
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २०४ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
 ___________  
  

दौंड येथील भीमा नदीवरील पूल व दौंड-पाटस येथील  
पथिर वसुलीस मुदतवाढ ददलेबाबत 

  

(१)  १२८५ (२२-१२-२०१४).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय साववजननि बाांधिाम 
(साववजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दौंड (जि.पुणे) येथ े राज् य माामागग  ्.१० वर दौंड िवळील भिमा नदीवरील पूल व     
दौंड-पा्स राज् य माामागग  ्.६७ या रस् ् यावरील मााराष र राज् य रस् ते कवकास माामींडळामाफग त 
बाींधण् यात ेले या दौंड रे वे ्डाडाणपूलाची पथकर वसुलीची मुदत २०११ मध् ये सींप यानींतर 
सावग िननक बाींधकाम कविागाने शासन ननणग य ्.खाके्षस-२००४/प्र.्.३५७, रस् ते-८         
ददनाींक २२ सप् ्ेंबर, २०११ अन् वये ददनाींक २३ सप् ्ेंबर, २०११ ते ४ ऑक् ्ोबर, २०१५ या 
कालावधीसाठी नव् यान ेपथकर वसलुीचे ेदेश ददलेले ेाेत, ाे खरे ेाे काय, 

(२) अस यास, ददनाींक २३ सप् ्ेंबर, २०११ ते ४ ऑक् ्ोबर, २०१५ या कालावधीसाठी नव् यान े
पथकर वसलुीच ेेदेश देण् याची कारणे काय ेाेत व यापुवी या रे व े ्डाडाणपूलासाठी व 
नदीवरील पूलासाठी असले या पथकरातून तकती रक् कम वसलु ाालेली ेाे, 
(३) तसेच पथकर वसुलीची मुदत सींपले या कामाींची पथकर वसुली बींद करणेबाबत शासनाच े
धोरण असतानााी केडगाींव रे वे स् ्ेशन िवळील रे वे ्डाडाणपूला या पथकर वसुलीची मुदत 
सींपली असतानााी दसुऱयाींदा ददनाींक २२ सप् ्ेंबर, २०११  या शासनननणग यान् वये दसुऱयाींदा चार 
वर्ाांची पथकर वसुली सुरु करण् याचे ननणग य णेण् याची कारणे काय ेाेत, 
(४) पथकर वसुली मुदत सींपले या कामाींची वसुली बींद करणेबाबत व ददले या मुदतवाढाी बींद 
करणेबाबत शासनान े णेले या धोरणा् मक िुभमकेनुसार या पथकर नाक् यास            
ददनाींक २२ सप् ्ेंबर, २०११  या शासन ननणग यान् वये ददलेली पथकर वसलुीची परवानगी र् 
करणेबाबत शासन कोणता ननणग य णेणार ेाे ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे (१६-०७-२०१६) : (१) ाोय. 
(२) सदर प्रकपाच ेपथकर वसुलीसाठी १५ वर् ेएवढा सवलत कालावधी प्रदान करण्यात ेला 
ाोता. मााराषर राज्य रस्त ेकवकास माामींडळान ेसदर कामाकरीता केलेला खचग  कवचारात णेऊन 
व या दठकाणी अपेक्षक्षत वाातूक वदग ळीपेक्षा प्र्यक्ष वाातूक वदग ळ कमी असयान ेशासनान े 
दद. ०४.१०.२०१५ पयांत माामींडळास पथकर वसलुीस मुदत वाढ ददली ेाे. सन २०११ पयांत 
या पथकर स्थानकाींवर २८.९७ को्ी इतकी रक्कम वसुल करण्यात ेली ेाे. सदर ्ोलनाका 
ददनाींक ०४.१०.२०१५ पासून बींद करण्यात ेला ेाे. 
(३) या दठकाणी अपेक्षक्षत वाातकू वदग ळपेक्षा प्र्यक्ष वाातूक वदग ळ कमी असयाने शासनाने 
प्रकप ेर्थग कदृष्या सुसाध्य ाोत नसयाकारणान ेदद.०४.१०.२०११ रोिीया अर्धसूचननेुसार 
माामींडळास दद.१६.०४.२०१८ पयांत वसुलीस मुदतवाढ ददली ेाे. 
(४) भिमा नदीवरील पूल व दौंड-पा्स रस््यावरील पथकराची वसलूी ०४.१०.२०१५ पासून बींद 
करण्यात ेली ेाे. केडगाींव रेवे स््ेशन िवळील रेव े ्डाडाणपूलाया पथकर वसलुीची 
मुदत दद.१६.०४.२०१८ ेाे. या दठकाणी ालकी वााने, एस.्ी.बसेस व स्कूलबसना 
दद.०१.०६.२०१५ पासून पथकरातून सू् ददली ेाे. 

