 
करण्यासाठी त्या हठकाघी एक ी उद्योग नसल्यामुळे कापूस उत्पााक सींक्ात सापडला ि े 
 े खरे ि  काय, 
(२) असल्यास, उद्योग साढीसाठी शासनाने कोघती उपाययोजना केली सा करण्यात येत ि े, 
(३) नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१६) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) राज्यातील कापड उद्योगाचा वसकास, रोजगारामध्ये साढ िणघ कापूस उत्पााक षेण त्रात 
्राथयायाने हाघा मुातीच्या िश्सासक वसकासाठी कापूस ते तयार सस्त्र गनकमातीच्या वसवस  
स्तरासरील ्र्रमाया घ्काच्या उभारघीसर वसशेत भर ाेण्याचे उहद्दष ् ठे न शासनान े शासन 
गनघाय हानाींक ८ जानेसारी, २०१२ अन्सये राज्याच ेनवसन सस्त्रोद्योग  ोरघ जा ीर केले ि े. 
राज्यातील कापसासर राज्यातच ्र्रमाया तसचे कापूस त ेतयार कापड  े राज्याच े ोरघ ि े, 
त्याकरीता शासनामार्फा त राज्यात खालील योजना राबवसल्या जातात. 

१. सस्त्रोद्योग ्रकल्पाींना व्याज अनुाान. 
२. सस्त्रोद्योग ्रकल्पाींना भाींडसली अनुाान. 
३. म ाराषर राज्य  ातमाग म ामींडळास भाींडसली अींशाान. 
४. जाह रात स ्रकसध्ा योजना. (्राशााना करीता) 
५.  ातमाग कापड स्प ाा स बक्षषण स. 
६. म ाराषर राज्य  ातमाग म ामींडळास कजा. 
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७. स कारी सुतगगरण्याींना शास्कय भागभाींडसल. (खलुा) 
८. स कारी सुतगगरण्याींना शास्कय भागभाींडसल. (मागास) 
९. स कारी सुतगीरण्याींच्या ि ुगनकीकरघासाठी कजा. 
१०. स कारी सुतगगरण्याींना शास्कय भागभाींडसल. (रासवसगन) 
११. जाह रात स ्रकसध्ाी (वसभागाकरीता) 
१२. सस्त्रोद्योग सींकुल उभारघे. 
१३.यींत्रमाग स कारी सींस्थाींना भाींडसली अींशाान.(NCDC) 
१४.यींत्रमाग स कारी सींस्थाींना कजा. (NCDC) 
१५. साध्या यींत्रमागाचा ाजाा साढवसघे. 

(३) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

धुळे (जज.धुळे) तालुक्यातील सोनगीर शेति-याांच्या हहतासाठी 
 उपबाजार सलमतीची स्थापन िरयाबाबत 

  

(३५)  ४१५६३ (२७.०४.२०१६).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.डी.एस.अहहरे (सािी), श्री.आलसफ शेन (मालेगाांव मध्य), श्री.अस्लम शेन (मालाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ुळे (स्ज. ळेु) तालुक्यातील सोनगीर गाींस मोठ्या लोकसींयेचे असून या गासात         
शेतक-याींच्या ह तासाठी उपबाजार सकमतीची गरज असल्याचे मा े जानेसारी, २०१६ सा 
त्याारयायान गनाशानास िले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, शेतक-याींच्या ह ताचा ्रश्न मागी लासण्यासाठी शासनाने कोघती उपाययोजना 
केली सा करण्यात येत ि े, 
(३) नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३.०६.२०१६) : (१), (२) स (३) सोनगीर स्ज.  ुळे या गासाची लोकसींया 
१७८०० इतकी असून  े गास  ुळे क वत उत्पन्न बाजार सकमतीच्या कायाषेण त्रात येते. या 
हठकाघी उपबाजार स्थापन करण्यासाठी  ळेु क वत उत्पन्न  बाजार सकमतीन ेसन १९८२ साली 
ठरास करुन सन १९८४ मध्ये स्जल् ाग काऱ्याींकड े साार केलेला ि े. तथावप बाजार 
सकमतीकडून यासींाभाात का ी कागापत्राींची पुताता बाकी असल्यामळेु अद्याप उपबाजारासाठी 
जागा मींजूर  ो  शकलेला ना ी. 
  

___________ 
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सोलापूर जजल् ्यातील सानर िारनाां याना पाणी न देता हे  
सानर िारनान ेबांद ठेव याच्या तनणमयाबाबत 

  

(३६)  ४२४३० (२७-०४-२०१६).   श्री.लसध्दराम म्हेत्र े (अक्िलिोट), श्री.अस्लम शेन (मालाड 
पजश्चम), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), श्री.लशरीषदादा चौधरी 
(अमळनेर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने पाघी ी्ंचाईसर मात करण्यासाठी सोलापूर स्जल् ्यातील साखर कारखाींन् याना 
पाघी न ाेता  े साखर कारखान ेबींा ठेसण् याचा गनघाय घेतला असल् याच ेमा े सप् ्ेंबर, २०१५ 
मध्ये सा त्या ारया यान गनाशानास िले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल् यास, या गनघायाची अींलबजासघी केल् यास साखर कारखान् यासर उपस्जवसका असघा-या 
सुमारे ५० लाख कमाचा-याींसर उपासमारीची सळे येघार ि े,  े खरे ि े काय, 
(३) असल् यास, या गनघायाचा रे्फरवसचार करण् याबाबत शासनाने कोघती कायासा ी केली अ ा े 
सा करण् यात येत ि े, 
(४) नसल् यास वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१६) :(१)  े खरे ना ी. 
(२) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
(३) ्रश्न उदृभसत ना ी. 
(४) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  
शटललेस लूम साठी लमळणारे (Technology Upgradation Fund) TUF चे अनुदानाबाबत 
  

(३७)  ४२४८४ (२७-०४-२०१६).   श्री.पथृ् वीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
वस् त्रोद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें ि सरकारन े श्ललेस लमू साठी कमळघारे (Technology Upgradation Fund)  
TUF  च े अनुाान ३० ्क्के सरुन १० ्क्के केले अस े मा े जानेसारी, २०१६ मध्ये सा 
त्याारयायान गनाशानास िले,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, कमी झालेले अनुाान भरुन काढण्यासठी राज्य शासनाने का ी उपाययोजना 
केली ि े काय, 
(३) नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१६) :(१)  ोय, 
(२) स (३) राज्याचे सस्त्रोद्योग  ोरघ २०११-१७  ोरघाींतगात राज्यातील सस्त्रोद्योग ्रकल्पाींना 
बककाींनी मींजूर केलेल्या ाीघा मुाती कजााच्या TUFS च्या गनकतानुसारच्या पात्र रकमेसर ५ त े७ 
्क्के व्याज अनुाान ाेण्यात येते. तसचे शासन गनघाय हानाींक २१ रे्फब्रुसारी, २०१४ नुसार 
हानाींक २१/०२/२०१४ पासून ्कीं सा नींतर बककाींनी मींजूर केलेल्या हाघा मुाती कजाासर वसव् ीींग या 



