
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २०१ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मौज ेशशरवणे ता. व जज.ठाण ेयेथील महाराष्ट्र औद्योधिि वविास महामांडळाच्या जशमनी शहर 
व औद्योधिि वविास महामांडळािड ेहसताांतरीत िरण्यात आल्याबाबत 

 
 

(१)  २६२६ (२२-१२-२०१४).   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसिाव) :   सन्माननीय उद्योि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे शिरवणे ता.व जज.ठाण े येथील महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाच्या जशमनी 
िहर व औद्योगगक ववकास महामींडळाकड े दिनाींक ३० म,े १९८९ रोजी हसताींतरीत करण्यात 
आली आहे काय, 
(२) असल्यास, शिरवणे येथील ३५.०५ हेक््र जमीन एम.आय.डी.सी. ने शसडकोला तुल्यत: 
हसताींतरीत करण्यास व बिलण्यास सरतोळे, छाल व पनवेल येथील जमीनीच्या बिल्यात 
हसताींतरीत केली आहे काय तसचे दिलेल्या अ्ीनुसार सिर जशमनीचा वापर होतो काय, 
(३) असल्यास, सिर अश्याप्रकारे अगिकार एम.आय.डी.सी. ला आहेत काय, नसल्यास, 
सींबींगित जमीन परत घेणार काय, 
(४) असल्यास, सींबींिीतावर िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     िासनाच्या दिनाींक ३०/५/१९८९ च्या आिेिान्वये मौजे शिरवणे येथील ३५.०५ हे. के्षत्र 
िहर व औद्योगगक ववकास महामींडळाकड े(शसडको) हसताींतरीत करण्यात आले आहे. 
(२) मौजे शिरवणे येथील ३५.०५ हेक््र जशमनीच्या बिल्यात शसडकोकडून मौज े सारसोळे 
येथील १० हेक््र, मौजे पनवले येथील २.०० हेक््र व मौज ेछाल, ता.पनवले येथील ३९.४० 
हेक््र अिा एकूण ५१.४० हेक््र जशमनीचा ताबा महामींडळास प्राप्त झाला आहे. कुकिेत 
गावाची वसती मे.हर्ड यशलया कीं पनीच्या जवळ असल्यान ेप्रिषूणाच ेदृष्ीकोनातून कुकिेत गावाच े
सथलाींतर मौजे सारसोळे येथे करण्यात आले असनू मौजे पनवले येथील २.०० हेक््र के्षत्रावर 
महामींडळाचे कायायलय सथापन करण्यात आले आहे. तसचे मौजे छाल येथील ३९.४० हेक््र के्षत्र 
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मे.मुींबई वेस् मॅनेजमें् शलशम्ेड याींच्या नाींव ेहसताींतरीत करण्यात आले असून सद्यजसथतीत 
सिर प्रकल्प कायायजन्वत आहे. 
(३) िासनाच्या दिनाींक ३०/५/१९८९ च्या आिेिान्वये ३५.०५ हेक््र के्षत्र िहर व औद्योगगक 
ववकास महामींडळाकड े(शसडको) हसताींतरीत करण्यात आले असल्याने प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वरोरा औद्योधिि वविास िें द्रासाठी (जज.चांद्रपूर) पाणी पुरवठा  
योजनअांतिगत बॅरेजच ेबाांधिामाची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(२)  ८६५९ (०९-०४-२०१५).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय उद्योि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वरोरा औद्योगगक ववकास कें द्रासाठी (जज.चींद्रपूर) पाणी पुरवठा योजनअींतगयत २१ िलघमी 
क्षमतेचे बॅरेजच े बाींिकामाची चौकिी करण्याबाबत सथाननक लोकप्रनतननिीींनी              
दिनाींक ६ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास मा.उद्योग मींत्री, महाराषर राज्य याींना लेखी 
ननवेिन दिले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेिनानसुार िासनाने कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) दिनाींक ६ जानेवारी, २०१५ च्या ननवेिनाच्या अनुषींगान े महाराषर औद्योगगक ववकास 
महामींडळाकडून अहवाल मागववण्यात आलेला आहे. अहवाल प्राप्त होताच पुढील उगचत 
काययवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावती जजल् हा म यवतती  सहिारी बकि शााा ्ा् हणवाडा थडी ता.चाांदरू  
बाजार येथे िजग बाजारी आत् महत् याग्रस्स त शेति-याांच् या वारसाांना मत्् यु  

पश् चात शमळालेल् या अनुदानातनू िजग िपात िेल्याबाबत 
  

(३)  १०२९४ (०९-०४-२०१५).   डॉ.सुननल देशमुा (अमरावती) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जजल् हा म यवतती  सहकारी बँक िाखा, ब्राम् हणवाडा थडी ता.चाींिरू बाजार येथ े
कजय बाजारी आत् महत् याग्रस्स त ितेक-याींच् या वारसाींना मत्् यु पश् चात शमळालेल् या अनुिानातून 
कजय कपात केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ह्या बाबत िासनाचे ननजश्चत िोरण काय आहे, 
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(३) सिरहू बाब ननयमबाहय असल् यास याबाबत चौकिी करण् यात आली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व तिनसुार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(३) होय, चौकिीम ये कोणतीही ननयमबाह्य बाब आढळून आलेली नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्याच्या औद्योधिि वसाहतीतील अनिे भाूांड वापराववना पडून असल् याबाबत 
  

(४)  १३९५३ (१०-०४-२०१५).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय उद्योि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात उद्योग प्रोत् साहन िेण् यासाठी कानाकोप-यात औद्योगगक के्षत्र ेस थापन करण् यावर 
एमआयडीसीने भर दिला होता सिरहू उद्योगके्षत्र ेननमायण करण् यासाठी िेतक-याींच् या जशमनीही 
सींपािीत करण् यात आल् या होत् या त् या जशमनीवर उद्योगाच ेजाळे उभारणे अपेक्षक्षत होत ेपरींतू 
प्रत् यक्षात औद्योगगक वसाहतीतील अनके भूखींड मोकळेच असून वषायनुवष े वापराववना पडून 
असल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ म ये वा त् या समुारास ननिियनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी िासनाने काय काययवाही केली वा करणार आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) व (२) महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळान ेज्या 
भूखींडिारकाींना करारनाम्यात केलेल्या अ्ी व ितती नुसार ववहीत कालाविीत राज्यातील 
औद्योगगक के्षत्रातील भूखींडाींचा ववकास केला नाही, अिा ३७३४ भखूींडिारकाींना नो्ीस िेण्यात 
आल्या असून त्यापैकी ११०३ भखूींड आजपयतं महामींडळान े ताब्यात घेतले आहेत. उवयररत 
भूखींड िारकाींना नो्ीिी िेण्याची काययवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सांिमेश्वर (जज.रत् नाधिरी) तालु यातील सथाननि जशमन मालिाांच्या 
 मािण्या पूणग न झाल्याबाबत 

  

(५)  १८४०१ (३१-०७-२०१५).   श्री.भासिर जाधव (िुहािर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधगन), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुां्ा िळवा), श्री.सदानांद चव्हाण 
(धचपळूण) :   सन्माननीय उद्योि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींगमेश्वर (जज.रत् नागगरी) तालुक् यातील करजुवे व आजुबाजूच् या गावच् या हदीतीतील 
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नतसींगवाडी त े िगुयवलेवाडी या भागातून गेल इींर्डया कीं पनीची गॅस पाईपलाईनच े काम पूणय 
होऊन सुमारे तीन वष े होऊनही कीं पनीन े सथाननक जशमन मालकाींच्या मागण्या अद्याप पूणय 
केल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, पाईपलाईन ्ाकताना पाडण् यात आलेल् या सावयजननक िौचालय व 
स वच् छतागह्ाची पुनयबाींिणी झालेली नसणे, खोिाईत नािरुुस त झालेल् या पूवायपार नाल् याींवर 
कॉक्रिद्ींग झालेले नसण,े खोिाईवेळी काढण् यात आलेली माती सींपादित जशमनीच् या लगतच् या 
िेतात ्ाकल् यामुळे िेतीच े झालेले नुकसान याची भरपाई न शमळाल् याने िेतकरी सींतप् त 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत सथाननक ग्रस्ामसथाींनी जजल्हागिकारी, उपजजल् हागिकारी, रत्नागगरी तसेच 
सक्षम प्रागिकारी, गेल इींर्डया शल., बेलापूर याींचकड े वारींवार पत्रव् यवहार करुन तिार केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, या सींिभायत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१)  हे खरे नाही. 
(२) करजुव ेपींचिोिी शिक्षण सींसथेस सींपादित केलेल्या .०३ हेक््र आर के्षत्राची झाड,े जमीन 
व बाींिबींिीसती याींची नकुसान भरपाई िेण्यात आलेली आहे.तसेच सींसथेच्या सवच्छतागह्ाींच्या 
बाींिकामाचा ननवाडा दिनाींक १४/८/२०१५ रोजी करण्यात आला असनू तीन खोल्याींचे बाींिकाम 
करण्यात आले आहे. तसचे नकुसान भरपाईच्या वा्पाची रक्कम रु.३,४३,६४८/- वा्पासाठी 
पाठववण्यात आली आहे. 
(३) व (४) सींगमेश्वर तालुक्यातील करजुवे व आजूबाजूच्या नतसींगवाडी त ेिगुयवलेवाडी येथील 
खातेिाराींना नकुसान भरपाई िेण्याची काययवाही झालेली आहे.सींबींगित गावातील एकूण २४७ 
खातेिाराींच्या जशमनीतून गॅस पाईप लाईन गेली असून त्यापकैी २०० खातेिाराींना नकुसान 
भरपाईची रक्कम वा्प करण्यात आली असून ४७ िेतकऱयाींना त्यानी अींतगयत वािामळेु 
सींमतीपत्र सािर न केल्यामळेु नकुसान भरपाईची रक्कम वा्प करण्यात आलेली नाही तथावप 
सींमतीपत्र प्राप्त होताच नुकसान भरपाई िेण्याची तजवीज करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

सावांतवाडी (जज.शसांधुदिुग) येथील मािासविती य मुलीांच् या वसनतिह्ातील असुववधाांबाबत 
  

(६)  १९५०८ (३०-०७-२०१५).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सावींतवाडी (जज.शसींिुिगुय) मागासवगती य मुलीींच् या वसनतगह्ात राहणा-या मुलीींना ननक्ष ् 
िजायचा आहार, अपु-या सोयी सुवविा व शिस तीच् या नावाखाली ववद्याथती नीींवर होणारा अन् याय 
अिा अनेक कारणाींमुळे वसनतगह्ातील मुली असुरक्षक्षत झाल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, वसनतगह्ात राहणा-या मुली मानशसक िबावाखाली असल् यान े त् याींच् यावर 
िैक्षणणकदृष ्या ववपरीत पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या सींिभायत समाजकल् याण आयुक् ताींनी हस तके्षप करुन वसनतगह्ातील समस या 
सोडवून ववद्याथती नीींना न् याय द्यावा अिी मागणी ववववि सामाजजक सींघ्नाींकडून होत आहे, 
हे ही खरे आहे का, 
(४) असल् यास, सिर वसनतगह्ाची पाहणी िासनान े केली आहे काय, त् यात काय आढळून 
आले, व तद्नुसार यास जबाबिार असणा-या व् यक् तीींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२८-०१-२०१६) : (१) नाही. 
     िासकीय मागासवगती य वसनतगह्ातील ववद्यार्थयांना पुरववण्यात येणाऱया सोयी 
सुवविाींबाबत िासन ननणयय दि.२६.०७.२०११ नुसार सावींतवाडी (जज.शसींिुिगूय) येथील 
मागासवगती य मुलीींच्या वसनतगह्ात राहणाऱया मलुीींना नाष्ा, भोजन, ननवायह भत्ता, गणवेि 
भत्ता, स्ेिनरी भत्ता इत्यािी सोयी सुवविा ननयशमतपणे िेण्यात येत आहेत. 
     तसेच सिर वसनतगह्ामये बाह्यसत्रोताद्वारे मदहला चौकीिार ननयुक्त करणेत आल्यान े
प्रवेशित ववद्यागथयनी सुरक्षक्षत आहेत. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