___________ 
राज् यातील टोिरे िो ी, महाजन िो ी, मल् हार िो ी  

उपजातीांना आरक्षण देण् याबाबत 
  

(२)  ६५८१ (०९-०४-२०१५).   श्री.सदा सरवणिर (मादहम) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील ्ोकरे कोळी, माािन कोळी, म ाार कोळी ेदी ्पिातीींना ेरक्षण 
देण् याबाबतचा प्रस् ताव राज् य शासनाने कें ्र  शासनाकड ेपाठकवला ेाे, ाे खरे ेाे काय, 
(२) अस यास, सदर प्रस् तावा या अनुर्ींगान े शासनाकडून पाठपुरावा करण् याची सयःय्जस्थती 
काय ेाे व सदर ेरक्षण मान् य करण्याकिरता तकती कालावधी अपेक्षक्षत ेाे, 
(३) अस यास, ेददवासी या अनुसुर्चत िमातीमधील ेरक्षणा या ्क् केवारीबाबतचे स् वरुप 
काय रााणार ेाे ? 
 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (१३-०७-२०१६) : (१) अनुसूर्चत िाती व अनुसूर्चत िमातीचे ेदेश 
(सुधारणा) कायदा, १९७६ नुसार प्रभसध्द करण्यात ेलेया अनुसचूीमध्ये मााराषर राज्याया 
सींदिाग त अ.्. २८ वर ्ोकरे कोळी  व अ.्. ३० वर कोळी माार या अनसुूर्चत िमातीचा 
समावेश ेाे. सदर अनुसूचतीमध्ये माािन कोळी याींचा समावेश नााी. तसचे माािन कोळी 
व इतर ्पिातीना ेरक्षण देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनान ेकें ्र  शासनाकड ेपाठकवलेला 
ेाे. 
(२) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 
(३) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 
  

___________ 
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िोिणातील नतल्लोरी िुणबी समाजाला अनसुूधचत जमातीचे आरक्षण देण्याबाबत 
  

(३)  १०३०१ (१०-०४-२०१५).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा ि वा), 
श्री.रमेश िदम (मोहो ), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकणातील नतलोरी कुणबी समािाला अनुसूर्चत िमातीचे ेरक्षण देण्यात याव,े 
यासाठी अनेक वर्ाग पासून लढा सरुु ेाे, ाे खरे ेाे काय, 

(२) असयास, याबाबत ददनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१४ रोिी राज्य मींत्रिमींडळाया बैठकीत ाालेया 
चचेनुसार सामाजिक न्याय कविागाने राज्य मागासवगग  ेयोगाचा अावाल स्वर मार्गतला 
ाोता, ाे ाी खरे ेाे काय, 
(३) असयास, सदर अावाल शासनास प्राप्त ााला ेाे काय व शासनाने कोणती कायग वााी 
केली वा करण्यात येत ेाे, 
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (१३-०७-२०१६) : (१) कोकणातील नतलोरी कुणबी समािाला अनुसूर्चत 
िमातीचे ेरक्षण देण्याची मागणी ेाे. 
(२) नााी. 
(३) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 
(४) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 

___________ 
 

पनवेल (जज.रायगड) येथील उड्डाणपुलाच् या दो ही  
बाजुस वाहतूि िोंडी होत असल्याबाबत 

  

(४)  २१३४४ (११-०८-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट) :   
सन्माननीय साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) पनवेल (जि.रायगड) येथील ्डाडाणपुला या दोन् ाी बािुस व ्डाडाणपुलावर दररोि वाातूक 
कोंडीमळेु वाानधारक व प्रवाशाींची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय ाोत असून लाखो भल्र इींधनाी 
वाया िात अस याच ेमााे म,े २०१५ मध्ये वा ् या सुमारास ननदशग नास ेले ेाे, ाे खरे 
ेाे काय, 
(२) अस यास, एमएमेरडीए माफग त तक् का कनलनी ते पळस् पा फा्ा या रस् ् याचे रुीं दीकरण 
करण् यासींदिाग त वारींवार मागणी करुनाी सदर कामास सुरुवात ाालेली नााी, ाे ाी खरे ेाे 
काय, 
(३) अस यास, वाानधारक व प्रवाशाींना ाोणारा िास लक्षात णेता खबरदारी म् ाणून शासनाने 
कोणती कायग वााी केली वा करण्यात येत ेाे, 
(४) नस यास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे (१६-०७-२०१६) : (१) नााी. 
(२) व (३) सदर कामाचा प्रकप अावाल मााराषर राज्य रस्ते कवकास माामींडळाकडून तयार 
करण्यात येत असनू प्रकप अावाल तयार ाायानींतर प्र्यक्ष कामास सुरवात करण्यात 
येईल. 
(४) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 