वस.स. १६७ (31) 

घ्का करीता ५ ्क्के ारान े व्याजाची पुताता केली जाते. कें ि शासनान ेTUFSची सु ारीत 
योजना जा ीर केल्यानींतर सुध्ाा राज्य शासनाकड े वसस्व् ींगचे ९० ्रस्तास ्राप्त झाले असून, 
राज्याच्या सस्त्रोद्योग  ोरघास पुरेसा ्रगतसाा कमळत ि े, असे हासून येते त्यामळेु सार 
योजनेत बाल करण्याची िसश्यकता सा्त ना ी. सबब ्रश्रच उद्् ासत ना ी. 

___________ 
 

उसाला एफआरपीनुसार एिरिमी बबल अदा िरणेबाबत 
  

(३८)  ४२५०४ (२७-०४-२०१६).   श्री.पथृ् वीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उसाला एर्फिरपीनुसार एकरकमी त्रबल अाा करासे असा कायाा असताना ाेखील 
मा.मुयमींत्र्याींनी एर्फिरपी चे तकुड े केले अस ेमा े जानेसारी, २०१६ मध्ये सा त्याारयायान 
गनाशानास िले,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, कोघत्या तरतुाीनसुार  ा गनघाय घेण्यात िला, 
(३) अस ेकरताना साखर सींघाशी स  स उत्पााक शेतकरी सींघ्नाींशी चचाा केली  ोती काय ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१६) : (१) एर्फिरपीचे तुकड ेकरघेबाबत शासनाने कोघते ी 
िाेश काढलेले ना ीत. 
     शेतकरी सींघ्नाींच े ्रगतगन ी स साखर कारखान्याींच े ्रगतगन ी याींची बैठक  ो न 
त्यामध्ये साींमजस्यान े एर्फिरपीच्या ८०% ्रमाघ े ाेयके अाा करघेबाबत उभयपषण ात ठरले. 
यानुसार कारखान्यानी कायासा ी केलेली ि े. 
(२) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
(३) ्रश्न उद्् ासत ना ी 

___________ 
  

शासनाने सवम ववभागातील गेल्या १५ वषामतील सवम रेट िॉरक्ट नरेदीांच्या  
चौिशीसाठी स्थापन िेलेल्या सलमतीच्या अहवालाबाबत 

  

(३९)  ४२८१९ (०३-०५-२०१६).   डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(लसल्लोड), श्री.अस्लम शेन (मालाड पजश्चम), श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्री.अतुल साव े
(्रांगाबाद पूवम), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवम), श्री.ववजय ्टी (पारनेर), श्री.वैभव 
नाईि (िुडाळ), श्री.लशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने ससाच वसभागातील गेल्या १५ सताातील ससा रे् कॉरक्् खरेाीींची चौकशी सुरु 
केली ि े यासाठी मुय सगचसाींच्या अध्यषण तेखाली उच्चग कार सकमती स्थापन केली 
असल्याच े मा े जानेसारी, २०१६ मध्ये सा त्याारयायान गनाशानास िले ि े,  े खरे ि े 
काय, 
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(२) असल्यास, सार सकमतीमध्ये कोघकोघत्या वसभागाच्या सगचसाींचा समासेश ि े स सार 
सकमतीने ्कती कालास ीत अ साल साार करासयाचा ि े, 
(३) असल्यास, या सकमतीच्या चौकशीत काय िढळून िले ि े, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार शासनाने कोघती कायासा ी केली सा करण्यात येत ि े, 
(५)  नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (२७-४-२०१६) :(१)  ोय, 
     शासनाच्या वसवस  वसभागाींकडून मागील १५ सताामध्ये झालेल्या खरेाीची चौकशी 
करण्यासाठी मा.मुय सगचस याींच्या अध्यषण तखेाली हानाींक ०६/०८/२०१५ रोजी त्रत्रसास्यीय 
सकमती स्थापन करण्यात िली ि े. 
(२) सार सकमतीमध्ये अप्पर मुय सगचस (वसत्त), ्र ान सगचस (उद्योग) याींचा सास्य 
या घून समासशे करण्यात िला ि े. 
     सार सकमतीस चौकशी अ साल साार करण्यास गनस्श्चत कालास ी नेमून हालेला ना ी. 
(३), (४) स (५) सार सकमतीच्या हानाींक ११/०९/२०१५ स हानाींक २४/११/२०१५ रोजी बैठका 
ियोस्जत करण्यात िल्या  ोत्या. सार बैठकाींमध्ये सकमतीने, ज्या सस्तुींची खरेाीाार 
वसभागाने खरेाी ई-गनवसाा ्र्रमाया राबसून करघे बीं नकारक  ोत,े परींतु सार मयाााेत ज्या 
्रकरघी ई-गनवसाा न राबवसता खरेाी करण्यात िली ि े, अशा मागील १५ सताात सावताक 
रुपये १० को्ीपेषण ा अग क ्कीं मतीच्या ारकरारासर केलेल्या खरेाीची माह ती सींबींग त 
खरेाीाार वसभागाकडून सींककलत करण्याची सकमतीन े गनाेश हाले  ोत.े त्यानुसार माह ती 
सींककलत करण्यात िली. 
     त्यानींतर या सींाभाात नकुतीच मा.मुय सगचस याींच्या अध्यषण तेखाली हानाींक २६/५/२०१६ 
रोजी सकमतीची बैठक ियोस्जत करण्यात िली  ोती. त्यामध्ये सकमतीने, खरेाीाार 
वसभागाींनी मागील १५ सताात एका सस्तूची एका सताात रुपये १० को्ीच्या सर, खरेाी 
 ोरघानुसार मभुा नसलेल्या ारकरारासर खरेाी केली ि े ्कीं सा कस,े  े तपासून त्याींच्या 
गनषकताास  अ साल ३० हाससात उद्योग,  जाा स कामगार वसभागास साार करासा, असे 
गनाेश हाले असून यानुसार कायासा ी करण्याचे सींबींग त खरेाीाार वसभागाींना हानाींक १० जून, 
२०१६ रोजीच्या पत्रान्सये कळवसण्यात िले ि े. 
  