सांिमेश्वर (जज.रत् नाधिरी) तालुयातील औद्योधिि वविासास चालना देण् याबाबत 
  

(७)  १९६०० (०६-०८-२०१५).   श्री.राजन साळवी (राजापूर), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   
सन्माननीय उद्योि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींगमेश्वर तालुक्याचा (जज.रत्नागगरी) औद्योगगकदृष्या ववकास व्हावा यासाठी युती 
सरकारच्या काळात १९९६ साली भुशमपूजन झालेल्या सींगमेश्वर तालुक्यातील साडवली येथील 
लघु औद्योगगक वसाहतीस १९ वषे उल्ूनही अद्यापी उद्योग उभारण्यात आले नसल्याच े   
माहे म,े २०१५ मये वा त्यािरम्यान ननिियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औद्योगगक ववकासास चालना द्यावी व तालुक्यातील हजारो बेकाराींना रोजगार 
शमळवून द्यावा अिी मागणी तालुकावाशसयाींकडून होत आहे, हे खरे अहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
तद्नुसार िासन सतरावर काय काययवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाने रत्नागगरी 
जजल्ह्यातील सींगमेश्वर तालुक्यातील साडवली (िेवरुख) येथील एकूण १४.९५ हे.जशमन लघ ु
औद्योगगक के्षत्रासाठी सींपादित केली असून त्यामये एकूण ७१ औद्योगगक भखूींड आरेणखत 
करण्यात आले आहेत.सवय भखूींडाींचे वा्प करण्यात आले असनू त्यामिील १० भखूींडाींवर 
उत्पािन सुरु असून १६ भूखींडाींवर बाींिकाम सुरु आहे.१० भूखींडाींचा ववकास कालाविी शिल्लक 
असून उवयररत ३५ भूखींडिारकाींचा ववकास कालाविी सींपुष्ात आल्याने त्याना नो्ीसा िेण्यात 
आल्या होत्या.सिर नो्ीसाींच्या अनुषींगान े भूखींडिारकानी व उद्योजकाींच्या सींघ्नानी कें द्र 
सरकारच्या पयायवरण व वन ववभागाकडून नवीन प्रकल्पाींसाठी  ऑगस् २०१० मये सथगगती 
िेण्यात आलेली असून Environment Clearance शिवाय सींमतीपत्र िेता येणार नसल्याचे 
महाराषर प्रिेि ननयामक  मींडळाकडून कळववल्याने व मा.गाडगीळ कशम्ी आणण कसतुरीरींगन 
सशमतीन,ेपजश्चम घा् पयायवरणदृष्या सींवेिनिील असल्याने तेथे उत्खनन, खाणी, वाळू 
इत्यािीस मनाई करण्यात आल्यामुळे ववहीत कालाविीत भूखींडाींचा ववकास करता आला नाही 
असे कळववले.त्यामळेु महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाच्या  सींचालक मींडळाच्या 
बैठकीत ठराव पाररत करुन अिा भूखींडिारकाींना नवीन सिुाररत ववकास कालाविी अनुजे्ञय 
करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) हे खरे आहे. 
       ज्या भूखींडिारकाींचा ववकास कालाविी सींपलेला आहे अिा उद्योजकाींना कारणे िाखवा 
नो्ीस ननगयशमत करण्यात आली असून भखूींड परत महामींडळाच्या ताब्यात घेऊन गरज ू
उद्योजकाींना भूखींड वा्प करण्याबाबतची काययवाही सुरु  आहे.त्यामुळे उद्योगिींद्याींना चालना 
शमळून रोजगार ननशमयती होईल. 
       सींगमेश्वर तालुक्यातील साडवली (िेवरुख) येथील औद्योगगक के्षत्रातील एकूण ३५ 
भूखींडिारकाींना करारनाम्यातील अ्ीनुसार भखूींड ववकासाचा कालाविी सींपलेला होता. त्यावळेी 
२६ भूखींडिारकाींना ठराव पास करुन सुिारीत ववकास कालाविी लागु करण्यात आला होता. 
उवयरीत ९ उद्योजकाींचा  ववकास कालाविी  हा कें द्र िासनाच्या पयायवरण व वन ववभागाकडून  
नवीन प्रकल्पासाठी  २० ऑगस् २०१० पूवती  दिलेल्या मुितीत सींपत असल्यामुळे त्याींचे भखूींड 
ताब्यात घेऊन गरजू उद्योजींकाना भूखींड वा्प करण्याची काययवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
 

ाोपोली (ता.ाालापूर, जज. रायिड) येथील शतेिऱयाांच्या शेतातून  
ररलायन्सची िॅस लाईन जात असल्याबाबत 

  

(८)  १९८३३ (३१-०७-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय उद्योि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खोपोली (ता.खालापूर, जज. रायगड) िेतकऱयाींच्या िेतातून ररलायन्सची गॅस लाईन जात 
असल्यान े तथेील ितेकऱयाींचा ववरोि असल्यान े दिनाींक ४ एवप्रल, २०१५ रोजी िामणी येथ े
जनसुनावणी झाली आहे हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या जनसनुावणीमये कोणते आके्षप नोंिववण्यात आले व त्यावर िासनान े
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     महाराषर प्रिषुण व ननयींत्रण मींडळाकडून दिनाींक ४/४/२०१५ रोजी िामणी येथ े
जनसुनावणी आयोजजत करण्यात आली होती. 
(२) सिर जनसनुावणीमये सींबींिीत िेतकऱयाींनी खालील प्रमाणे आलेल्या आके्षप नोंिववलेले 
होते. 

१. ररलायन्सची गॅसची पाईपलाईन ्ाकल्यामुळे जशमनीच्या क्रकमींती कमी होतील. 
२. िेतकऱयाींना व पररसरातील लोकाींना रोजगार िेण्याची योजना नाही. 
३. सिर प्रकल्पासाठी जात असलेल्या जमीनीच्या सातबारावर गावमींडळाचा शिक्का 
आहे. तो शिक्का काढून सातबारा कोरा करावा. 
४. प्रकल्पासींिभायत प्रत्येक तालुक्यात जनसुनावणी घेण्यात यावी. 
५. सिर प्रकल्पासाठी पाईपलाईन ्ाकल्यामुळे झाड ेतोडली जाणार आहेत त्यामूळे 
त्याच्या हानी सींिभायत कीं पनीने काय व्यवसथा केली आहे. 
६. सिर कीं पनीत झालेल्या फायद्यातून गावामये पाण्याची ्ाकी बघावी. 
७. सिर प्रकल्पसाठी बािीत झालेल् या सवय जमीनिारकाींना प्रकल्पग्रस्सत िाखला 
द्यावा व नुकसान भरपाई एक रक्कमी न िेता मासीक नुकसान भरपाई दिली जावी. 
     महाराषर प्रिषूण व ननयींत्रण मींडळाकडून जनसुनावणीच्या वेळी उपजसथत 
केलेल्या मुदीतयाींची नोंि घेऊन इनतवत््त तयार करण्यात आले असनू सिर इनतवत््त 
जनसुनावणीच्या अहवालासोबत पयायवरण व वन े मींत्रालय, नवी दिल्ली याींच्याकड े
महाराषर प्रिषूण व ननयींत्रण मींडळाकडून पुढील काययवाहीकररता पाठववण्यात आले 
आहे. 

(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

रानसई (ता.उरण,जज.रायिड) येथील धरणातील िाळ िाढण्याबाबत 
  

(९)  १९८४८ (१७-०८-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय उद्योि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रानसई (ता.उरण,जज.रायगड) येथील िरणातील गाळ काढण्यासींिभायतील लेखी ननवेिन 
सथाननक लोकप्रनतननिीींनी दिनाींक १ एवप्रल, २०१५ रोजीच्या सुमारास मा.उद्योग मींत्री, 
महाराषर राज्य याींना प्रत्यक्ष भे् िेऊन िेण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िरणातील गाळ काढण्यासींिभायत एमआयडीसी ला आिेि िेण्यात आले आहे 
काय, 



वव.स. २०१ (8) 

(३) असल्यास, या िरणातील गाळ काढण्याकरीता क्रकती कालाविी लागणार आहे तसेच 
त्यानुषींगान ेकाय काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०८-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मुख्य अशभयींता, महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळ याींना गाळ काढण्यासींिभायत 
त्वरीत काययवाही करण्याचे आिेि िेण्यात आलेले आहेत. 
(३) रानसई िरणात गाळ साचला आहे क्रकीं वा कस ेयाची िहाननिा करण्याकररता सवेक्षणाच े
काम भारत सरकारच्या अखत्याररतील मे.सेंरल वॉ्र अँड पॉवर ररसचय स्ेिन, पुणे या 
सींसथेस िेण्यात आले असून त्याींनी दिनाींक १९ फेब्रुवारी, २०१५ ते २८ फेब्रुवारी, २०१५ या 
कालाविीत सवेक्षणाचे काम पूणय केले असून सवेक्षणचे पथ्:करणाचे काम सुरु आहे.  सिर 
सींसथेला अहवाल तात्काळ पाठववण्यासींिभायत महामींडळाकडून पाठपुरावा करण्यात येत आहे.  
सींसथेचा सवेक्षणाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर महामींडळातफे पुढील काययवाही तात्काळ 
करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चक्रधर स वामी ववमु त/  भट या जमाती प्राथशमि आश्रमशाळेला  
विग ८ ते १० (मा य. शाळा), ची मान् यता देण् याबाबत 

  

(१०)  २०४४१ (३०-०७-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश ऊफग  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.िणपत 
िायिवाड (िल्याण पूवग) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) श्री.चििर स वामी ववमुक् त/भभ्क् या जमाती प्राथशमक आश्रमिाळेला वगय ८ ते १० 
मा य.िाळा-मेंढा-चिगड (ता. लाखाींिरू जज.भींडारा) ची मान् यता सथाननक लोकप्रनतननिी याींनी 
दिनाींक २८ म,े २०१५ रोजी िासनास पत्र शलहून मागणी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, िासनाने उक्त बाबतीत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (१८-०१-२०१६) : (१) होय. 
(२) दि.३१.०५.२००६ च्या िासन ननणययान्वये ववजाभजच्या आश्रमिाळाींना मान्यता न िेण्याचा 
ननणयय िासनान े घेतलेला आहे व हे िोरण अद्यापही कायम आहे. तथावप उपरोक्त 
ननवेिनाच्या अनुषींगान े सींचालक, ववजाभज, इमाव व ववमाप्र कल्याण सींचालनालय, पुणे 
याींचेकडून वसतुजसथतीिियक अहवाल मागववण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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ाेड तालुयातील (जज.पुणे) सेझ च्या प्रसताववत पुढील टप्पप्पयासाठी १३ िावाांच्या शेतिऱयाांच्या 

१६६७ हेटर जशमनीवर झालेल्या”भू सांपादनासाठी प्रसताववत” नोंदी रद्द िरण्याबाबत 
  

(११)  २०५२९ (०६-०८-२०१५).   श्री.सुरेश िोरे (ाेड आळांदी) :   सन्माननीय उद्योि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खेड तालुक्यातील (जज.पुणे) सेझ च्या प्रसताववत पुढील ्प्प्यासाठी १३ गावाींच्या 
िेतकऱयाींच्या १६६७ हेक््र जशमनीवर झालेल्या “भू सींपािनासाठी प्रसताववत” नोंिी रदीत करण्याच े
आश्वासन मा.मुख्यमींत्री याींनी माहे एवप्रल, २०१५ च्या िेव्च्या आठवड्यात एका बठैकीत 
िेण्यात आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आश्वासनाची पूतयता करण्यात आली आहे काय, कोणत्या गावाींच्या नोंिी रदीत 
करण्यात आल्या आहेत, 
(३) अद्याप आश्वासनाची पूतयता केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०८-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे.             
(२)  खेड वविेष आगथयक के्षत्र ्प्पा ि.२ व ३ मिील १३ गावातील अगिसूगचत के्षत्र ववना 
अगिसूगचत करण्याबाबतचा प्रसताव महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाकडून िासनास 
प्राप्त झाला असून प्रसतुत के्षत्र ववनाअगिसूगचत करण्याबाबतची काययवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ठाणे घोडबांदर येथील हनुमाननिर मये मुजसलम ि्सथानच्या  
बाजूला एमआयडीसीच्या जािेवर झालेले अनतक्रमण 

  

(१२)  २०७२६ (१०-०८-२०१५).   श्री.रुपेश ् हात्र े (शभवांडी पूवग) :   सन्माननीय उद्योि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे घोडबींिर येथील हनुमाननगर मये मुजसलम कब्रसथानच्या बाजूला एमआयडीसीच्या 
जागेवर अनतिमण केलेले असून याबाबतची तिारी ठाणे महानगरपाशलका आणण एमआयडीसी 
याींच्याकड ेकरुनही अद्यापही कोणतीच कारवाई केली नसल्याची बाब माहे मे, २०१५ मये वा 
त् या समुारास ननिियनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरचे अनतिमण ह्ववण्यासींिभायत िासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०८-०६-२०१६) : (१) व (२) घोडबींिर (जज.ठाणे) येथील िेवी प्रभाग 
सशमतीमिील हनुमाननगर येथ े कब्रसतानच्या बाजलूा  वागळे औद्योगगक के्षत्रातील 
महामींडळाचा मोकळा भूखींड ि.ओएस-१६वर वव् बाींिकामाच्या शभींती बाींिनू त्यावर पत्र े्ाकून 
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छत बाींिण्याचे काम सुरु होते. अनतिमण होत असल्याची सूचना लोकप्रनतननिी व नगरसेवक 
याींच्याकडून प्राप्त झाली होती. सिर अनतिमण महामींडळाच्या सथाननक कायायलयामाफय त 
दिनाींक ११/भ५/भ२०१५ व दिनाींक १०/भ६/भ२०१५ अन्वये नो्ीस बजावून थाींबववण्यात आले. त्यानींतर 
दिनाींक ३०/भ६/भ२०१५ रोजी सथाननक पोशलसाींच्या मितीन ेसिर अनतिमण ननषकाशसत करण्यात 
आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

ाालापूर (जज.रायिड) येथील औद्योधिि वसाहतीसाठी सथाननि  
शेतिऱयाांच्या पाल्याांना नोिऱया देणेबाबत 

 