___________ 
 

पांढरपूर शहरातील ठािरे चौि त ेडािबांगला व सरगम चौि  
ते वाखरी या पालखी मागाववर अपघात होत असल्याबाबत 

  

(५)  २५९५९ (१०-०८-२०१५).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर शारातील ठाकरे चौक ते डाकबींगला व सरगम चौक त ेवाखरी या पालखी मागाग वर 
लोकवस् ती व शाळा, मााकवयःयालय अस यामुळे मोठया प्रमाणावर वदग ळ असनू येथे कोण् यााी 
प्रकारचे गतीरोधक, भसग् नल वा दिुािक नस याने अनके अपणात ाोऊन प्राण गमवावे लागत 
असयाच ेमााे म,े २०१५ मध्ये वा ्या समुारास ननदशग नास ेले ेाे, ाे खरे ेाे काय, 
(२) अस यास, येथे कवशेर्त् सावग िननक बाींधकाम कविागाकड ेदिुािक, भसग् नल व गतीरोधक 
बसकवण् यासाठी शासनाने कोणती कायग वााी केली वा करण् यात येत ेाे, 
(३) नस यास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०७-२०१६) : (१) ाोय, ाे खरे ेाे. 
(२) ठाकरे चौक त ेडाक बींगला केबीपी चौक या भलींक रस््यावर िरधाव येणाऱया वाानाींचा वेग 
कमी ाोण्यासाठी ेवश्यक ्या दठकाणी गनतरोधक ्पलब्ध करण्यात ेले ेाेत तसेच 
गरिेया दठकाणी मादाती फलक बसकवण्यात ेले ेाेत. 
(३) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 
  

___________ 
अांजनगाव सुजी येथील एम.आय.डी.सी. मधील प्लॉट उद्योजिाांनी  

आरक्षक्षत िेले असतानाही उद्योग न उभारल्याबाबत 
  

(६)  ३३७४४ (२२-१२-२०१५).   श्री.रमेश बुांदीले (दयावपूर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दयाग पूर मतदारसींणातील अींिनगाव सुिी येथील एम.ेय.डी सी. मधील प्लन् ्यःयोिकाींनी 
ेरक्षक्षत केले असतानााी ्यावर अनेक ्यःयोिकाींनी कुठलाच ्यःयोग ्िारला नााी. वारींवार 
एक्स े्ंशन णेऊन प्लन् ्याींयाकडचे ेरक्षक्षत ेाेत, माि नकवन ्यःयोिकाींना अींिनगाव 
सुिी येथील एम.ेय.डी.सी. मध्ये प्लन् भमळत नााी, ाे खरे ेाे का, 
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(२) असयास, प्लन् ेरक्षक्षत करुन ्यःयोग न ्िारलेया ्यःयोिकाींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत ेाे, 
(३) असयास, मागणी करुन प्रलींत्रबत असलेया ्यःयोिकाींना अींिनगाव सिुी येथील 
एम.ेय.डी.सी.मधील प्लन् कधी भमळतील ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) ाे खरे नााी. अींिनगाव सिुी लणु औयःयोर्गक 
के्षिाकिरता एकूण १०.०० ाे.ेर.के्षि सींपाददत करण्यात ेलेले असून सदर के्षिात २७ िूखींडाींचे 
ेरेखन करुन २६ िखूींडाींच ेवा्प करण्यात ेले ेाे. ्यामधील १२ िूखींडाींवर ््पादन सुरु 
ेाे.ज्या िखूींडाींवर  कवकासा्मक कायग वााी केलेली नााी अशा िखूींड धारकाींवर माामींडळाया 
धोरणानुसार कायग वााी करण्यात येत ेाे. िूखींड कवकासाचा कवाीत कालावधी सींपुष्ात 
ेयानींतर ्यःयोिकानी  मुदतवाढीसाठी कवनींती केयास माामींडळाया धोरणानसुार अ्ी व 
शतींची पतूग ता करीत असलेया ्यःयोिकाींना िूखींड कवकभसत करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात 
येते. 
(२) अींिनगाींव लणु औयःयोर्गक के्षिात वा्प करण्यात ेलेया िखूींडाया सींदिाग त 
माामींडळाने केलेया करारनाम्यात नमूद केलेया अ्ी व शतीनसुार िूखींड कवकभसत केलेला 
नााी अशा १० िखूींडधारकाींना माामींडळान ेनो्ीशी ददया ेाेत. 
(३) अींिनगाींव लण ुऔयःयोर्गक के्षिात वा्पासाठी सध्या ०१ व्यापारी िूखींड भशलक ेाे, 
ज्या िूखींड धारकाींनी िूखींडावर कवकासा्मक कायग वााी केलेली नााी अशा १० िखूींड धारकाींना 
कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात ेली असून ्याींचे िखूींड परत णेण्याबाबतची कायग वााी 
माामींडळाकडून सुरु ेाे. सदर िूखींड परत माामींडळाया ताब्यात ेयानींतर माामींडळाया 
धोरणानुसार िखूींड वा्पाची कायग वााी करण्यात येणार ेाे. 