___________ 
  

पुणे नगर रस्त्यावरील सुपा ्द्योधगि वसाहतीमध्ये जपानमधील  
िां पयासाठी क्लस्टर योजना राबववयाबाबत 

  

(४०)  ४३०७८ (२७-०४-२०१६).   श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.नरहरी झझरवाळ (हदांडोरी), श्री.सुरेश लाड 
(िजमत), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.सदा सरवणिर (माहहम), 
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श्री.अजुमन नोतिर (जालना), श्री.प्रतापराव पाटील धचनलीिर (लोहा), डॉ.सांजय रायमुलिर 
(मेहिर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुघे नगर रस्त्यासरील सुपा औद्योगगक ससा तीमध्ये खास जपानम ील कीं पन्याींसाठी 
क्लस््र योजना राबवसण्याचा गनघाय शासनाने मा े जानेसारी, २०१६ मध्ये सा त्या ारयायान 
घेतला ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल् यास, सार ्रकल् पाच ेस् सरुप काय ि े, 
(३) सार ्रकल् पासाठी ्कती जमीन सींपााीत करण् याच ेगनयोजन ि े, 
(४) जमीन सींपाान केलेल् या शेतक-याींना नुकसान भरपाई तसेच सार कीं पन् याींमध् ये 
स् थागनकाींना रोजगार ाेण्याबाबत कोघती योजना िखण् यात िली ि े सा िखण् यात येत 
ि े ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१४-०६-२०१६) : (१)  े खरे ि े. 
(२) अगत. सुपा पारनेर औद्योगगक षेण त्रात मोठे स ल ान िकाराचे साणघज्य/व्यापारी/गनसासी 
भूखींड तसेच तथेे CFC,WTP, Telephone office, ESIC, MIDC Office,Hospital, 
Police Station, Fire station, Truck Terminus इत्यााी सोयी सुवस ा उपलब्  असतील. 
(३) अगतररक्त सुपा पारनेर औद्योगगक षेण त्रासाठी पारनेर तालुक्यातील मौज ेसाघुींड ेब.ु बाबुडी, 
या सघे, सुलतानपूर, पळसे खुाा स अप ुप या स ा गासातील ९२७.५६  े.िर खाजगी स १९.१४ 
 े.िर सरकारी असे एकूघ ९४६.७०  े.िर षेण त्र अग सूगचत करण्यात िलेले ि े. त्यापैकी, 
२९४.६०  े.िर षेण त्र म ामींडळाच्या ताब्यात िलेले असून उसाररत षेण त्राची भूसींपाानाची 
कायासा ी सुरु ि े. 
(४) सींबींग त खातेााराींसोबत स्जल् ाग कारी, अ मानगर याींच्या अध्यषण तेखाली         
हानाींक २१/१/२०१४ स ३०/१/२०१४ राजी सा्ाघा्ी  करण्यात ये न सा्ाघा्ीमध्ये जकमनीसाठी 
्रगत एकरी रु. २०,००,०००/- इतका ार गनस्श्चत करण्यात िला असून ताबा ्राप्त षेण त्राकररता 
नुकसान भरपाई सा्प करण्यात येत ि े. तसेच म ामींडळाच्या गनयमानुसार ्रकल्पग्रस्त 
खातेााराींच्या कु्ुींत्रबयाींपैकी वस ीत शैषण णघक अ ाता ्राप्त केलेल्या ्रकल्पग्रस्तास कीं पनीमध्ये 
समावसष् करुन घेण्याबाबत कीं पन्याना असगत करण्यात येईल. त्याच्रमाघ ेसींपाहात केलेल्या 
षेण त्रापैकी १५ ्क्के वसककसत भखूींड मूळ खातेााराींना ाेण्याचे म ामींडळाचे  ोरघ ि े. 
  

___________ 
  

महाराष्ट् रातील उद्योग िनामटिमध्ये जात असल्याबाबत 
  

(४१)  ४६३८६ (२७-०४-२०१६).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.उल्हास पाटील 
(लशरोळ) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म ाराष रातील उद्योग कनाा्कात यासेत याकररता गनपाघी पररसरातील ८५० एकर जागा स 
ससा सोयीची उपलब् ता करुन हाली असल्याने म ाराषरातील ४५० उद्योजकाींनी िपली नास े
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गोकशमा कडून कना ा्क सरकारकड े पाठवसली असल्याचे मा े जानसेारी, २०१६ मध्ये सा त्या 
ारयायान गनाशानास िले  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील उद्योग कनाा्कात जा  नये याकररता शासनाने कोघती कायासा ी 
केली सा करण्यात येत ि े, 
(३)  नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत? 
  
श्री. सुभाष देसाई (२२-०६-२०१६) :(१) या सींाभाात कोघते ी गनसेान अथसा तरमाार शासनास 
्राप्त झालेले ना ी. 
(२) म ाराषर औद्योगगक वसकास म ामींडळ याींचेकडून उद्योजकाींना जास्तीत जास्त भूखींड 
उपलब्   ोघेच्या अनुतींगाने पुढील ्रमाघे कायासा ी करण्यात िली ि े. 

१) कोल् ापूर स्जल््यातील करसीर तालुक्यात म ाराषर औद्योगगक वसकास म ामींडळ 
मार्फा त औद्योगगक षेण त्र स्थापन करण्यात येघार असून त्यासाठी िसश्यक षेण त्राची 
अग सूचना उद्योग वसभागाकडून राजपत्रात ्रकसध्ा करण्यात िलेली ि े.  सार 
अग सूगचत षेण त्राची भूसींपाान कायासा ी शासनामार्फा त उप स्जल् ाग कारी (भूसींपाान 
रमा.६) कोलापूर याींचेकड ेसुपूाा केलेली ि े. 
२) कोल् ापूर स्जल््यतील सेगसगेळ्या हठकाघी असघाऱ्या औद्योगगक षेण त्राम ील 
सा्प केलेल्या तथावप उद्योजकाने उद्योग सुरु न केलेले अशा भूखींडाचे गरज ू
उद्योजकाींना पुनासा्प करण्याच्या दृष्ीने कायासा ी करण्यात येत ि े. 
३) गोकूळ कशरगास औद्योगगक षेण त्रातील पररस न वसभागाच्या ताब्यात असघारी 
२००२५ चौ.कम. जागा म ाराषर औद्योगगक वसकास म ामींडळाघे ताब्यात घेतलेली 
ि े.  
४) शासनाच्या वसवस  वसभागाींकड े पडीक असघारी जागा सींपाहात करुन त्याच े
उद्योजकाींना सा्प करण्यात येत ि े. 
५) राज्यातील षेण त्रीय समतोल राखण्यासाठी राज्यातील उद्योगाींना औद्योगगक 
्रगतीच्या वसकताच्या ि ारे वसकशष् तालकुा सगासारी नुसार सामुह क  ्रोत्सा न े
ाेण्यात येत ि ेत. सामुह क ्रोत्सा न योजना २०१३ अींतगात कोल् ापूर स्जल् ा “ड” 
स “ड+” सगासारीत येतो स त्या नुसार उद्योगाींना ५० % ढोबळ मुल्यस ीत कराचा 
परतासा, व्याज अनुाान, वसद्युत शुल्क मार्फी १५ सता, मुिाींक शुल्क मार्फी, वसद्युत 
ारात रु. १ ्रती युगन् ससलत तीन सतााकरीता, अशा ससलती ाेण्यात येत ि ेत. 