(१३)  २०९८५ (३१-०७-२०१५).   श्री.सुरेश लाड (िजगत), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुां्ा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भासिर जाधव (िुहािर), श्री.पाांडुरांि बरोरा (शहापूर), श्री.अवधूत 
तटिरे (श्रीवधगन), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय उद्योि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) खालापूर (जज.रायगड) येथील औद्योगगक वसाहतीसाठी सथाननक िेतकऱयाींच्या जशमनी 
सवसतात घेवून सथाननक िेतकऱयाींच्या पाल्याींना नोकरीत घेण्यात येत नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सथाननक िेतकऱयाींच्या पाल्याींना नोकऱया िेणेबाबत िासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) महाराषर औद्योगगक ववकास अगिननयम, १९६१ अन्वये खाजगी जशमनीची भूसींपािनाची 
काययवाही जजल्हागिकारी याींच्यामाफय त करण्यात येवून सींपादित केलेल्या जशमनी महामींडळाकड े
हसताींतरीत केल्या जातात. तद्नींतर भूखींड आरेणखत करून भूखींडाींच ेउद्योजकाना वा्प 
करण्यात येते त्यावेळी महामींडळ व उद्योजक याींच्यामये झालेल्या करारनाम्यामये 
उद्योजकाने सुरु करावयाच्या प्रकल्पामये प्रकल्पग्रस्सताींना सामावून घेण्याची तरतूि करण्यात 
येते. तसचे  महामींडळाकडून प्रकल्पग्रस्सताींना नोकरीत  सामावून घेण्याची शिफारस 
उद्योजकाींना करण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

देऊळिाव राजा (जज.बुलडाणा) ि्षी उत् पन् न बाजार सशमतीने भुसांपादन  
प्रकक्रया पूणग न िरताच िेलेल्या ननयमबाह्य वविास िामाबाबत 

 

(१४)  २१०६० (०५-०९-२०१५).   डॉ.शशशिाांत ाेडिेर (शसांदाेड राजा) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भुसींपािन प्रक्रिया पूणय न करताच िेऊळगाव राजा (जज.बलुडाणा) क्षी उत् पन् न बाजार 
सशमतीन े ननयमबाह्य ववकास कामे केली मात्र िेतकरी भुसींपािनाच्या फायद्यापासून वींगचत 
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रादहला तथावप सिर बाजार सशमतीन े बनाव् िस तऐववज सािर करुन को्यविीचा ननिी 
िासनाकडून शमळववण् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ च् या िेव्च् या आठवड्यात वा त् या सुमारास 
ननिियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या सींपुणय प्रकरणाची तातडीने चौकिी करावी अिी मागणी िेऊळगाव राजा 
तालुक् यातील िेतक-यानी व नागरीकाींनी िासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या सींिभायत चौकिी केली आहे काय, चौकिीचे ननष कषय काय आहेत व 
त् यानुषींगान ेपुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०२-२०१६) : (१) भूसींपािनाची प्रक्रिया पुणय झालेली नाही व सिर 
प्रक्रिया अद्याप सुरु आहे. ही वसतुजसथती आहे. तथावप, बाजार सशमतीने बनाव् िसतऐववज 
तयार करुन को्याविी रुपयाींचा ननिी िासनाकडून प्राप्त केलेला नसून ररतसर काययवाही 
करुन कॉ्न ्ेक्नॉलॉजी शमिन प्रकल्पासाठी कें द्र िासनाकडून रु. १.३६ को्ी एवढे अनुिान 
प्राप्त केलेले आहे. तसेच ननयमबाह्य ववकासकामे केल्यामुळे िेतकरी वींगचत रादहल्याच े
ननिियनास आलेले नाही. 
(२) होय. 
(३) व (४) जजल्हागिकारी, बुलढाणा याींनी बाजार सशमतीसाठी आरक्षक्षत केलेली जमीन, मा. 
उच्च न्यायालयाच्या व जमीन मालकाच्या सहमतीन े बाजार सशमतीन े सींपादित केली आहे. 
याबाबत अशभलेख्यामये नोंि करण्याची काययवाही बाजार सशमतीमाफय त सुरु आहे.तसेच जमीन 
मालकाला रु. ५ लाख इतका मोबिलाही िेण्यात आलेला आहे. या व्यवहारामये गैरप्रकार 
झाल्याचे चोकिीमये ननिेिनास आले नाही. 
  

___________ 
  

अनुसूधचत जाती जमाती व इतर मािासविती य ववद्यार्थ याांना  
देण् यात येणारी शशष्ट् यवत्् ती शशषकािाांनी हडप िेल् याबाबत 

(१५)  २११४७ (३०-०७-२०१५).   डॉ.शमशलांद मान े (नािपूर उत्तर) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसूगचत जाती जमाती व इतर मागासवगती य ववद्यार्थ यांना कें द्रसरकार कडून येणारी 
शिष यवत््ती ववववि शिक्षकाींनी हडप केली असल् याने मा.मुींबई, उच् च न् यायालय, खींडपीठ 
नागपुर, इथे राम्ेक येथील सष् ्ी बहुउदेीतशिय सींस थेन ेयागचका िाखल केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सींस थाचालक व समाजकल् याण अगिका-याींनी सींगनमत करुन बोगस 
ववद्यार्थ यांच्या नावाींवर शिष यवत्् ती मये गैरव्यवहार केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
तिनुसार िोषी सींबींगिताींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले (०३-०२-२०१६) : (१) मा.मुींबई, उच्च न्यायालय, खींडपीठ नागपूर येथे 
िाखल झालेली जनदहत यागचका सष््ी बहुउदेीतशिय सींसथनेे केलेली नसून दृष्ी बहुउदेीतशिय 
सींसथेने केलेली आहे. 
(२) व (३) सिर सींसथेन ेकेलेल्या यागचकेच्या अनुषींगान ेिासनाची बाज ूमा.उच्च न्यायालयास 
सािर करण्याची काययवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ाामिाांव (जज.बुलढाणा) येथील महाराष्ट्र औद्योधिि वविास महामांडळाच्या  
नववन अजननशामि सथानिाची ननशमगती िरणेबाबत 

  

(१६)  २१६६२ (१०-०८-२०१५).   अॅड.आिाश फुां डिर (ाामिाांव) :   सन्माननीय उद्योि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींव (जज.बलुढाणा) येथील म.रा.औ.वव.महामींडळ के्षत्रात नववन अजननिामक िलाची 
सथापना करण्याबाबत वारींवार मागणी केली जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे एवप्रल, २०१५ मये वा त्यासुमारास रात्री खामगाींव येथील मे.गुप्ता ऑईल 
इींडसरीजला आग लागल्यामुळे खामगाींव, िेगाींव, मलकापूर, जळगाींव जामोि, बुलढाणा, अकोला 
या दठकाणावरून अजननिामक िलाच्या १५० ते २०० गाड्या मागवाव्या लागल्या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, खामगाींव म.रा.औ.वव.महामींडळाच्या के्षत्रात नवीन अजननिामक िलाची सथापना 
करण्यात येणार आहे काय, 
(४) सिर प्रसताव मींजूरीसाठी अजननिामक ववभाग म.रा.औ.वव.महामींडळ अींिेरी कायायलयात 
प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०८-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही, अजननिामक िल सथापन करण्याबाबत  
खामगाव औद्योगगक के्षत्रातील कोणत्याही उद्योजकाींकडून मागणी प्राप्त करण्यात आलेली 
नाही. 
(२) मुख्यागिकारी, नगर पररषि खामगाींव याींच्याकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानसुार     
दिनाींक १/५/२०१५ रोजी मयरात्री सुमारे २ वाजता खामगाींव औद्योगगक के्षत्रातील मे.गुप्ता 
ऑईल इींडसरीज, भूखींड िमाींक ए-५२ व ५३ या उद्योग घ्काला आग लागल्यावर खामगाींव 
नगर पररषिेच्या अजननिमन ववभागाची ३ अजननिमन वाहने व मलकापूर, जळगाींव, बुलढाणा, 
अकोला, नाींिरुा व िेगाींव नगरपररषिेचे प्रत्येकी १ अिी ९ वाहने विीवर उपजसथत होती. 
त्यावेळी सिर अजननिमन वाहनानी महामींडळाच्या पाणीपुरवठा योजनेंमाफय त पुरववण्यात 
येणाऱया योजनेतून पाण्यासाठी १६५ फेऱया मारल्या होत्या. 
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(३) खामगाींव औद्योगगक के्षत्रातील उद्योजकाींकडून अजननिमनकें द्र सथापन करण्यासींबींिीची 
ववनींती आल्यास व त े अजननिमन सेवा कें द्र िुल्क भरण्यास तयार असल्यास महाराषर 
औद्योगगक ववकास महामींडळामाफय त अजननिमनकें द्र सथापन करण्यासींिभायत काययवाही 
करण्यात येईल. 
(४) खामगाव औद्योगगक के्षत्रात अजननिमनकें द्र सथापन करण्यासींबींिीचा कोणताही प्रसताव 
महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाच्या अींिेरी कायायलयात प्रलींबबत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राष्ट्रीय मलुाांच ेवसनतिह्, रामटेि येथे अनुदान उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
  

(१७)  २२३८२ (३०-०७-२०१५).   श्री. ड मल्लीिाजूगन रेडीडी (रामटेि) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय मलुाींचे वसनतगह्, राम्ेक येथे एस्ी नॉन प्लॅन हेड ऑफ अकाऊीं ड २२५-१२८६ चे 
अनुिान उपलब्ि करून िेण्याबाबतचे ननवेिन दिनाींक २९ एवप्रल, २०१५ रोजी मा.सामाजजक 
न्याय मींत्री याींच्याकड ेसथाननक लोकप्रनतननिीींनी दिले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेिनानसुार िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०२-०२-२०१६) : (१) होय. 
(२) २२२५-१२८६ या लेखािीषायखालील ननिी आदिवासी ववकास ववभागाकडून प्राप्त होतो. 
त्यानुसार सन २०१५-१६ मये प्राप्त झालेल्या ननिीतून रु.०.४८ लाख अनुिान राषरीय मलुाींच े
वसनतगह्, राम्ेक या वसनतगह्ास ववतरीत करण्यात आला आहे. तसेच कमी पडत असलेला 
ननिी आदिवासी ववकास ववभागाकडून प्राप्त करुन घेण्याची काययवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

महाराष्ट्र औद्योधिि वविास महामांडळाच्या मालिीच्या जािेवर वसलेल् या  
झोपडीयाांसाठी एसआरए योजना प्रिल् प राबववण् याबाबत 

  

(१८)  २२९३५ (३१-०७-२०१५).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय उद्योि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाच्या (एमआयर्डसी) मालकीच्या जागेवर 
अनतिमण करुन वसलेल्या झोपडयाींसाठी एमआयर्डसी यापुढे एसआरए (झोपु योजना) प्रकल्प 
राबववण्याच्या ववचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एमआयर्डसीने आपल्या अनतिमण झालेल्या भूखींडाींच सवेक्षण केले आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाब १ व २ बाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगाने अनतिमणास जबाबिार असणाऱया व्यक्तीींवर िासनान े
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) होय हे खरे आहे. 
        सन १९९५ पयतंच्या क्रकीं वा वेळोवळेी जादहर होणाऱया िासन िोरणानुसार 
महामींडळाच्या ववववि औद्योगगक के्षत्रातील जागेवर अनगिक्त झोपडयाींच े पुनवयसन 
करण्याच्या दृष्ीने महामींडळाने  सींचालक मींडळाच्या  दिनाींक २३/भ०२/भ२०१० रोजी झालेल्या 
३३४ व्या  बैठकीतील ठराव ि. ४८९२ अन्वये झोपडपट्टी पुनवयसन योजना राबववण्यास मींजुरी 
दिली आहे. 
(२) महामींडळाने द्.द्.सी. व वागळे औद्योगगक के्षत्रातील झोपडपट्टयाींचे सवेक्षण केले असून 
उवयररत औद्योगगक के्षत्रातील  झोपडपट्टयाींच े सवेक्षणचे काम प्रलींबबत आहे. 
(३) उक्त १ व २ सींिभायत वरील प्रमाणे काययवाही केलेली आहे. 
(४) महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळास जजल्हागिकाऱयामाफय त हसताींतरीत करण्यात 
आलेल्या बहुतेक के्षत्रावर आजपययत अनतिमण झालेली होती. तसेच महामींडळ अनतिमणे 
झालेल्या के्षत्रासींिभायत वळेोवळेी पोलीस पथक मागवून अनतिमणे ननषकाशसत करण्यासाठी 
काययवाही करण्यात येत आहे. औद्योगगक के्षत्रातील नवीन होणारी तसेच िासन ननणययानसुार 
अपात्र असलेली अनतिमण े ह्ववण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