___________ 
नाांदेड जजल्हा मध्यवती सहिारी बँिेचे ववववध सहिारी  
सांस्थािड ेमुद्दल आणण व्याज थिीत असल्याबाबत 

  

(७)  ३३९९७ (२२-१२-२०१५).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), 
श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिाा मध्यवती साकारी बँकेच े अयःयापाी ५५ साकारी सींस्थाकड े मु्ल ेणण 
व्यािाच े एकूण २९३ को्ी ११ लाख ५० ािार रुपये थकीत असयाच ेमााे सप् े्ंबर, २०१५ 
दरम्यान ननदशग नास ेले ेाे ाे खरे ेाे काय, 
(२) असयास, सदर थकीत रक्कम सींबर्धताकडून वसलू करण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायग वााी केली ेाे वा करण्यात येत ेाे, 
(३) नसयास, कवलबाींची कारणे काय ेाेत ? 
 
 
 



कव.स. २०४ (6) 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०७-२०१६) : (१) ाोय, ाे खरे ेाे. 
     ्या ५५ सींस्थाकड ेददनाींक ३१/०३/२०१५ अखेर मु्ल व व्याि भमळून एकूण रुपये २९३ 
को्ी ११ लाख ५० ािार एवढी रक्कम थकीत येणे ेाे. 
(२) बँकेया वसलुी अर्धकाऱयामाफग त वसुलीची कायग वााी चाल ूेाे. 
(३) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 

___________ 
स्वारगेट-पुणे येथील ज.े ध.े चौिामध्ये बाांधण्यात येत  

असलेल्या उड्डाणपुलाच्या बाांधिामाबाबत 
  

(८)  ३४४०५ (२१-०१-२०१६).   श्री.योगेश दट ेिर (हडपसर) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) स्वारगे्-पुणे येथील ि.े धे. चौकामध्ये बाींधण्यात येत असलेया ्डाडाणपुलाया एका 
खाींबाच े बाींधकाम चकुीया पद्धतीने ााले असयाचे मााे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा ्या 
दरम्यान ननदशग नास ेले, ाे खरे ेाे काय, 

(२) असयास, याबाबत कााी नागिरकाींनी माानगरपाभलकेकड ेखुलासा करण्याची मागणी केली 
ेाे, ाे ाी खरे ेाे काय, 
(३) असयास, याबाबत शासनान ेकोणती कायग वााी केली वा करण्यात येत ेाे, 
(४) नसयास, कवलींबाची सवग साधारण कारणे काय ेाेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे (१६-०७-२०१६) : (१) नााी. 
(२) ाोय. 
(३) व (४) याबाबत मााराषर राज्य रस्ते कवकास माामींडळास पणेु माानगरपाभलकेया सवग  
पदार्धकारी, पक्ष नेत,े कवरोधी पक्ष नेत े व सींबींधीत प्रिागाचे सिासद याींया समोर 
सादरीकरण करण्याया सूचना देण्यात ेया ाो्या. ्यानसुार माामींडळाने याबाबतची 
सकवस्तर मादाती सवग  सींबींधीत पदार्धकाऱयाींना ददली असून सदराू काम ेयेय्ी पवई या 
मान्यता प्राप्त सींस्थेन े मींिूर केलेया सींकपर्चिानसुार करण्यात ेयाच ेननदशग नास ेणून 
ददले सदराू ्डाडाणपूल वाातूकीस खुला करण्यापूवी ेवश्यक ्या सवग  ताींत्रिक चाचण्या करुन 
णेऊन ्याबाबतचे तींज्ञ सलागाराचे प्रमाणपि णेऊन ्डाडाणपूलाया सुरके्षया दृष्ीन े
्पाययोिना केयानींतरच ्डाडाणपूल वाातकूीस खुला करण्याया सूचना पुणे 
माानगरपाभलकेन े ददया ाो्या. ्यानुसार माामींडळाने स्वारगे् एस्ी स्थानक त े साई 
मींददरापयग त ्डाडाणपूलाचे काम पूणग  ाायाने ाा ्डाडाणपूल वाातूकीस खुला केला ेाे. 
एकीं दर प्रकपातील ्डाडाणपूलाच े काम पूणग  करुन सवग  चाचण्या णेतयानींतर ्डाडाणपूल 
ददनाींक २७.०५.२०१६ रोिी वाातूकीस खुला करण्यात ेला ेाे. 
 