     उपरोक्त सस्तुस्स्थती स  राज्य शासनाने ाेस ू केलेल्या औद्योगगक ्रोत्सा नामुळे 
उद्योग िकवतात  ोण्यास भरीस मात  ोत ि े. 
(३) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
 
  

___________ 
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चांद्रपूर जजल््यातील ववववध उद्योगाांनी नफ्याच्या ०२ टक्िे सामाजीि  
उत्तरदायीत्व तनधी (लस.एस.आर. फां ड) शासनािड ेजमा िरणेबाबत 

  

(४२)  ४६३९१ (२७-०४-२०१६).   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर), अॅड.सांजय धोटे (राजूरा), 
श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) भारत सरकारने कलम १३५ अन्सये उद्योगाींनी नफयाींच्या ाोन ्क्के रक्कम सामास्जक 
उत्तराागयत्स या घून सामास्जक कामासाठी खचा करासे असा गनयम असताींना सुध्ाा चींिपूर 
स्जल् यातील ्कमान ३० उद्योगाींनी ५० को्ी रूपयाींची गन ी थकवसलेली असल्याची 
 क्कााायक माह ती मा े माचा २०१६ च्या समुारास गनाेशनास िली असल्याची मा े ४ माचा, 
२०१६ रोजी सा त्या सुमारास गनाेशनास िली ि े,  े खरे ि े काय 
(२) असल् यास, सामास्जक कायाासाठी उपलब्   ोघारा करोडो रूपयाींचा गन ी उद्योजकाींनी 
बुडवसल्यामूळे चींिपूर स्जल् यात वसकास कामाींना णखळ बसत ि े,  े  ी खरे ि े काय 
(३) असल्यास, सामास्जक औद्योगगक ाायीत्स गन ी खचा न करघाऱ्या उद्योगाींची 
्रशासनाकडून चौकशी करण्यात िलेली ि े काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय गनषपन्न झाले स त्या अनुतींगान े ग्रामीघ भागातील मुलभूत 
सुवस ाींसाठी सार गन ी खचा करण्याबाबत कोघती कायासा ी करण्यात िली, 
(५) नसल्यास, वसलींबाची ससासा ारघ कारघे काय ि ेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (२४-०६-२०१६) :(१) (२) स (३) सामास्जक उत्तराागयत्स गन ी (सीएसिर) 
र्फीं ड  ी बाब कीं पनी अग गनयम २०१३ म ील तरतुाीनुसार उद्योगाींनी अींमलबजासघी 
करण्यासाठी ि े. कीं पनी अग गनयम २०१३ अग गनयम कें ि शासनाकडून करण्यात िलेला 
ि े. या अींतगात  जमा झालेला गन ी योय ्रकारे खचा करण्यासाठी स त्या अनुतींगगक 
कामासर गनयींत्रघ ठेसण्यासाठी चींिपूर स्जल् ाग काऱ्याींच्या अध्यषण तेखाली सकमती गहठत 
करण्यात िली ि े, सार सकमतीमध्ये उद्योग वसभाग/स्जल् ा उद्योग कें ि कायाालयातील 
अग काऱ्याींचा समासेश ना ी. 
      चींिपूर स्जल््यात ७ उद्योग  घ्काींकडून जसळपास रु. १९.१४ को्ी CSR र्फीं ड खचा 
झालेला ि े. 
(४) स (५) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
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देऊळगाांवराजा (जज.बुलडाणा) येथील िृषी उत्पन बाजार सलमतीअांतगमत  
२०१४-१५ च्या िापूस हांगामादरम्यान किरिोळ िापूस नरेदीच्या  

माध्यमाने बाजार सलमतीचा महसलू बुडवल्याबाबत 
  

(४३)  ४६४०२ (२७-०४-२०१६).   डॉ.शलशिाांत नेडिेर (लसांदनेड राजा) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ाे ळगाींसराजा (स्ज.बलुडाघा) येथील क ती उत्पन्न बाजार सकमतीअींतगात २०१४-१५ च्या 
कापूस  ींगामाारयायान ्करकोळ कापूस खरेाीच्या माध्यमान ेबाजार सकमती सगचस स कापसू 
गनररषण क याींनी बाजार सकमतीचा म सूल बुडसून मोठया ्रमाघात भ्रष्ाचार केल्याच ेनुकतचे 
मा े जानेसारी, २०१६ मध्ये सा त्या ारयायान गनाशानास िले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, सार ्रकरघी जसळखेड येथील शतेकरी कभमरास िबारास जा स याींनी 
मा.पघनमींत्री म ाराषर राज्य, स्जल् ा उपगनबीं क, तसेच स्जल् ाग कारी याींच्याकड े लेखी 
स्सरुपात तरमाार केली ि े,  े  ी खरे ि े काय 
(३) असल्यास, सार तरमाारीच्या अनुतींगाने मा.पघनमींत्री, म ाराषर राज्य याींनी तात्काळ 
सखोल चौकशी करुन अ साल साार करण्याच ेिाेश हाले ि ेत,  े  ी खरे ि े काय, 
(४) असल्यास, उक्त ्रकरघी चौकशी अ साल शासनास ्राप्त झाला ि े काय, 
(५) असल्यास, अ सालातील ाोतीींसर कोघती कारसाई करण्यात िली सा येत ि े, नसल्यास, 
वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०६-२०१६) : (१), (२), (३) स (४)  ोय. 
(५) चौकशी अ सालाच्या ि ारे तत्कालीन सगचस स गनरीषण क याींचेवसरुध्ा रु. ५.२० लाख 
इतकी रक्कम ससलू करण्याची कारसाई बाजार सकमतीमार्फा त सुरु ि े. 
  