हहांजवडी राजीव िाांधी इन्फोटेि पािग  मधील भाूांड ताब्यात घेतल् याबाबत 
  

(१९)  २३२९६ (३१-०७-२०१५).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.लक्ष्मण पवार (िेवराई), श्री.योिेश 
हटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय उद्योि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य औद्योगगक ववकास महामींडळाने ववतरीत केलेल्या परींतु वषायनुवषय 
ववनावापर पडून असलेले भखूींड ताब्यात घेण्याचा ननणयय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ननणययाींतगयत दहींजवडी राजीव गाींिी इन्फो्ेक पाकय  मिील ११ भूखींड 
ताब्यात घेतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींपूणय राज्यातील इतर एमआयडीसीचे ववनावापर पडून असलेले भूखींड अद्याप 
ताब्यात घेण्यात आले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त बाबतीत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) होय. हे खरे आहे. 
       औद्योगगक के्षत्रातील वा्प केलेल्या भूखींडाींवर  उद्योग उभारणीकररता औद्योगगक 
के्षत्राच्य वगयवारीनसुार  भूखींड ववकासाचा कालाविी िेण्यात येतो. तथावप ज्या भूखींडिारकाींनी 
ववहीत मुितीत भूखींड ववकशसत केला नाही. त्याच्याववरुद्ध करारनाम्यात नमूि केलेल्या 
अ्ीनुसार भखूींड परत घेण्याची काययवाही करण्याचा ननणयय घेण्यात आला आहे. 
(२) दहजवडी राजीव गाींिी इन्फो्ेक पाकय  येथील ११ भूखींडिारकाींनी करारनाम्यात ववहीत 
केलेल्या अ्ीनुसार भखूींड ववहीत कालाविीत ववकशसत केला नाही. त्यामुळे ६ भूखींडिारकानी 
सवत: भूखींड महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळास परत केले आहेत व उवयरीत ५ भूखींड 
महामींडळाने पींचनामा करुन ताब्यात घेतले आहेत. 
(३) व (४) महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळान ेराज्यात वा्प केलेल्या भखूींडापैकी ज्या 
भूखींडािारकाींनी करारनाम्याची अ्ीनुसार ववदहत मुितीत भूखींड ववकसीत केलेला नाही, अिा 
३७३४ उद्योजकाींना नो्ीिी िेऊन ११२६ भूखींड ताब्यात घेण्यात आलेले आहेत. उवयरीत 
उद्योजकाींना पुन्हा नो्ीसा िेऊन भूखींड परत ताब्यात घेण्याची काययवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदिाांवपेठ औद्योधिि वसाहतीत सुवणग लघु उद्योि  
योजनेअांतिगत भाुांड वाटप िरण्याबाबत 

  

(२०)  २४०७० (३१-०७-२०१५).   डॉ.सुननल देशमुा (अमरावती), श्री.समीर िुणावार 
(हहांिणघाट) :   सन्माननीय उद्योि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नाींिगाींवपेठ औद्योगगक वसाहतीत सुवणय लघु उद्योग योजनेअींतगयत भखुींडाचे वा्प 
करण् यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त भखूींडावर ववद्युत पुरवठा नसल् यान ेउद्योग कायायन् वीत होत नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाबतीत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) अनतररक्त अमरावती औद्योगगक के्षत्रात महाराषर 
औद्योगगक ववकास महामींडळातफे सुवणय लघु उद्योग योजनअेींतगयत २४ िेडचे बाींिकाम 
करण्यात आले असून त्यापकैी  एका िेडच ेवा्प करण्यात आले आहे. सद्या वा्प करण्यात 
आलेल्या िेडमिील उत्पािन बींि आहे. उवयररत २३ िेड जीणय जसथतीत असून उद्योजकाींची 
मागणी नसल् यामळेु त ेररक्त आहेत.               
(२) व (३) सुवणय लघुउद्योग योजनेअींतगयत बाींिण्यात आलेल्या २४ िेडमये महामींडळातफे 
रसते, वीज, पाणी इत्यािी मलूभूत सोई सुवविा उपलब्ि करुन िेण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मौज ेधचिणी बाणायत ग्रस्ाम वव.वव. सोसा. र.नां. ४३८ या सांस थेन ेमौज ेआमसेत येथील    
एिा महहलेच्या नावावर वपि िजागची र िम परस पर उचल िेल् याबाबत 

  

(२१)  २४६०१ (१४-०८-२०१५). श्री.राजेंद्र नजरधन े (उमराेड), श्री.सांजजवरेडीडी बोदिुरवार 
(वणी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीमती जयवींताबाई गणपत राठोड, रा.आमसेत (ता.िारव् हा, जज.यवतमाळ) येथील मौज े
गचकणी बाणायत ग्रस्ाम वव.वव.सोसाय्ीकडून घेण् यात आलेल् या कजायची रक् कम दिनाींक ३१ माचय 
२०११ पयतं व् याजासह भरणा केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, श्रीमती जयवींताबाई राठोड याींनी नवीन कजायची मागणी केली नसताींनाही 
सोसाय्ीच् या सगचवान ेपरस पर सिर मदहलेच ेनाव े२५ म,े २०११ रोजी ५६ हजार ८०० रु.कजय 
मींजूर करुन त् याची उचलही करण् यात आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सिर व् यक् तीच् या िोन् ही मलुाींनी याबाबत बोरीअरब बॅक िाखेचे कायायलयातील 
सगचव डी.के.इींगोले याींना मादहतीच् या अगिकारात मादहती मागण् यास गेले असता त् याींना 
्ाळा्ाळ करुन त् याींना िमकाववण् यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, या प्रकरणाबाबत सह. ननबींिकाकडून सींबगितावर कारवाई करण् यात आली 
तसेच जजल् हा बकेँन ेमदहला िेतक-याींच् या बकॅ खात् याची मादहती िेण् यास नकार दिला, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, प्रिासनाकडून कोणती काययवाही करण् यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) श्रीमती जयवींताबाई राठोड याींनी कजायची मागणी केलेली नाही. हे खरे नाही. त्याींनी 
अयक्ष/भसगचव, गचकणी ग्रस्ा.वव.का. सहकारी सींसथा याींचेकड े दि.२१/०४/२०११ रोजीचा कजय 
मागणी अजय दिलेला आहे तसेच त्याींना कजय रक्कम रु. ५६,८०० दि.१९/०५/२०११ रोजी मींजूर 
करण्यात आली आहे. दि.२५/०५/२०११ रोजी कजय रु. ५५,७००/- एवढ्या कजायची उचल करण्यात 
आली, हे खरे आहे. श्रीमती जयवींताबाई राठोड याींच्या नावे दि.२५/०५/२०११ रोजीचे क्रकसान पत 
पत्र चलन रु.५५,७००/- असून त्यावर श्रीमती जयवींताबाई राठोड याींचा अींगठा आहे. 
(३) होय, श्रीमती जयवींताबाई राठोड याींनी माहीतीच्या अगिकारात सोसाय्ीच्या सगचवाींस 
मादहती मागीतली असता सिर मागीतलेली मादहती सगचवाींनी सींबींगितास दिलेली नाही, हे खरे 
आहे. तथावप िमकाववण्यात आल्याची मादहती खरी नाही. 
(४) होय, श्रीमती जयवींताबाई राठोड याींनी सोसाय्ीच्या सगचवाींस मादहतीच्या अगिकारात 
मागीतलेली मादहती सोसाय्ीच्या सगचवाने दिली नसल्यामुळे अजयिार याींनी सहाय्यक 
ननबींिक, सहकारी सींसथा, िारव्हा याींचकेड े अवपल िाखल केले होते तथावप सिर िसतावेज 
बॅंकेकड ेअसल्यान,े सहाय्यक ननबींिक, सहकारी सींसथा, िारव्हा याींनी महाराषर सहकारी सींसथा, 
अगिनीयम १९६० चे कलम ३२ अींतगयत सींबींगिताींना मादहती पुरवणेबाबत आिेशित केले तथावप 
बॅंकेने अजयिार याींना मादहती दिली नाही. 
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(५) मा. राज्य मादहती आयोग, अमरावती येथे अजयिार याींनी िाखल केलेल्या अवपलावर 
सुनावणी झाली असनू मा.राज्य मादहती आयुक्त, राज्य मादहती आयोग, अमरावती याींच े
आिेि ि.६००२/१५, दि.२८/०८/२०१५ अन्वये अजयिार याींनी मागणी केलेली माहीती ही 
व्यवसथापक, जजल्हा मयवतती  सहकारी बॅंक, िाखा- बोरीअरब याींच्याकड ेआहे. सिरची सींसथा 
मादहती अगिकार अगिननयमाींच्या तरतूिी अन्वये माहीती िेण्यासाठी बाय नाही. यामळेु 
अजयिार याींना बॅंकेिी सींबींिीत माहीती िेता येत नाही. यामुळे अजयिार याींचे द्ववतीय अवपल 
दि.१२/०२/२०१३ ननकाली काढण्यात येत आहे. अस ेआिेि दिलेले आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चांदनाेडा आहदवासी ववववध िायगिारी सहिारी सांस था मयाग. चांदनाेडा च् या 
 ननवडणूि प्रकक्रयेम ये हस तषेकाप िरणा-या सधचवास ननलांबबत िरण् याबाबत 

  

(२२)  २४७२० (१४-०८-२०१५).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींिनखेडा आदिवासी ववववि काययकारी सहकारी सींस था मयाय. चींिनखेडा च् या ननवडणूक 
प्रक्रियेम ये हस तके्षप करणा-या सगचवास ननलींबबत करण् याबाबत मा.सहकार राज् यमींत्री याींनी 
दिनाींक १९ म,े २०१५ रोजी ववभागीय सहननबींिक, नागपूर याींचेकड े पाठवून चौकिी करुन 
अहवाल सािर करण् याबाबत ननिेि दिले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या ननिेिानुसार या प्रकरणाचा चौकिी अहवाल िासनास सािर केला आहे 
काय व त् यात काय आढळून आले, 
(३) असल् यास, या अहवालानुसार िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सहायक ननबींिक, सहकारी सींसथा, भद्रावती याींनी दि.०५.०९.२०१५ रोजीच्या पत्रान ेअहवाल 
जजल्हा उपननबींिक, सहकारी सींसथा, चींद्रपूर याींच्या कायायलयास सािर करुन त्याची प्रत सहकार 
राज्यमींत्री व श्री.सुरेि िानोरकर, वव.स.स. याींना दिलेली आहे. सिर अहवालानुसार सागरा सेवा 
सहकारी सींसथा मयाय. या सींसथेच्या सगचवाने चींिनखेडा आदिवासी ववववि काययकारी सहकारी 
सींसथा मयाय. चींिनखेडा या सींसथेच्या ननवडणूक प्रक्रियेत हसतके्षप केल्याच ेदिसून येत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 
  

___________ 
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िोल्हापूर जजल्ह्यातील शेतिऱयाांनी िसदार जशमनी  
एमआयडीसीला देण्यास ववरोध दशगववल्याबाबत 

  

(२३)  २४८०१ (३१-०७-२०१५).   श्री.हसन मशु्रीफ (िािल), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुां्ा िळवा) :   सन्माननीय उद्योि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जजल्ह्यातील ितेकऱयाींनी कुपनशलका असलेल्या आणण कसिार जशमनी 
एम.आय.डी.सी.ला िेण्यास ववरोि िियववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामाफय त पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीचे ननषकषय काय आहे व तद्नुसार िासनान ेपुढे कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१), (२) व (३) हे अींित: खरे आहे. 
     भुिरगड,िाहुवाडी,व अनत.शिरोली येथील भसूींपािनाची काययवाही सुरु होती. तथावप 
खातेिाराींचा ववरोि असल्यामुळे सिर औद्योगगक के्षत्र े रदीत करण्याची काययवाही करण्यात येत 
आहे. 
     करवीर औद्योगगक के्षत्राच्या भसूींपािनाची  काययवाही अींनतम ्प्प्यात असनू जशमनीच्या 
िराबाबत वा्ाघा्ी सुरु आहेत. अजुयनी औद्योगगक के्षत्रातील भसूींपािन काययवाही अींतगयत सवय 
खातेिाराींना  कलम ३२ (२) अन्वये व्यक्तीगत नो्ीसा पाठववण्यात आल्या असून  सींयुक्त 
मोजणीच्या ्प्प्यावर आहे.      
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अांबड (जज.नाशशि)येथील एमआयडीसी लघु उद्योजिाांसाठी बाांधण्यात  
आलेल्या िाळयाांची किां मत जासत असल्याबाबत 

  

(२४)  २५०६० (०६-०८-२०१५).   श्री.योिेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय उद्योि 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबड (जज.नाशिक) येथील एमआडीसी लघु उद्योजकाींसाठी बाींिण्यात आलेल्या गाळयाींची 
क्रकीं मत खासगी ववकासकापेक्षाही जासत असल्याची तिार एवप्रल-म,े २०१५ मये वा 
त्यािरम्यान मा.मुख्यमींत्री याींचकेड ेभाजप उद्योग आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींिभायत िासनानी काय काययवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) श्री. प्रिीप पिेकार, महाराषर प्रिेि सरगच्णीस, 
भा.ज.पा. उद्योग आघाडी याींनी दि.२१/भ४/भ२०१५ रोजी मा. मींत्री (उद्योग) याींच्याकड ेगाळयाचा 
िर खाजगी ववकासकापेक्षाही जासत असल्याची तिार केलेली आहे. 
(२) महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाने खाजगी ववकासकातफे गाळे बाींिण्यासाठी 
ननवविा मागववल्या होत्या तथावप श्री.पिेकार व इतर लघुउद्योजकाींनी ववरोि करुन गाळयाींच े
बाींिकाम महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळान े करावे अिी मागणी केल्यामळेु गाळे 
बाींिण्याच ेकाम सुरु आहे. िरसचुीनुसार केलेले अींिाजपत्रक व खुल्या सपितेून मागववलेल्या 
ननवविाींमिील न्यूनतम िर आिार िरुन बाींिीव गाळयाींचा िर ननजश्चत केला आहे. तथावप 
गाळेवविीस प्रनतसाि  न  शमळाल्याने महामींडळाने  गाळयाींचा िर कमी करण्याचा ननणयय 
घेतला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

चािण (ता.ाेड, जज.पुणे) येथील महाराष्ट् र औद्योधिि वविास  
महामांडळामये अजननशमन िें द्र उभारण्याबाबत 

  

(२५)  २५११० (३१-०७-२०१५).   श्री.सुरेश िोरे (ाेड आळांदी) :   सन्माननीय उद्योि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाकण (ता.खेड, जज.पुणे) येथील महाराष र औद्योगगक ववकास महामींडळाच्या ्प्पा ि. २ 
मये अजननिमन कें द्र उभारण्यासाठी महामींडळाने भखूींड आरक्षक्षत केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, क्रकती एकर भखूींड आरक्षक्षत करण्यात आला आहे व क्रकती कालाविीत 
अजननिमन कें द्राची उभारणी करण्याचे काम पूणय करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळान ेचाकण ्प्पा ि.२ येथ ेअजननिमन कें द्रासाठी 
ए.एम. ५४ हा ११९२८ सक्व.ेमी. चा भूखींड आरक्षक्षत केला आहे. अजननिमन कें द्र ववकशसत 
करण्याकररता प्रिासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर अजननिमन कें द्र बाींिण्याचे काम 
लवकरात लवकर पूणय करुन  अजननिमन कें द्र कायायजन्वत करण्यात येणार आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
पाचोरा (ता.जज.जळिाांव) येथील ि्षी उत्पन्न बाजार सशमतीच्या अहवालात 

 दोषी आढळून आलेल्या सांचालिाांवर िारवाई िरण्याबाबत 
(२६)  २५४१० (०५-०९-२०१५).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाचोरा (ता.जज.जळगाींव) येथील क्षी उत्पन्न बाजार सशमतीच्या सन २०१०-११ व   
२०११-१२ च्या लेखापररक्षण अहवाल िासनास सािर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) तसचे मा. जजल्हा उपननींबिक सहकारी सींसथा, जळगाींव याींच्या आिेि ि.ववकास 
१/भक्उबास/भपाचोरा/भि.४० चौकिी/भ५८६५/भ१४ दि.१४.०८.२०१४ अन्वये महाराषर क्षी उत्पन्न पणन 
(ववकास व ववननयमन) अगिननयम १९६३ च ेकलम ४० अन्वये पाचोरा क्षी उत्पन्न बाजार 
सशमतीचा कामकाजाच्या चौकिी अहवाल िासनास सािर केला आहे काय, हे खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, या िोन्ही अहवालाींची छाननी करण्यात आली आहे काय, या छाननीमये काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, या अहवालात िोषी आढळून आलेल्या सींचालकाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०२-२०१६) : (१) व (२) होय. 
(३), (४) व (५) बाजार सशमतीच्या सींचालक मींडळान ेकाही बाबतीत मींजूर तरतूिीींपेक्षा अगिक 
खचय केल्याच े ननिियनास आले आहे. त्यानसुार सन २०१०-११ च्या लेखापररक्षणात आढळून 
आलेल्या अगिकच्या खचायची जबाबिारी ननजश्चत  करण्यासाठी पणन अगिननयमाच्या      
कलम ५७ (४) अन्वये एक मदहन्याच्या आत काययवाही करण्याबाबत जजल्हा उपननबींि, सहकारी 
सींसथा, जळगाींव याींना दि. ७.१.२०१६ रोजी कळववण्यात आले आहे. तसेच सन २०११-१२ 
सींिभायत पणन अगिननयमाच्या कलम ५३ अन्वये चौकिी सुरु आहे. 
  

___________ 
  

लातूर एम.आय.डी.सी. येथील भूाांडाचा वापर उद्योजिाांनी व् यापार  
व ननवासी प्रयोजनासाठी िेल् याबाबत 

  

(२७)  २५५९५ (३१-०७-२०१५).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय उद्योि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर एम.आय.डी.सी. येथ ेऔद्योगगक प्रयोजनाकररता वा्प करण्यात आलेल्या भूखींडाचा 
वापर काही उद्योजकाींनी व्यापार व ननवासी प्रयोजनासाठी केला आहे हे खरे आहे काय, 
(२)  असल् यास, या बाबत मुख् य काययकारी अगिकारी, महाराष र औद्योगगक ववकास महामींडळ, 
मुींबई व जजल् हागिकारी लातूर याींचेकड े नागररकाींनी मगील िोन वषायत दिलेल् या तिारीवर 
अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर एम.आय.डी.सी. मये सन २०१० मये औद्योगगक भुखींडाचा 
ननयमबाह्यपणे वापर केल्याबदीतल िहा उद्योजकाींना रु. १ को्ी ७५ लाख िींड करण्यात आला 
आहे, तसेच या प्रकरणी िींडात्मक कारवाई झालेल्यापैकी एकाही उद्याजकाींन े अद्याप एक 
रुपयासुिा िींड भरलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त बाबतीत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळ, लातूर याींनी सािर केलेल्या अहवालानुसार लातूर 
औद्योगगक के्षत्रामये १५ भूखींडिारकाींनी औद्योगगक प्रयोजनासाठी  वा्प केलेल्या  भूखींडावर 
वाणणज्य/भननवासी वापर सुरु केला आहे त्याींना प्रािेशिक कायायलय, लातूर याींच्यामाफय त नो्ीसा 
बजावून िरातील फरकाची रक्कम महामींडळास अिा करण्यास कळववण्यात आलेले आहे. 
(३) व (४) लातूर औद्योगगक के्षत्रामये ज्या भखूींडिारकाींनी औद्योगगक प्रयोजनासाठी वा्प 
केलेल्या भखूींडाचा वापर वाणणज्य/भननवासासाठी केलेला आहे, अिा १५ उद्योजकाींना 
२,५८,२४,०००/- इतकी िींडाची रक्कम आकारण्यात आली असनू त्यापैकी रु १६,०४,१००/- इतका 
रकमेचा भरणा उद्योजकाींनी केलेला आहे. तसेच ज्या भखूींडिारकाींनी िींडाची रक्कम महाराषर 
औद्योगगक महामींडळास अद्यापयतं अिा केलेली नाही, त्याींच्यावर MRTP Act  मिील 
तरतुिीींनुसार कारवाई करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वाळुांज महानिर एमआयडीसी प्रशासन व ठेिेदाराांच् या वादात बजाजनिरात 
 बीओटी तत् वावर सुरु िरण् यात आलेली रेननेेजलाईनची योजनाबाबत 

  

(२८)  २५८१८ (११-०८-२०१५).   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :   
सन्माननीय उद्योि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाळुींज महानगर एमआयडीसी (जज.औरींगाबाि) प्रिासन व ठेकेिाराींच् या वािात 
बजाजनगरात बीओ्ी तत् वावर सुरु करण् यात आलेल् या साडबेारा को्ी रुपये खचायच् या 
ड्रनेेजलाईनची योजना प्रलींबबत असल् याची बाब माहे म,े २०१५ मये वा त्या िरम् यान 
ननिियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ही ड्रनेेजलाईनची योजना पूणय करण् याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली 
आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०८-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मे.भारत उद्योग याींच्याकडून ड्रनेेजलाईनची योजना सींिभायत होत असलेली दिरींगाई पाहून 
महामींडळाने त्याींच्या वविी ववभागाच्या सल्लयानुसार दिनाींक २४/१२/२०१४ च्या पत्रान्वये काम 
काढून घेण्याची नो्ीस मे.भारत उद्योग याींना िेण्यात आली आहे. त्याववरोिात भारत उद्योग 
शल. याींनी मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येथ ेरर् यागचका ि. ५२/२०१५ ही िाखल केली असून 
प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. त्यामळेु महामींडळाच्या  वविी ववभागाचे अशभप्राय घेऊन उवयररत 
कामाची ननवविा तातडीने मागववण्याची काययवाही करण्यात  येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मोहने (जज.ठाणे) येथील आश्रमशाळा मोरोची िाव (ता.माळशशरस, जज.सोलापूर)  
येथे स थलाांतरीत न िरण् याबाबत 

  

(२९)  २५९५४ (३०-०७-२०१५).   अॅड.िे.सी.पाडवी (अिलिुवा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई, नवी मुींबई, शभवींडी, ठाणे, उल् हासनगर, कल् याण, डोंबबवली, वसई, भाईिर पररसरात 
राहणा-या भ्क् या-ववमुक् त मुलाींचे पदहली त े िहावीपयतं िालेय शिक्षण पूणय करणारी 
कल् याणजवळील मोहने (जज.ठाणे) येथील एकमेव आश्रमिाळा सोलापूरमिील माळिीरस 
तालुक् यातील मोरोची गाव येथे स थलाींतरीत करण् यात येणार असल् याचे माहे म,े २०१५ मये वा 
त्यािरम्यान ननिियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर ननणययाला पालक, शिक्षक व ववद्यार्थ यांचा ववरोि आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, सिरील आश्रमिाळा स थलाींतरीत होऊ नये याकरीता िासन स तरावरुन कोणती 
काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (१८-०१-२०१६) : (१) होय. मोहन े (जज.ठाणे) येथील ववजाभज 
आश्रमिाळा िासन ननणयय दि.३० ऑगस्, २०१४ अन्वये मोरची, ता.माळशिरस, जज.सोलापूर 
येथे सथलाींतरीत करण्यात येत असल्याबाबतचे आिेि ननगयशमत करण्यात आले. 
(२) होय. 
(३) उपरोक्त आश्रमिाळेच्या सथलाींतराींच्या आिेिास, उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी सथगगती 
दिलेली आहे. सिर प्रकरण न्यायप्रववषठ असून अद्याप अींनतम ननणयय झालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज् यात बोिस ववद्यार्थ याांच् या नावाांवर शशष्ट् यवत्् ती जमा  
िेलेल् या रिमेचा अपहार झाल् याबाबत 

  

(३०)  २६८९३ (३०-०७-२०१५).   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मय) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात वविेष जजल् हा समाजकल् याण कायायलयाकडून बोगस ववद्यार्थ यांच् या नावाींवर जमा 
केलेल् या शिष यवत्् ती अपहाराच् या रकमेचा आकडा आता २८ को्ी रुपयाींवर पोहचला आहे तसेच 
सींपूणय राज् य शिष यवत्् तीची रक् कम जमा करणारी एकच कीं पनी असल् यान े इतर जजल् ह्यात 
अिाच प्रकारचा गैरव् यवहार झाल् याची िक् यता आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी स वतींत्रपणे चौकिी करण् यासाठी समाजकल् याण ववभागाच े सगचव 
याींच् या अ यक्षतखेालील तीन जणाींची सशमती ननयुक् त करण् यात येणार असल् याच े         
माहे जनू, २०१५ मये वा त्यािरम् यान ननिियनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, उपरोक् त प्रकरणी चौकिी सशमती नेमण् याबाबत िासनाने कोणती काययवाही 
केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. राजिुमार बडोले (१४-०१-२०१६) : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) व (३) राज्यात मॅरीकोत्तर शिषयवत््ती आणण शिक्षण फी/भपरीक्षा फी या योजनाींमये 
झालेली अननयशमतता/भगैरप्रकार याींना प्रनतबींि करुन सिर योजनेची प्रभावीपणे अींमलबजावणी 
करण्यासाठी आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे याींनी दिनाींक ३/७/२०१५ च्या 
आिेिान्वये सींबींगित प्रािेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण याींचे अयक्षतेखाली वविेष तपासणी 
पथकाची ननशमयती केली आहे. तसेच, मुख्यालय सतरावर अनतररक्त आयुक्त याींच्या 
अयक्षतेखाली उपसशमती गठीत करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

__________ 
नेवासा मतदार सांघातील एम.आय.डी.सी.न ेजमीन  

अधधग्रस्हन सांबांधधत ननवेदन हदल्याबाबत 
  

(३१)  २६९४७ (०६-०८-२०१५).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय उद्योि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नेवासा मतिार सींघातील एम.आय.डी.सी.ने जमीन अगिग्रस्हन प्रश्नासींबींगि ननवेिन दिले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एम.आय.डी.सी. नेवासा मिील मौज े शिींगवे, तुकाई, झापवाडी, वाघवाडी, 
घोडगेाव याींनी जमीन अगिग्रस्हनाच ेपैसे जसवकारले नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याींच्या वाढीव मोबिल्याची मागणी मा.उद्योग मींत्री याींना केली, हे खरे आहे 
काय 
(४) असल्यास, उक्त बाबतीत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाने अहमिनगर जजल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील 
शिींगवे तुकाई व लोहगाव येथील २७२.५३ हे.आर के्षत्राच्या औद्योगगक भसूींपािनाींकररता 
उपववभागीय अगिकारी, श्रीरामपूर याींनी केलेल्या मागणीनुसार त्याींना एकूण रु.८४,८५,१४१/- 
इतकी नुकसान भरपाईची रक्कम वा्पासाठी उपलब्ि करुन िेण्यात आली होती त्यानुसार 
भूसींपािन अगिकारी याींच्यामाफय त सींबींिीत िेतकऱयाींना सिर रक्कम वा्प करण्यात आलेली 
आहे. 
(३) व (४) उपववभागीय अगिकाऱयाींनी सिर के्षत्रासाठी वा्प केलेल्या नुकसान भरपाईच्या 
रकमेवर सींबींगित ितेकऱयाींनी नाराज होऊन त्याींनी वाढीव नुकसान भरपाई शमळण्याकररता १४१ 
िावे न्यायालयात िाखल केले होते. त्यावर मा. न्यायालयान ेदिनाींक ३०/४/२०१२ रोजी दिलेला 
न्यायननणययानुसार एकूण रु.२,०४,६२,७८०/-इतकी रक्कम मा.दिवाणी न्यायागिि, वररषठ सतर, 
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नेवासा याींच्या न्यायालयात जमा करण्यात आली आहे. तसचे आणखी काही सींबींगित 
िेतकऱयाींनी  वाढीव नुकसान भरपाई शमळण्याकररता १४ िाव े िाखल केल्याच्या अनुषींगान े
न्यायननणययानुसार एकूण रु.१२,२३,६४८/- इतकी रक्कम  मा.दिवाणी न्यायागिि, वररषठ सतर, 
अहमिनगर याींच्या न्यायालयात जमा करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