___________ 
 

राज्याची हातमाग उद्योग ही पारांपाररि वस्त्र तनलममती के्षत्रात  
िाम िरणाऱया िारागीराांना अथमसहाय्य देयाबाबत 

  

(४४)  ४६५११ (२७-०४-२०१६).   श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.बाळासाहेब मुरिुटे 
(नेवासा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.सुरेश लाड (िजमत), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), 
अॅड.गौतम चाबुिस्वार (वपांपरी) :   सन्माननीय वस् त्रोद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्याची  ातमाग उद्योग  ी पारींपाररक सस्त्र गनकमातीची कला काळाच्या ि े ात नष् 
 ो  नये, तसेच या उद्योगास ्रात्सा न ाेण्यासाठी या षेण त्रात काम करघाऱ्या कारागीराींना 
अथास ाय्य ाेण्याची योजना तयार करण्यात यासी असे गनाेश मा. सस्त्रोद्योग मींत्री याींनी   
मा े जानेसारी, २०१६ च्या पह ल्या िठसड्यात सींबींग त अग काऱ्याींना हालेले ि ेत,  े खरे 
ि े काय, 
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(२) तसेच पारींपाररक पध्ातीन े कलाकुसरीची सस्त्र े गनमााघ करघाऱ्या ब ुताींश  ातमाग 
कामगाराींची ायगनय असस्था झालेली असल्याने सार ्रकरघी लसकरात लसकर गनघाय घे न 
त्याची अींमलबजासघी करण्यासींाभाात ितापयांत कोघता पाठपूरासा केला सा करण्यात येत 
ि े 
(३) असल्यास, उक्त ्रश्न भाग (१) म ील ्रकरघी ितापयांत कोघती गनघाय घेतला स 
त्यानुसार पुढे कोघती कायासा ी केली सा करण्यात येत ि े, 
(४) नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०६-२०१६) : (१)  ातमाग षेण त्रात काम करघाऱ्या कारागीराींना 
अथास ाय्य ाेण्याबाबतची नसीन योजना तयार करण्यात यासी असे गनाेश मा.राज्यमींत्री 
(सस्त्रोद्योग) याींनी हाले ि ेत. 
(२) स (३)  ातमाग कामगाराींसाठी अथास ाय्य ाेण्याबाबतची योजना राज्य शासनाच्या 
वसचारा ीन असून सार ्रस्तावसत योजना नसीन असल्यान े त्यास गनयोजन स वसत्त 
वसभागाची तसेच राज्य मींत्रीमींडळाची मान्यता िसश्यक ि े. त्यानुतींगाने सींचालक, 
सस्त्रोद्योग, नागपूर याींचेकडून हानाींक ०६.०२.२०१६ रोजी ्राप्त झाला असून सार ्रस्तास 
गनयोजन वसभागाच्या मान्यतेसाठी हा.१७.०४.२०१६ रोजी पाठवसण्यात िला  ोता. सार 
वसभागाने उपस्स्थत केलेल्या मुद्दयाींच्या अनुतींगान ेहानाींक १२.०५.२०१६ च्या पत्रान्सये सींचालक, 
सस्त्रोद्योग याींचकेडून माह ती मागवसण्यात िली ि े. माह ती ्राप्त  ोताच ्रस्तास गनयोजन 
वसभागास रे्फरसाार करण्यात येईल. 
(४) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

शासनाने मुांबई येथ े“मेि इन इांडडया” उत्सवाच ेिेलेले आयोजन 
  

(४५)  ४७२३६ (१६-०५-२०१६).   श्री.सदा सरवणिर (माहहम), प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), 
श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.छगन भुजबळ (येवला), श्री.जयांत 
पाटील (इस्लामपूर), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), डॉ.सतीश 
(अणासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळवा), श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राधािृष्ट् ण ववन-ेपाटील (लशडी), 
अॅड.वारीस पठाण (भायनळा), श्री.अबू आजमी (माननूदम लशवाजीनगर), श्री.शामराव ऊफम  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.बळीराम लसरसिर (बाळापूर), श्री.पथृ् वीराज चव्हाण 
(िराड दक्षक्षण) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेक इन इींडीयाच्या पह ल्या िींतरराषरीय पातळीसरील म ोत्ससाचे ियोजन राज्य 
शासनाने म ाराषर औद्योगगक वसकास म ामींडळ सी.सी.िय याींचे सींयुक्त वसद्यमाने मुींबई 
येथे हानाींक १३ त े १८ रे्फब्रुसारी, २०१६ रोजी केले  ोत,े  े खरे ि े काय, तसेच, सार 
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कायारमामास मा.उच्च न्यायालयान ेहानाींक २८ जानेसारी, २०१६ रोजी सा त्यासुमारास परसानगी 
नाकारली,  े  ी खरे ि े काय स परसानगी नाकारण्याची कारघे काय ि ेत, 
(२) असल्यास, सार िींतरराषरीय सप्ता ास शासनान े्कती गन ीची तरतूा केली ि े, तसेच 
कें ि शासनाकडून ्कती िगथाक मात ाेण्यात िली ि े, 
(३) असल्यास, मुींबईत “मेक इन इींडडया” सो ळ्यामध्ये “मेक इन म ाराषर”  ी मोह म 
मा.मुयमींत्री याींनी जा ीर करून राज्यात मोठ्या्रमाघात गुींतसघूक येघार असल्याची घोतघा 
हानाींक १६ रे्फब्रुसारी, २०१६ रोजी केली ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
(४) असल्यास, “मेक इन इींडडया” च्या माध्यमातून उ्या रा घाऱ्या ्रकल्पातून ्कती नव्या 
रोजगाराींबाबत राज्य शासनाने सामींजस्य करार केले ि ेत स ्कती को्ीींची गुींतसघूक  ोघार 
ि े, तसेच त्यामुळे ्कती व्यक्तीींना रोजगार उपलब्   ोघार ि े स सार रोजगार कोघत्या 
वसभागात सा कोघत्या स्जल््यात उभे करण्यात येघार ि ेत, 
(५) तसेच “मेक इन इींडडया” अींतगात गगरगाींस (मुींबई) चौपा्ीसर ियोस्जत साींस्क गतक 
कायारमामास मुींबई म ापाकलकेने रूपये ा ा को्ीची ाेघगी हाली असताना ी सार ू कायारमामाच े
गनमींत्रघ मुींबईतील ससा नगरसेसकाींना ाेण्यात िले नव् त ेयाबाबतची सस्तुस्स्थती काय ि े, 
(६) सार कायारमामाच्या रींगमींचाला हानाींक १४ रे्फब्रुसारी, २०१६ रोजी रात्री ८ साजण्याच्या 
सुमारास कभतघ िग लागली  ोती त्याची चौकशी केली ि े काय, असल्यास, चौकशीत काय 
िढळून िले स त्यानुसार या्रकरघी सींबींग ताींसर कोघती कारसाई केली सा करण्यात येत 
ि े, नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (२०-०६-२०१६) :(१) कें ि स राज्य सरकारने उद्योग करघे सोप े(Ease of 
Doing Business) Make in India या उपरमामाद्सारे उद्योगाींसाठी केलेल्या वसवस  
सु ारघाींचा व्यापक ्रचार स ्रसार करघे स त्याद्सारे ाेशात स राज्यात औद्योगगक गुींसघूक 
िकवतात करण्याच्या  ेतून े हानाींक १३ रे्फब्रुसारी, ते १८ रे्फब्रुसारी, २०१६ या कालास ीत मुींबई 
येथे “मेक इन इींडीया” सप्ता ाच ेियोजन करण्यात िले  ोते. 
        िींतरराषरीय पा ुण्याींसाठी तसेच उद्योग जगतातील पा ुघे याींना म ाराषराच े
साींस्क गतक ाशान घडवसण्याच्या उदे्दशाने या सप्ता ाारयायान कॉन्रे्फडरेशन ऑर्फ इींडडयन 
इींडस्रीज (सौ.िय.िय) याींच्या स ाय्यान ेशासनाच्या उद्योग वसभाग स म ाराषर िद्योगगक 
वसकास म ामींडळ याींनी सींयुक्तररत्या हानाींक १४.२.२०१६ रोजी गगरगाींस चौपा्ीसर “म ाराषर 
रजनी”  या कायारमामाच ेियोजन केले  ोते. 
       सार कायारमामास मा. उच्च न्यायालयाने गनयुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय सकमतीने स 
न्यायालयान े ठरवसलेल्या गनयमानुसार  गगरगास चौपा्ी  ी रामलीला,क षघलीला, गघेश 
वससजान स ्रमासमस या समारींभाकररता ाेण्यात यास ेअस ेसूगचत केले  ोते. त्यामळेु मा. उच्च 
न्यायालयान ेसार कायारमामास परसानगी नाकारली  ोती. 
(२) “मेक इन इींडीया” कायारमामाकररता रु. ५२ को्ी ४६ लाख ८२  जार पाचश े ा ा इतका 
गन ी लागघार ि े. कें ि शासनाने बाींिा-कुलाा कॉयालेक्स येथील म ाराषर पॅव् ेकलयन 
व्यगतररक्त इतर खचा केला ि े. 
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(३)  ोय,  े खरे ि े, 
(४) सार कायारमामास उद्योग जगताकडून तसचे सामान्य जनतकेडून ी ्रचींड ्रगतसाा ्राप्त 
झाला असून त्यात वसवस  षेण त्रातील अनेक ाेशी वसाेशी कीं पन्याींनी राज्य शासनासमसेत  
गुींसघूकीचे करार केले ि ेत. हानाींक १३ ते १८ रे्फब्रुसारी, २०१६ या कालास ीत ियोस्जत 
“मेक इन इींडीया” सप्ता ात उद्योग उजाा, ग  गनमााघ,पायाभतू सुवस ा, बींार वसकास, कौशल्य 
वसकास, क ती, पशुसींस ान,पया् न स िरोय इत्यााी वसवस  षेण त्रातील अनेक ाेशी वसाेशी अशा 
एकूघ २५९४ कीं पन्यासमसेत गुींघसघूकीचे करार करण्यात िले असून त्याम ील एकूघ 
िश्सासीत गुींतसघूक करार करण्यात िले असून त्याम ील एकूघ िश्सासीत गुींतसघूक सुमारे 
रु. ८ लाख को्ी  ोघार असून समुारे ३० लाख व्यक्तीींना रोजगाराच्या सीं ी ्रस्तावसत ि ेत. 
        “मेक इन इींडीया” या कायारमामाींतगातच्या सप्ता ात राज्यात वसभाग गन ाय गुींसघुक 
पुढील ्रमाघे ्रस्तावसत ि े. कोकघ वसभागात रु. ३.४५ लाख को्ी (४३%) मराठासाडा स 
वसाभा वसभागामध्ये रु. १.३० लाख को्ी (१६%) नाकशक वसभागात रु. ३१  जार को्ी (४%), 
पुघे वसभागामध्ये रु. ४२  जार को्ी (५%)  िणघ ठाघ-ेबालापूर पट्टा- रु. १.६५ लाख को्ी 
(२०%)  स वसवस  हठकाघचे ्रकल्प रु. ९२  जार को्ी (१२%) गुींतसघुक अपेक्षषण त ि े. 
(५)  े खरे ना ी. 
(६) ्रस्तूत वसतयी मु य अस्नशमन अग कारी, मुींबई म ानगरपाकलका याींनी हालेल्या 
्राथकमक चौकशी अ सालात पुढील्रमाघे गनषकता नोंावसला ि े. सार अ साला्रमाघे िगीच े
सींभाव्य कारघ  े साोत वसद्युत यींत्रघा Defective Electric Circit-Electric Spark from 
the Electric wirings came in contact with the combustible materials 
underneath the stage contributed by  negligence of the organizers/event 
management  company by storing  highly combustible  materisl below the 
stage that has aggravated the fire  े ि े. त्यानसुार व्यसस्थापन कीं पनी वसरुध्ा 
गगरगास पोकलस ठाघे येथे गुन् ा नोंासण्यात िला ि े स त्याचा तपास चाल ूि े. 