अनुसूधचत जातीच्या ववद्यार्थयाांना उच्च शशषकाणासाठी हदली जाणारी  
अनुदानाची रिम प्रलांबबत असल् याबाबत 

 

(३२)  २७१७० (३०-०७-२०१५).   श्री.सभुाष साबणे (देिलूर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुसूगचत जातीच्या ववद्यार्थयांना परिेिातील उच्च शिक्षणासाठी िासनातफे 
दिली जाणारी अनुिानाची रक्कम मगील िोन वषायपासून प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अनुिान प्रलींबबत असल्याची कारणे काय आहेत, तसेच मागील िोन 
वषायमये अनसूूगचत जातीच्या पात्र ववद्यार्थयांपैकी क्रकती ववद्यार्थयांना अनूिानाची रक्कम 
िेण्यात आली आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले (२२-०१-२०१६) : (१) व (२) राज्यातील अनसुगूचत जातीच्या ववद्यार्थयांना 
परिेिातील उच्च शिक्षणासाठी दिली जाणारी अनुिानाची अनजेु्ञय रक्कम प्रलींबबत नाही. 
परिेिी शिषयवत््ती योजनेतींगयत मागील िोन वषायमये एकूण १४४ अनुसूगचत जातीच्या 
ववद्यार्थयांना शिषयवत््तीचा लाभ िेण्यात आला असून त्याकरीता रु.२६.२२ को्ी इतकी रक्कम 
खचय झाली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राष्ट्रीय महामािागलित (NH-६) (जजल्हा अिोला ) येथील बीज  
एम.आय.डी.सी रसत्यालित अनतक्रमण झाल्याबाबत 

  

(३३)  २८१६२ (३१-१०-२०१५).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवग) :   सन्माननीय उद्योि 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय महामागायलगत (NH-६) (जजल्हा अकोला) येथील बीज प्रमाणीकरण यींत्रणा 
कायायलयासमोरील एम.आय.डी.सी.कड े जाणाऱया रसत्यावर अनतिमण झाल्यामळेु वाहतुक 
रहिारीस अडथळा ननमायण झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर अनतिमण िरू करण्यासाठी िासनाने कोणती काययवाही केली वा येत 
आहे तसेच सिर अनतिमण होत असताींना िलुयक्ष करणाऱया अगिकाऱयाींवर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) हे अींित: खरे आहे. राषरीय महामागय (NH-६) लगत 
जज. अकोला येथील बीज प्रमाणीकरण कायायलयासमोरील एमआयडीसीकड ेजाणाऱया रसत्यावर 
अनतिमण झाल्यामुळे वाहतूक तात्पुरत्या सवरुपात हळूहळू होत असते. 
(२) बीज प्रमाणीकरण यींत्रणा कायायलयासमोर ४० त े ५० वषायपासून झोपडपट्टीच े अनतिमण 
आहे.महामींडळातफे अनतिमण होऊ नये म्हणून सींबींगिताींना वारींवार सूचना िेण्यात येतात. 
यापूवती  दिनाींक २९/०३/२०११ रोजी उपअशभयींता, अकोला याींनी पोलीस बींिोबसतात औद्योगगक 
के्षत्राच्या हदीतीतील अनतिमण काढले आहे. तसचे भववषयात अनतिमण होऊ नये म्हणून 
रसत्याच्या कडने ेजाळीच े कुीं पण घालून वक््षारोपण करुन सुिोशभकरण करण्यात आले असून 
अनतिमण होऊ नये म्हणून िक्षता घेण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अनुसूधचत जाती व नवबौद घटिाांचा वसतीचा वविास िरणे  
योजनेंतिगत अाधचगत ननधी ाचग िरण्याच्या प्रसतावाबाबत 

  

(३४)  २८१६९ (३१-१०-२०१५).   श्री.राणाजिजीतशसांह पाटील (उसमानाबाद) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसूगचत जाती व नवबौि घ्काींच्या वसतीचा ववकास करणे योजनेंतगयत जजल्हा समाज 
कल्याण अगिकारी, (जज.प. उसमानाबाि) याींनी आयुक्त समाजकल्याण, पुणे याींच्या माफय त 
सन २०१२-१३ या आगथयक वषायत रुपये ९६,००,०००/- एवढया ननिीतील अखगचयत ननिी खचय 
करण्याचा प्रसताव माहे जून, २०१५ मये वा त्यािरम्यान िासनास सािर केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रसतावास मींजुरी िेऊन उवयररत कामे केव्हापयतं पूणय करण्यात येतील, 
(३) असल्यास, उक्त बाबतीत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले (०२-०२-२०१६) : (१) होय. 
(२), (३) व (४) याबाबत जजल्हा समाज कल्याण अगिकारी, जजल्हा पररषि, उसमानाबाि याींच े
कडून या ववभागाच्या दिनाींक ८/९/२०१५ च्या पत्रान्वये फेर प्रसताव मागववलेला आहे. तो प्राप्त 
झाल्यावर उगचत ननणयय घेण्यात येईल. 

___________ 
उसमानाबाद येथील ववमानतळावरील सुववधाांबाबत 

  

(३५)  २८१९१ (०५-११-२०१५).   श्री.राणाजिजीतशसांह पाटील (उसमानाबाद) :   सन्माननीय 
उद्योि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उसमानाबाि येथील ववमानतळाची िेखभाल व िरुुसती ररलायन्स कीं पनीला करारावर िेण्यात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या करारानुसार कीं पनीन े ववमानतळ व िावपट्टीवर कोणत्या सुवविा पुरववल्या 
आहेत, 
(३) असल्यास, उवयररत सुवविा केव्हापयतं िेण्यात येतील, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. उसमानाबाि येथील ववमानतळ, 
मे.ररलायन्स कीं पनी अींतगयत असलेल्या मे.उसमानाबाि एअरपो य् प्रा.शल.याींना महामींडळान े
दिनाींक ३/भ११/भ२००९ रोजी  करारनामा करुन हसताींतरीत केला आहे. 
(२) व (३) करारनाम्यातील अ्ीनुसार Non-Airport Activity तरतुिीींनुसार फ्लाईंग ॲकॅडमी 
उभारण्यासाठी आवश्यक ती सुवविा उपलब्ि करुन िेण्यात आलेली असून सिर ॲकॅडमीमाफय त 
पायल् प्रशिक्षण िेण्यात येत आहे. तसचे ववमानतळावर खाजगी सुरक्षा व्यवसथा िेण्यात 
आली आहे.करारनाम्यातील प्रकल्प व्याप्ती नुसार भारतीय ववमानपत्तन प्रागिकरण/भ भारत 
सरकार तसेच नागरी उड्डायन मींत्रालय याींच्या  मानकाप्रमाणे िासनाच्या व महामींडळाच्या 
ननयमाींच्या अिीन राहून मागणी व क्षमतेप्रमाणे ववमानतळाचा ्प्प्या-्प्प्यात शे्रणीवाढ व 
ववकास करण्यात येणार आहे. तसेच मागणीप्रमाणे कागो फ्लाई्  ऑपरेिन, साठवण सुवविा, 
िीतगह्, आींतरराषरीय ्शमयनल, ववमानतळाची िेखभाल िरुुसती,नतकी् णखडकी, मादहती कें द्र, 
सामान तपासणीसाठी एक्स-रे मिीन, पोलीस मित  अिा प्रकारच्या सुवविा पुरववण्यात येणार 
आहेत. महामींडळासोबत झालेल्या करारनाम्यातील प्रकल्प व्याप्तीनुसार  मे.उसमानाबाि 
एअरपो य् प्रा.शल.कीं पनीन े मागणी व क्षमतेप्रमाणे उवयररत सुवविा उपलब्ि करुन द्यावयाच्या 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

उद्योि उभारण्यासाठी लािणाऱया परवाननया इस ऑफ डुईंि बबजनेस  
अांतिगत एिाच हठिाणी सात हदवसाांच्या आत देण्याबाबत 

  

(३६)  २८३९५ (२२-१२-२०१५).   श्री.राहूल िुल (दौंड), डॉ.पतांिराव िदम (पलूस िडिेाव), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.असलम शेा (मालाड पजश्चम), श्री.मांिलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :   सन्माननीय 
उद्योि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उद्योग उभारण्यासाठी लागणाऱया परवाननया इस ऑफ डुईंग बबजनेस अींतगयत एकाच 
दठकाणी सात दिवसाींच्या आत िेण्याबाबत आवश्यक उपाययोजना २ ऑक््ोबर पयतं पूणय 
करण्याच ेआिेि मा. मुख्यमींत्री याींनी १८ सप् े्ंबर २०१५ वा त्या िरम्यान दिले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त आिेिानुसार िासनान ेकाय काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



वव.स. २०१ (27) 

श्री. सुभाष देसाई (२२-०१-२०१६) : (१) राज्यात उद्योग उभारणीसाठी लागणाऱया 
परवाने/भनाहरकती/भमींजूऱया कमी करुन त्याकरीता लागणारा कालाविी कमी करण्यासाठी “मेक 
इन महाराषर” व “ईज ऑफ डुईंग बबझनेस” या उपिमामाफय त राज्य िासन प्रयत्निील आहे. 
“ईज ऑफ डुईंग बबझनेस” या उपिमा अींतगयत उद्योगाींना ज्या ना हरकती/भपरवान ेआवश्यक 
आहेत त ेएकाच दठकाणी व सुलभ ररत्या प्राप्त होण्याकरीता एक णखडकी योजना राबववण्याचा 
राज्य िासनाचा मानस आहे. सिर एक णखडकी योजनचेा प्रसताव िासनाच्या ववचारािीन आहे. 
(२) एक णखडकी योजनेचा प्रसताव मींबत्रमींडळाच्या मान्यतेसाठी सािर करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मेससग सोना बेिसग (ता. ननफाड , जज. नाशशि) याांना ववांचूर एम आय डी  
सी येथे बेिरी उद्योिािररता जािा उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(३७)  २८८९८ (२२-१२-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश ऊफग  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
उद्योि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेससय सोना बेकसय (ता. ननफाड, जज. नाशिक)  याींना  ववींचूर एम  आय डी सी  येथे  
बेकरी उद्योगाकररता १ एकर  जागा  उपलब्ि होणेबाबत सथानीक लोकप्रनतननिी, अचलपूर  
याींनी िासनाकड े दिनाींक  ८ सप् े्ंबर, २०१५  रोजी पत्र  शलहून  मागणी केली आहे हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय  आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मेससय सोना बकेसय याींचा १ एकर जागा मागणी सींबींिीचा अजय दिनाींक ४/८/२०१५ रोजी 
महामींडळास प्राप्त झाला असून सिर अजय सथाननक भखूींड वा्प सशमतीसमोर ठेवण्यात आला 
असून पुढील काययवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मौज ेिौडिाव ( ता. जज. उसमानाबाद) येथील M.I.D.C. मये अमरावतीच्या  
धरतीवर उद्योि आिवषगत िरण्यासाठी िायगवाही िरणेबाबत 

  

(३८)  २९२०७ (२२-१२-२०१५).   श्री.राणाजिजीतशसांह पाटील (उसमानाबाद) :   सन्माननीय 
उद्योि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे कौडगाव ( ता. जज. उसमानाबाि) येथील M.I.D.C. च्या मायमातून जागा सींपादित 
करून तेथ े२५०० एकरावर औद्योगगक के्षत्र प्रसथावपत करण्याच ेकाम चाल ूआहे, हे खरे आहे 
काय 
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(२) असल्यास, सयजसथतीत ्प्पा िमाींक ३ मये क्रकती जागा सींपादित करण्यात आली आहे 
(३) असल्यास, M.I.D.C. कौडगाव येथे उद्योग उभारणीसाठी जागेच्या मागणीचे क्रकती प्रसताव 
आलेलेल आहेत, 
(४) असल्यास, मागणीचा एकही प्रसताव आला नसल्यास अमरावतीच्या िरतीवर उद्योग 
आकवषयत करण्यासाठी िासन सतरावर कोणती  काययवाही करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अनतररक्त कौडगाव औद्योगगक के्षत्र ्प्पा ि.३ कररता खाजगी व सरकारी अिी एकूण 
४०६.३७ हे.आर के्षत्राची अगिसूचना दिनाींक १३/१२/२०१० रोजी प्रशसि करण्यात आली असून 
त्यापैकी सींयकु्त मोजणी झालेले व सींमती प्राप्त ३८४.२५ हे.आर के्षत्रापैकी ३७३.३१ हे.आर के्षत्र 
महामींडळाच्या ताब्यात आलेले आहे. 
(३) कौडगाव औद्योगगक के्षत्र ्प्पा ि.१ मये उद्योग उभारणीसाठी भूखींडाचे एकूण ८ प्रसताव 
प्राप्त झाले. 
(४) कौडगाव औद्योगगक के्षत्र ्प्पा ि.२ व ३ साठी उवयररत के्षत्र ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु 
असून के्षत्र ताब्यात आल्यानींतर ववकास काम ेपूणय करुन भखूींडाींच ेवा्प करण्याची काययवाही 
करण्यात येणार आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पुणे येथील भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर सांशोधन व प्रशशषकाण सांसथेसाठी (बाटी) 
पुण्यालित नवीन प्रशासिीय इमारत आणण सांिूल बाांधण्याबाबत 