___________ 
 

श्री.भोगावती सहिारी सानर िारनाना पररते (जज.िोल्हापुर) िारनायामध्ये  
अिुशल िामगार मजुराांची भरती िेल्याबाबत 

  

(४६)  ४७२९६ (२७-०४-२०१६).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री.भोगासती स कारी साखर कारखाना पररते (स्ज.कोल् ापरु) कारखान्यामध्ये अकुशल 
कामगार मजुराींची हानाींक ५ नोव् ेंबर, २०१५ रोजी  भरती झाल्याच े हानाींक २० जानेसारी, 
२०१६ रोजी सा त्यासुमारास गनाशानास िले,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, साखर स सींचालक कोल् ापूर याींचकेडील नोकर भरती वसरो ातील तरमाार ्राप् त 
झाली,  े खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत कारखाना ्रशासनासर कोघती कायासा ी करण्यात िली ि े काय, 
(४) नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१६) :(१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) या सींाभाात चौकशी करण्यात िली असून चौकशी अ साल हानाींक ०६/०५/२०१५ रोजी 
स सींचालक (साखर) कोल् ापूर याींना साार केला ि े. सार अ सालानुसार पुढील कायासा ी 
करण्यात येत ि े. 
(४) ्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

उस तोडणीयांत्र नरेदी िर यासाठी शेति-याांना दरवषी राष्ट्रीय िृषी वविास  
योजनेच्या प्रस्तावाला शासनािडून मांजुरी लमळाली नसल्याबाबत 

  

(४७)  ४७३१९ (२७-०४-२०१६).   श्री.प्रतापराव पाटील धचनलीिर (लोहा), डॉ.राहूल आहेर 
(चाांदवड), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सुधािर देशमुन (नागपरू पजश्चम), श्री.राज पुरोहहत 
(िुलाबा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०११-१२ मध्ये उस तोडघीयींत्र खरेाी करण् यासाठी शेतक-याींना ारसती राषरीय क ती 
वसकास योजनेअींतगात राज् यशासनाकडून २५ ्क् के स कें िशासनाकडून २५ ्क् के अनुाान 
ाेण् याचे  ोरघ जा ीर करण् यात िले  ोते काय, 
(२) असल्यास, कमी मनुषयबळाच्या सापरान े त्याचा र्फायाा साखर कारखान्याींना  ोते परींत ु
२०१५ मध्ये  स तोडघी यींत्राच्या राषरीय वसकास योजनेच्या ्रस्तासाला शासनाकडून मींजुरी 
कमळाली नसल्याचे जानेसारी, २०१६ मध्ये गनाशानास िले ि े,  े खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, सार ू योजनेच्या ्रस्तासाला शासनाकडून मींजुरी न कमळण्याची कारघे काय, 
(४) राज् यशासनाकडून ाेण् यात येघारे अनुाान अद्याप पयान् त सार शेतक-याींना ाेण् यात िले 
ना ी,  े  ी खरे ि े काय, असल् यास, सार अनुाान ाेण् यात येघार ि े का स केव्  ा ाेण् यात 
येघार ि े, 
(५) अनुाान सा्पासाठीच् या वसलींबास कोघ जसाबाार ि े स त् याींचेसर कोघती कायासा ी 
करण् यात िली ि े, नसल्यास वसलींबाची कारघे काय ि ेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१६) : (१) सन २०११-१२ मध्ये राषरीय क ती वसकास 
योजनेअींतगात  स तोडघी यींत्रास २५ ्क्के अथसा रु. २५ लाख यापकैी जी रक्कम कमी असेल 
इतक्या रकमेइतके  अनुाान ाेण्याचा गनघाय हानाींक ८ डडसेंबर, २०११ स २९ डडसेंबर, २०११ 
च्या शासन गनघायान्सये घेण्यात िलेला ि े. 
(२), (३), (४) स (५)  स तोडघी यींत्रास राषरीय क ती वसकास योजने अींतगात ४०% अनुाान 
ाेण्यासींाभाात ्रस्तास वसचारा ीन ि े. 
  

___________ 
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ज्येष्ट्ठ नागररिाांच्या अनुदानात वाढ िरयाबाबत 
  

(४८)  ४८२३३ (२८.०४.२०१६).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), िुमारी प्रझणती लशांदे (सोलापूर 
शहर मध्य) :   सन्माननीय सामाजजि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील तब्बल एक को्ी १६ लाख जेषठ नागररकाींच्या  ोरघातील तरतुाीनसुार 
स द्ाींच्या उारगनसाा ासर तीन सताात केसळ ाोन को्ी ५४ लाख रुपये करण्यात िल्याच ेमा े 
रे्फब्रुसारी, २०१६ च्या समुारास गनाशानास िले,  े खरे ि े काय, 
(२) तसेच या  ोरघानसुार ्रत्येक मह न्याला एका स ध्ाामागे भोजन, कपड,े अींथरून-पाींघरुघाच े
साह त्य तसेच औत ोपचार यासर १०  जाराींचा खचा अपेक्षषण त असतानाीं शासन केसळ ९०० 
रुपये अनुाान ाेत ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, या अपुऱ्या अनुाानामुळे स  ाश्रामाींत स द्ाींची  ेळसाींड  ोत ि े,  े  ी खरे ि े 
काय, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ि े काय, 
(४) ज्येषठ नागररकाींच्या अनुाानात साढ करण्या बरोबर कें ि शासनाच्या  ोरघानुसार ६५ सरून 
६० सता करण्याची मागघी केली ि े,  े खरे ि े काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनान ेगनघाय घेतला ि े काय, त्याींचे स्सरूप काय ि े ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले (२३.६.२०१६) :(१)  ोय, अींशत: खरे ि े. 
(२) शासनाच्या ्रचकलत  ोरघानसुार ्रगतस ध्ा ्रगतमा  रु. ९००/- या्रमाघे अनुाान ाेण्यात 
येते. 
(३) ना ी,  े खरे ना ी. 
(४)  ोय,  े खरे ि े. 
(५) याबाबत शासनस्तरासर कायासा ी सुरु ि े. 

___________ 
 

िें द्र शासनाच्या स्माटम अप योजनलेा चालना देयासाठी  
नाववयता पररषद स्थापन िरयाबाबत 

(४९)  ४८७३१ (०१-०६-२०१६).   प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय मा.मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) कें ि शासनाच्या स्मा ा् अप योजनेला चालना ाेण्यासाठी राज्याच्या मुय सगचसाींच्या 
अध्यषण तेखाली राज्य नावसन्यता पररता स्थापन करण्याचा स पररताेला सींस्था नोंाघी 
अग गनयमानुसार स्सतींत्र स कारी सींस्था या घून नोंाघी करण्यास मान्यता ाेण्याचा गनघाय 
हानाींक २ रे्फब्रुसारी, २०१६ रोजी सा त्यासुमारास राज्य शासनान े घेतला ि े स यासाठी पुघे 
िणघ मुींबई येथ ेजागा उपलब्  करुन ाेण्यात येघार ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, उक्त नावसन्यता पररताेची रचना कशा्रकारे गनस्श्चत करण्यात िली ि े, 
(३) यासाठी पुघे स मुींबई येथ े्कती स कोघत्या हठकाघी जागा उपलब्  करण्यात येघार ि े 
स त्यामध्ये कोघते उपरमाम राबवसण्यात येघार ि े स त्याचे उहद्दष् कसे ठरवसण्यात िलेले 
ि े ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०६-२०१६) : (१) हानाींक ०४/०३/२०१४ रोजीच्या शासन गनघायान्सये 
मुय सगचसाींच्या अध्यषण तेखाली  राज्य नावसन्यता पररताेची स्थापना करण्यात िली ि े. 
तसेच, हानाींक २०/०२/२०१६ रोजीच्या शासन गनघायान्सये राज्य नावसन्यता पररताेस नोंाघी 
अग गनयम, १८६० अींतगात नोंाघी करण्यास मान्यता ाेण्यात िली ि े. 
(२) राज्य नावसन्यता पररतेाच्या गनयामक मींडळाची रचना हानाींक २०/०२/२०१६ च्या शासन 
गनघायान्सये स्पष् करण्यात िली ि े, या गनयामक मींडळाचे पाकसध्ा अध्यषण  मुय सगचस 
असनू स  अध्यषण  डॉ. रघुनाथ माशेलकर ि ेत तसेच, म ासींचालक, वसज्ञान स तींत्रज्ञान पाका , 
पुघे  े सास्य सगचस ि ेत 
(३) राज्य नावसन्यता पररताेला पघेु स मुींबई येथ ेजागा उपलब्  करुन ाेण्याची कायासा ी सुरु 
असून शासन गनघाय, गनयोजन वसभाग, रमा. एनियसी २११३/२०१३/का.१४७१,          
हानाींक  ०४/०३/२०१४ अन्सये गनस्श्चत केल्यानसुार राज्य नावसन्यता पररताेचे काया रा ील 
त्याच्रमाघे पररताेने मा. पींत्र ानाींच्या स््ा ा्अप इींडडया या कायारमामाकररता काया करघे 
िसश्यक रा ील. 
  

___________ 
  

जालनासह राज्यातील ५१ पैिी २५ स् टील िारनान े 
मांदीमुळे बांद झाले असल्याबाबत 

  

(५०)  ५००१२ (२७-०४-२०१६).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जालनास  राज्यातील ५१ पकैी २५ स् ्ील कारखाने मींाीमुळे बींा झाले ि ेत,  े खरे ि े 
काय,  
(२) असल्यास, चीनच ेस् ्ील जगभर गनयाात  ा ेत असल् यान ेिणघ स् सस् त असल् याने त् याचा 
र्फ्का राज् यातील स् ्ील उद्योगाला बसला ि े,  े  ी खरे ि े काय,  
(३) असल् यास, राज् यातील स् ्ील उद्योगाला उस्जातासस् थेत िघण् याकरीता शासन कोघत्या 
उपाययोजना करत ि े, 
(४) नसल्यास, वसलींबाची कारघे काय ि ेत  ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (२४-०६-२०१६) :(१)  े खरे ि े. 
     जालनास  राज्यामध्ये एकूघ नोंाघीक त  स््ील उद्योगाींची सींया ६०७ इतकी ि े. 
त्यापैकी चाल ूस््ील उद्योगाींची सींया ४३५ इतकी असून वसवस   कारघाींमळेु बींा झालेल्या 
स््ील उद्योगाींची सींया १८२ इतकी ि े. 
(२) १) जागगतक िगथाक मींाी, २) बाजारपेठेतील तीव्र स्प ाा स स््ील मागघीचा अभास,    
३) कच्चा माल सळेेत न कमळघ,े ४) म ागडी सीज स सीज कपात, ५) कामगाराींच्या अडचघी, 
६) सा तूक खचा, ७) अपूरे खेळत ेभाींडसल तसेच माके् स मॅनेजमें् अडचघी इत्यााी कारघाीं 
अभासी राज्यातील स््ील उद्योगामध्ये मींाी हासून येते. 
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(३) स (४) म ाराषर शासनान ेऔद्योगगक साढीसाठी सेळोसेळी औद्योगगक  ोरघ जाह र केलेले 
ि े. त्यामध्ये सा्रोयो-२००७ ते २०१३ या औद्योगगक  ोरघामध्ये जालना स्जल् ा  ा मानस 
गनाेशाींक कमी असलेला स्जल् ा असल्यान ेतेथील उद्योगाींना वसवस  ससलती जाह र केलेल्या  
ि ेत, त्यामध्ये ७५ ्क्के स्थागनक रोजगार गनकमाती करघाऱ्या उद्योगाींना FSI स PF या 
योजनेंतगात ५ सताासाठी भरघा केलेल्या रक्कमेम ील ७५ ्क्के रक्कमेचा परतासा ाेण्याच े
 ोरघ ी जाह र केले  ोते. तसेच जालना स्जल््यामध्ये रोजगार गनकमाती व् ासी यासाठी वसशाल 
्रकल्पाींची मयाााा गुींतसघुकीमध्ये रु. १०० को्ी स २५० को्ी रोजगार गनकमाती ्रकारे करण्यात 
िली  ोती. 
    सा्रोया २०१३ मध्ये सुध्ाा लघु उद्योगाींना वसवस  ससलती जाह र केल्या असून त्यामध्ये 
ि ुगनकीकरघासाठी यींत्रसामुग्रीसाठी ५ ्क्के ्कीं सा जास्तीत जास्त रु. २५ लाख अनुाान 
तसेच इतर अनुतींगगक ससलती जाह र केल्या ि ेत. जालना स्जल् ा  ा D+ मध्ये येत 
असल्यान ेयेथील उद्योगाींना ८० ्क्के पयात औद्योगगक ्रोत्सा न ेाेण्याींत येतात. 
     बींा कारखाने सुरु करण्याबाबत शासनाकडून सेळोसळेी उपाययोजना करण्यात येतात. 
मुींबई स ाय्यक उपरमाम (खास उपबीं ) अग गनयम, १९५८ नुसार बकेारीस ्रगतबीं  करण्यासाठी 
्कीं सा बेकारीचे गनसारघ  करण्यासाठी उपाययोजना या घून िजारी  उद्योग घ्कास स ाय्यक 
उपरमाम घोवतत करण्यात येत.े 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यसती मुिघालय, मुींबई. 