  

(३९)  २९५१८ (२३-१२-२०१५).   डॉ.पतांिराव िदम (पलूस िडिेाव), श्री.असलम शेा (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर सींिोिन व प्रशिक्षण सींसथेसाठी (बा्ी) 
पुण्यालगत नवीन प्रिासकीय इमारत आणण सींकूल बाींिण्याची बाब िासनाच्या ववचारािीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ननणयय घेण्यात आला आहे काय असल्यास, ननणययाचे सवरुप काय 
आहे व तद्नसुार पुढे कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०२-०२-२०१६) : (१) व (२) या ववभागाच्या दिनाींक ९/भ१०/भ२०१५ च्या 
िासन ननणययान्वये डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर सींिोिन व प्रशिक्षण सींसथा (बा्ी), पुणे या 
सींसथेसाठी पुणे /भ पुणे िहर लगतच्या पररसरात नवीन इमारत व सींकुल ननमायण करण्याचा 
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ननणयय घेण्यात आला आहे. त्यामये प्रिासकीय इमारत, ऑर्ड्ोररयम, वगय खोल्या, 
वाचनालय, खेळाची सोय, अगिकारी व कमयचारी याींचे ननवाससथान, वसतीगह्, गेस् हाऊस, 
गाडयन, सोलर शसस्ीम इत्यािीींची व्यवसथा करण्यात येणार आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िोल् हापूर जजल् ह्यात सांजय िाांधी योजनेतील ननराधाराांना ित पाच  
महहन् यापासून ननराधार योजनचेे पैसे शमळाले नसल्याबाबत 

  

(४०)  ३०५९१ (२३-१२-२०१५).   श्री.हसन मुश्रीफ (िािल), श्री.पाांडुरांि बरोरा (शहापूर), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुां्ा िळवा), श्री.राजशे षकाीरसािर (िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय 
ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल् हापूर जजल् ह्यात पात्र असलेल् या सींजय गाींिी योजनेतील ननरािाराींना गत पाच 
मदहन् यापासून ननरािार योजनचेे पैसे िेण् यात येत नाहीत, हे खरे आहे काय, 

(२) सिर योजनसेाठी मोठ्या प्रमाणात अपात्र ठरववल्यान े स थाननक लोकप्रनतननिी व 
ननरािाराींनी दिनाींक २२ सप् ्ेंबर, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास जजल् हागिकारी कायायलयावर 
मोचायच ेआयोजन करण् यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, प्रश् न भाग (१) व (२) बाबत िासनामाफय त चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकिीत काय आढळून आले व तदृनुसार पात्र ननरािारची थकीत पेन् िन 
िेणेबाबत तसेच अपात्र लाभार्थ यांना ननरािार योजनेत सामावून घेणेबाबत िासनान े कोणती 
काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. राजिुमार बडोले (१६-०३-२०१६) : (१) हे खरे नाही. कोल्हापूर जजल्ह्यामये सींजय गाींिी 
ननरािार योजनतेील पात्र लाभार्थयांचे माहे र्डसेंबर, २०१५ चे अनुिान वा्प पूणय झालेले असून 
माहे जानेवारी, २०१६ च्या अनुिान वा्पाची काययवाही चालू आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) दि.२२ सप् े्ंबर, २०१५ रोजीच्या ननवेिनान्वये नमुि केलेल्या बाबीनुषींगान ेकेलेल्या 
काययवाहीचा तपिील पुढीलप्रमाणे आहे. 
     अ) प्रत्येक मदहन्याच्या पदहल्या आठवडयात अनुिान ववतरीत करण्याच्या सूचना सवय 
तहशसल कायायलयाला िेण्यात आलेल्या आहेत. 
     ब) वविेष सहाय्य योजनेच्या लाभार्थयांच्या माशसक अथयसहाय्यात वाढ करण्याबाबतचा 
प्रसताव िासन सतरावर तपासण्यात येत आहे. 
     क) सींजय गाींिी योजना सशमतीची बैठक आयोजजत करुन तहशसलसतरावर प्रलींबबत 
असलेल्या प्रकरणाींचा ननप्ारा करण्याबाबतच्या सूचना सवय तहशसल कायायलयाला िेण्यात 
आलेल्या आहेत. 
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     ड) अपात्र लाभाथती  िोि मोदहमेअींतगयत १८०१९ लाभार्थयांची सुनावणी घेण्यात आली, 
त्यानुसार प्रसतुत सुनावणीमये १३,५८० लाभाथती  अपात्र असल्याच ेआढळले व ४,२४४ लाभाथती  
पात्र ठरले आहेत. अपात्र ठरलेल्या लाभार्थयांना त्याींच्या अपात्रतचेी कारणशममाींसा कळवून 
त्याींचा लाभ बींि करण्यात आलेला आहे आणण पात्र लाभार्थयांचे अनुिान ववतरीत केले आहे/भ 
अनुिान ववतरणाींची काययवाही सुरु आहे. 
     इ) कोल्हापूर जजल्ह्यातील कागल, गडदहींनलज, आजरा, इचलकरींजी िहर व हातकणींगले 
या तालुक्यात सींजय गाींिी योजना सशमत्या गठीत केलेल्या असून उवयररत तालुक्यातील 
सशमत्या गठीत करण्याबाबतची काययवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्य शासनाच्या वतीन ेसुतधिरणी अथगसहाय्य ननवडीत 
ववदभागला डावलण् यात आलेबाबत 

  

(४१)  ३२५०० (२२-१२-२०१५).   श्री.वविास िुां भारे (नािपूर मय), श्री.नसीम ाान 
(चाांहदवली), श्री. ड मल्लीिाजूगन रेडीडी (रामटेि) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िासनाच्या वतीन े सतुगगरणी अथयसहाय्य ननवडीत राज् यातील १४ सुत गगरण् याींची 
ननवड करण् यात आली. याम ये पजश्चम महाराष र व मराठवाड्यातील सुत गगरण् याींचा समावेि 
असून यातून वविभायला डावलण् यात आल् याचे माहे ऑगस ्, २०१५ च् या नतस-या आठवड्यात 
ननिियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, बाराव् या पींचवावषयक योजनमे ये अथयसहाय्य करण् यासाठी तीन सहकारी सुत 
गगरण् याची ननवड मींत्री मींडळाच् या नुकत्याच पार पडलेल् या बैठकीत घेण् यात आली, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, वविभायतील एक ही सुत गगरणीचा समावेि याम ये करण् यात आला नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत िासनाच ेसवयसािारण िोरण काय, 
(५) असल् यास, त् याचे थोडक् यात स वरुप काय ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     िासनान े सन २०१५-२०१६ या वषायत राज्यातील एकूण ६ सहकारी सूतगगरण्याींची 
अथयसहाय्यासाठी ननवड केली आहे. यामये ४ सहकारी सतूगगरण्या मराठवाड्यातील असून एक 
उत्तर महाराषरातील व १ वविभायतील सहकारी सूतगगरणीचा समावेि आहे. 
(२) िासन ननणयय दि.१८/११/२०१५ नुसार ५ मागासवगती य प्रवगायतील सहकारी सूतगगरण्याींचा 
बाराव्या पींचवावषयक योजनेत समावेि करण्यात आला आहे. तसेच िासन ननणयय दि.१५/२/२०१६ 
अन्वये वविभायतील १ सवयसािारण सहकारी सूतगगरणीचा बाराव्या पींचवावषयक योजनेत समावेि 
करण्यात आला आहे. 
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(३), (४) व (५) वविभायतील एकही सुत गगरणीचा समाविे यामये करण्यात आला नाही, हे 
खरे नाही. 
     िासन ननणयय दि.२/१/२०१२ अन्वये राज्याचे नवीन वसत्रोद्योग िोरण जादहर करण्यात 
आले आहे. सिर िोरणात खालीलप्रमाणे तरतूि आहे :- 

अ) वविभय/भमराठवाडा व उत्तर महाराषरातील सहकारी सूत गगरण्याींना सयाच्या 
आक्तीबींिाप्रमाणे अथयसहाय्य िेण्याची योजना यापुढेही चालू राहील. (५:४५:५०) 
ब) ज्या तालुक्यात सहकारी तत्वावरील सूत गगरण्याींना यापूवती  िासनाकडून 
भागभाींडवल सवरुपात मित करण्यात आलेली आहे अिा तालुक्यात सहकारी 
तत्वावरील नवीन सूत गगरणी उभारण्यास ५:४५:५० या आक्तीबींिाप्रमाणे अथयसहाय्य 
िेण्यात येणार नाही. 

  

___________ 
  

बुलढाणा जजल्ह्यातील औद्योधिि षेकात्रात ६६ भूाांडावर  
उद्योि उभारणी झालेली नसलेबाबत 

  

(४२)  ३२६९५ (२२-१२-२०१५).   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय उद्योि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जजल्ह्यातील औद्योगगक के्षत्रातील एकूण ७५३ भखूींडापैकी ६६ भूखींडावर उद्योग 
उभारणी झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिरचे भूखींड काही उद्योजकाींनी अडवून ठेवले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सिरचे अडवून ठेवलेले भखूींड ताब् यात घेऊन गरज ूउद्योजकाींना िेण् यासींिभायत 
िासन कोणती काययवाही करीत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे. तथावप करारनाम्यातील अ्ी 
व ितती नुसार उद्योग उभारणी न झालेल्या भूखींडाचा  ववहीत केलेला ववकास कालाविी 
अद्याप  पूणय झालेला नाही. 
(३) व (४) औद्योगगक के्षत्रातील ज्या भखूींड िारकाींनी करारनाम्यातील अ्ी व ितती नसुार 
भूखींडाचा ववहीत कालाविी सींपुष्ात येऊनही भखूींड ववकशसत केलेला नाही अिा एकूण १७९ 
उद्योजकाींना कारणे िाखवा नो्ीस बजावण्यात आलेल्या असनू जवळपास १३० भूखींड  परत 
ताब्यात घेण्याची महामींडळाकडून काययवाही सुरु आहे. 
 
  

___________ 
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ाामिाव जज. बुलडाणा येथील महाराष्ट्र औद्योधिि वविास महामांडळातील भाूांड 
शमळण्यािरीता ऑफ लाईन पद्धतीने अजग जसविारत नसल्याबाबत 

  

(४३)  ३३२८२ (२२-१२-२०१५).   अॅड.आिाश फुां डिर (ाामिाांव) :   सन्माननीय उद्योि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाव  जज. बुलडाणा येथील महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळातील भूखींड 
शमळण्याकररता ऑनलाईन  अजय करण्याची सुवविा दिनाींक १५ सप् े्ंबर २०१५ रोजी पासून 
सथगगत करण्यात आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ऑन लाईन पद्धत बींि झाल्यापासून ऑफ लाईन अजय ववभागीय कायायलय 
महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळ अमरावती हे सवीकारत नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, अजय न सवीकारण्याची कारणे काय, 
  
श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) :(१) महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाने         
दिनाींक १५/भ९/भ२०१५  पासून महाराषरातील औद्योगगक के्षत्रातील भूखींड मागणीसींिभायत 
ऑनलाईनद्वारे  अजय  करण्याची सुवविा सथगगत केली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

महामींडळाने ऑनलाईन अजय करण्याची सुवविा सथगगत ठेवल्यामुळे ऑफलाईन अजय 
जसवकारण्यात येत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

___________ 
  

सोलापूरामधील अिलिोट रसत्यावरील एमआयडीसीत जािा शशल्लि नसल्यान े 
नव्या उद्योिासाठी िुां भारीतील जािेचे भुसांपादन िरण्याबाबत 

  

(४४)  ३३३६८ (२२-१२-२०१५).   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मय), श्री.असलम शेा 
(मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), प्रा.वषाग िायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमगला 
िाववत (इितपूरी) :   सन्माननीय उद्योि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूरामिील अक्कलको् रसत्यावरील एमआयडीसीत सया जागा शिल्लक नसल्यान े
नव्या उद्योगासाठी कुीं भारी येथील जागेची पाहणी करुन भूसींपािन करु अिी मादहती 
औद्योगगक ववकास महामींडळाच्या उपमुख्य काययकारी अगिकारी याींनी दिली असल्याचे माहे 
ऑक््ोंबर, २०१५ रोजी वा त्या समुारास ननिियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सोलापूर एमआयडीसी मये जागा शिल्लक नसल्याने इच्छूक उद्योजकाींची 
गैरसोय होत आहे हे पाहता िासन कोणती काययवाही करणार वा करीत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
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श्री. सुभाष देसाई (०८-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नवीन औद्योगगक के्षत्राकररता मौज ेकुीं भारी व किेहळळी ता.िक्षक्षण सोलापूर येथील जागेची 
पहाणी करुन प्राथशमक सतरावर भूसींपािनाची काययवाही सुरु करण्यात आली होती. तथावप 
ग्रस्ामपींचायत कुीं भारी व किेहळळी  त्याचप्रमाणे सथाननक िेतकऱयाींनी सिर औद्योगगक के्षत्र 
सथापन करण्यास ववरोि िियववला आहे. तसेच पा्बींिारे ववभागाकड ेपाण्याचे आरक्षण प्राप्त 
होण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत असून सींबींगित िेतकऱयाींची  भूसींपािनास  सींमती प्राप्त 
झाल्यानींतर सिर के्षत्र सथापन करण्यासींबींिीची काययवाही करण्यात येणार आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िापूस उत्पादि शेतिरी िमी दराने व्यापाऱयाांना  
िापूस ववक्री िरीत असल्याबाबत 

  

(४५)  ३३८८३ (२२-१२-२०१५).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पवूग) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कापूस उत्पािक िेतकरी नैसगग यक व िषुकाळी पररजसथतीमुळे हतबल झाल्यान े
तसेच िासनाने कापूस खरेिी कें द्र सुरु न केल्याने िेतकरी कमी िराने व्यापाऱयाींना कापूस 
वविी करीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) कापूस उत्पािक िेतकऱयाींची खाजगी खरेिीिाराींकडून वपळवणूक होऊ नये, म्हणून िासनाने 
क्रकमान एकेचाळीसिे रुपये प्रती जक्वीं्ल हमी भाव तातडीने जादहर करावा अिी 
मागणी अकोला जजल्ह्यातील लोकप्रनतननिीनी िासनाकड ेकेली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासन उक्त मागणीबाबत काय ननणयय घेणार आहे ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     हींगाम २०१५-१६ मये कें द्र िासनाने ननिेशित केल्याप्रमाणे सीसीआयच े िोरणानुसार 
कापूस पणन महासींघ सीसीआयचे उप अशभकताय म्हणून क्रकमान आिारभूत िरान े      
दिनाींक ५.११.२०१५ पासून राज्यात एकूण ८२ कें द्रावींर कापसू खरेिी करण्यात येत आहे. 
(२) कापूस उत्पािक िेतकऱयाींची खाजगी व्यापाऱयाींकडून वपळवणूक होव ू नये म्हणून िासन 
राज्यात क्रकमान आिारभूत िराने कापूस खरेिीच े कामकाज करीत आहे.  कें द्र िासनाच्या 
वसत्रोद्योग मींत्रालयाच्या दि. २० ऑक््ोबर, २०१५ रोजीच्या आिेिान्वये महाराषर राज्य 
सहकारी कापूस उत्पािक पणन महासींघ राज्यात सीसीआयच े उपअशभकताय म्हणून रु.४१०० 
प्रनत जक्वीं्ल या िारान ेहींगाम २०१५-१६ मये कापूस खरेिी कररत असनू दिनाींक २०.१.२०१६ 
अखेर महाराषर राज्य सहकारी कापूस उत्पािक पणन महसींघाने २५०४१७ जक्वीं्ल इतका 
कापूस रु. ४१०० प्रनत जक्वीं्ल या िराने खरेिी केला आहे. 
(३) राज्यात २९ एम.एम. आणण त्यावरील िजायच्या कापसाचे हमी िर रु.४१००/- इतका आहे. 
  

___________ 
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मोहदा (ता.िेळापूर,जज.यवतमाळ) एिाजत्मि आहदवासी प्रिल्प िायागलय पाांढरिवडा माफग त 
आहदवासी बाांधवाना वाटप िरण्यात येणारे ४० थ्रेशर मशीन वाटपाबाबत 

  

(४६)  ३४७७१ (२३-१२-२०१५).   डॉ.अशोि उईिे (राळेिाव) :   सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मोहिा (ता.केळापूर, जज.यवतमाळ) येथील एकाजत्मक आदिवासी प्रकल्प कायायलय 
पाींढरकवडा माफय त आदिवासी बाींिवाना वा्प करण्यात येणारे ४० थ्रेिर मिीन वा्प न 
केल्यामुळे अींतरगाव येथील िाळेत जींग लागून ननकामी झाल्याचे दिनाींक १९ जून, २०१५ च्या 
सुमारास ननिियनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सिर कायायलयामाफय त अनेक योजना आदिवासी बाींिवाचा ववकास व्हावा म्हणून 
राबववल्या जातात परींतु योजना त्याींच्या पयतं पोहचत नाहीत, हे ही खरे आहे काय. 
(३) असल्यास, आदिवासी बाींिवापयतं योजना पोहचववण्यास दिरींगाई करणा-या अगिका-याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०९-०६-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सिर सादहत्याचा पुरवठा श्री.भागवत सैंिाणे (तत्कलीन प्रकल्प अगिकारी) याींच्या 
कालाविीतील असनू सिर सादहत्य व इतर सादहत्याबाबत तिार झाली होती. त्या अनुषींगाने 
अपर आयुक्त, अमरावती याींनी त्याींचे पत्र ि.२७३७, दि.१८.०५.२००९ अन्वये एफ.आय.आर ि. 
९५/४११०९ दिनाींक ०४/०८/२००९ अन्वये गुन्हा िाखल केला आहे. सिर प्रकरण न्यायप्रववषठ 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
 

फुलेनिर (ता. नाांदिाव, जज.नाशशि) येथील भटया ववमुत जातीांसाठी  
असलेल्या यशवांतराव चव्हाण मुत वसाहत योजनेच्या िामाबाबत 

  

(४७)  ३६४९२ (२३-१२-२०१५).   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदिाव) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाशिक जजल्ह्यातील नाींिगाव तालुक्यातील फुलेनगर या गावी भ्क्या ववमुक्त जातीींसाठी 
असलेल्या यिवींतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेच्या प्रकल्पास सन २०१२-१३ या 
वषायअींतगयत सामाजजक न्याय ववभागाने या प्रकल्पास मींजुरी दिली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास अद्यापही या प्रकल्पाचे काम सुरू होणेबाबत सींबींगित ववभागामाफय त काययवाही 
करण्यात आलेली नाही हे खरे आहे काय, सिर प्रकल्पाचे काम सुरु न होण्याची सवयसािारण 
कारणे काय आहेत, 
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(३) उपरोक्त प्रकल्पाचे कामास गती िेण्याच्या दृष्ीकोनातून िासनाने कोणती काययवाही केली 
आहे वा करीत आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. राजिुमार बडोले (२०-०२-२०१६) : (१) नाही. 
(२) यिवींतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना फुलेनगर नाींिगाव जज.नाशिक या प्रकल्पास   
सन २०१२-१३ मये मींजुरी िेण्यात आलेली नसून सिर वसाहतीचा प्रसताव प्रािेशिक उपायुक्त 
समाजकल्याण नाशिक  ववभागान े शिफारस करुन ववजाभज सींचालनालयास सािर करण्यात 
आला होता.  सिर प्रसतावासोबत िासन ननणयय दि.२७/१२/२०११ मये नमुि करण्यात 
आलेल्या कागिापत्राींची पूतयता नसल्याने सींचालनालयामाफय त पूतयता करण्याबाबत कळववण्यात 
आले आहे. सिर कागिपत्राींची पूतयता करुन काययवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
वडार समाज जात पडताळणीबाबत 

  

(४८)  ३६५२० (२३-१२-२०१५).   श्री.राजेश टोपे (घनसावांिी), श्री.राणाजिजीतशसांह पाटील 
(उसमानाबाद), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुां्ा िळवा) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  जालना जजल्हयातील वडार समाज हा रोजगाराच्या ननशमत्ताने भ्कीं ती करीत असल्याने 
त्याींचेकड ेतीन-चार वपढयाींची मादहती सरकार िरबारी नसणे, तसेच जात पडताळणीसाठी ५० त े
६० वषांचा पुरावा या अ्ी घालण्यात आल्या आहेत, सिर अ्ी रदीत करण्याची मागणी 
मा.मुख्यमींत्री याींचकेड ेवडार समाजाचे अयक्ष याींनी माहे ऑगस् २०१५ च्या िसु-या सप्ताहात 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२८-०१-२०१६) : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) महाराषर राज्याच्या मागासवगती याींच्या यािीमये ज्या जातीींचा समावेि आहे, केवळ त्याच 
जातीतील समाजाच्या लोकाींना मागासवगती याींचे जातप्रमाणपत्र िेण्यात येत.े सिर यािीतील 
ववमुक्त जाती-अ या प्रवगायत अ.ि.१२ वर “वडार” या जाती समाजाचा समावेि आहे. 
जातपडताळणी ननयम-२०१२ नुसार आवश्यक ती कागिपत्र,े पुरावे सािर केल्यास त्याींना 
जातप्रमाणपत्र व जातविैता प्रमाणपत्र शमळण्यास कोणतीही अडचण उद्् ावत  नाही. सिर 
ननयमाींनुसार ववमुक्त जाती भ्क्या जमाती या प्रवगायतील व्यक्तीींना अथवा त्याींच्या 
कु्ुींबबयाींना, २१/११/१९६१ रोजी वा तत्पूवती  त्याींचा राज्यातील सवयसािारण रदहवास असण्याची 
अ् ववदहत करण्यात आली आहे. 
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     ववमुक्त जाती व भ्क्या जमाती या प्रवगायतील व्यक्ती हया उिरननवायहाकररता भ्कीं ती 
करत असल्यान े त्याींना जातीच े प्रमाणपत्र शमळण्यासाठी सोयीचे व्हाव े याकररता त े ज्या 
दठकाणी वासतव्य करीत असतील त्या गावच्या ग्रस्ामपींचायतीच्या ग्रस्ामसेवकाने दिलेले प्रमाणपत्र 
एक पुरावा म्हणून ग्रस्ाहय िरण्याबाबतच्या सूचना दि.१/१०/२००८ च्या िासन ननणययामये 
दिलेल्या असून यानुसार काययवाही करण्याबाबत पुन्हा दि.२२/०९/२०१५ च्या पररपत्रकान्वये सवय 
सींबींगिताींना सूचना दिल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

जजल् हा उपननबांधि िायागलयातफक  िेलेल्या सहिारी सांसथाच्या सव्हकषकाणानुसार  
बोिस सहिारी सांसथेववरूद िारवाई िरणेबाबत 

  

(४९)  ३८३८३ (२२-१२-२०१५).   श्री.ववजय भाांबळे (जजांतूर), श्री.राजेश षकाीरसािर (िोल्हापूर 
उत्तर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सहकार आयुक्त चींद्रकाींत िळवी याींनी सहकार खात्यामये नववन पॅ्नय राबववण्याची 
सींकल्पना माींडली ही बाब खरी आहे काय, असल्यास कोणती, 

(२) सहकार खात् याच् या आिेिानुसार सहकारी जजल् हा उपननबींिक कायायलयातफे सींसथच े
सवेक्षणाचे काम पूणय काम झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास त्यानुसार परभणी जजल्हयात सवेक्षण करण्यात आलेले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या सवेक्षणात क्रकती सींसथा अजसतत्वात आहेत तसेच क्रकती सींसथा बींि 
असल्याच ेआढळून आले आहे, या चौकिीत आणखी कोणत्या बाबी ननिियनास आल्या आहेत, 
(५) असल्यास, या सव्हेक्षणानुसार बोगस सहकारी सींसथावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०२-२०१६) : (१) नाही. सहकार आयुक्त याींचेकडील पररपत्रक    
दिनाींक १७ जून, २०१५ नुसार सवय सहकरी सींसथाींचे सवेक्षण करणे बाबत वविेष मोदहम 
राबववण्यात आली आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) परभणी जजल्ह्यात २३९१ सहकारी सींसथा नोंिणीक्त आहे. त्यापैकी ८१३ सहकारी सींसथा 
सवेक्षण मोदहमेमये बींि/भकाययसथगीत/भठावदठकाणा नसल्याचे आढळून आले आहे. 
(५) सवेक्षण मोदहमेमये बींि/भकाययसथगीत/भठावदठकाणा नसल्याचे आढळून आलेल्या सहकारी 
सींसथाींवर महाराषर सहकारी सींसथा अगिननयम १९६० चे कलम २१ खाली १७६ सींसथा नोंिणी 
रदीत केल्या व ७८ सींसथाींचे अींतररम आिेि मागे घेण्यात आले आहेत. तसेच कलम १०२ व 
कलम १०३ नुसार ५१२ सींसथाींवर अवसायन काययवाही करण्यात आली आहे. 
  

___________ 
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ज्येष्ट्ठ नािररिाांसाठीच ेधोरण अद्याप पुणे शहर व 
 जजल्ह्यात राबवले जात नसल्याबाबत 

  

(५०)  ४८१८७ (२८-०४-२०१६).   श्री.शभमराव तापिीर (ाडिवासला) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ज्येषठ नागररकाींना सन्मानाच ेजीवन जगता यावे यासाठी ज्येषठाींसाठीचे िोरण बनवण्यात 
आले मात्र, बराच कालाविी लो्ला तरीही अद्याप पुणे िहर व जजल्ह्यात राबवले जात 
नसल्याच ेमाहे फेब्रुवारी, २०१६ वा त्यािरम्यान ननिियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाने याबाबत कोणती काययवाही केली आहे, 
(३) असल्यास, त्याचा तपिील काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (११-०७-२०१६) : (१), (२) व (३) नाही. हे खरे नाही. 
िासनाच्या दिनाींक २९/भ९/भ२०१० च्या अगिसुचनेन्वये पुणे जजल्ह्याच्या प्रत्येक उप ववभागासाठी 
न्यायागिकरण सथापना करण्यात आले असून दिनाींक १७/भ०८/भ२०११ च्या आिेिानुसार पुणे 
जजल्ह्यासाठी सहा. आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे याींची ननवायह अगिकारी म्हणून नमेणूक 
करण्यात आलेली आहे. तसेच पणेु जजल्ह्याच्या प्रत्येक ववभागासाठी उपववभागीय अगिकारी 
याींची अवपलीची अगिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

िासकीय मयवतती  मुद्रणालय, नागपूर. 