___________ 
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िोिणातील महाराष्ट्र औद्योधगि वविास महामांड ाच्या  
एमआयडीसीमध्ये भूखांड वाटपात गैरव्यवहार झाल्याबाबत 

  

(९)  ३४६५० (२२-१२-२०१५).   श्री.वैभव नाईि (िुडा ) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मााराषर औयःयोर्गक कवकास माामींडळाया (एमेयडीसी) कोकणातील एमेयडीसीत 
िूखींड वा्पात गैरव्यवाार ााला असून गरिूींना वींर्चत ठेवून ेधीच िूखींड णेतलेयाींना केवळ 
दलालाींया इशाऱयाींवर पुन्ाा िखूींड ददले गेले ेाे, ाे खरे ेाे काय, 
(२) असयास, अतापयांत कोकणतील एमेयडीसीतील िूखींड पडून असून ननयमानसुार 
्यःयोग सुरु न केयास ५ वर्ाग त ते िूखींड एमेयडीसीने परत णेणे बींधनकारक ेाे, ाे खरे 
ेाे काय, 
(३) असयास, मागील १०-१५ वर्ाग पासून ज्याींनी िूखींड ेपया ताब्यात ठेवले ेाेत व 
मागील १५ वर्ाग या कालावधीत ्यावर एकाी ्यःयोग ्िारलेला नााी, असे िूखींड 
एमेयडीसीने अतापयांत ताब्यात न णेण्याची सवग साधारण कारणे काय ेाेत, 
(४) असयास, या सींपूणग  प्रकरणाची शासनान े चौकशी केली ेाे काय, चौकशीत काय 
ेढळून ेले व ्यानुसार पुढे कोणती कारवाई करण्यात ेली वा येत ेाे, 
(५) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 
  

श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) ाे खरे नााी. 
(२) माामींडळाकडून औयःयोर्गक के्षिातील ्यःयोिकाींना िूखींड वा्प केयानींतर िूखींड 
कवकासाकिरता प्राथभमक करारनाम्यानुसार प्रिाग ननााय अ व ब कविागाकिरता ३ वर्,े क 
कविागाकिरता ४ वर्,े व ड व ड+ कविागाकिरता ५ वर् ेकालावधी देण्यात येतो. या कालावधीत 
िूखींडाचा कवकास न केयास िखूींडधारकास कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात येते. िखूींड 
धारकान े मुदतवाढीची मागणी केयास शुक ेकारुन मुदतवाढ देण्यात येत.े तरीाी िूखींड 
धारकान े वाढीव कालावधीत इमारत पूणग् वाचा दाखला प्राप्त करुन ्यःयोग सुरु न केयास 
करारनाम्यातील अ्ी व शतीनुसार कायग वााी करुन िखूींड परत माामींडळाया ताब्यात णेतले 
िातात. 
(३) व (४) भसींधुदगुग  व र्नार्गरी जि्यामधील ५१ िूखींड े्तापयांत माामींडळाया ताब्यात 
णेण्यात ेलेले ेाेत.र्नार्गरी व भसींधुदगुग  जि्यासाठी कें ्र  सरकारया पयाग वरण व वन 
कविागाकडून नवीन प्रकपाींसाठी ऑगस्् २०१० मध्ये स्थर्गती देण्यात ेयान े्यःयोिकाींना 
िूखींडाींचा कवकास करता ेला नााी.कें ्र  शासनाया पयाग वरण व वन कविागान ेसदर स्थर्गती 
ददनाींक १७/१०/१३ व ददनाींक २५/७/२०१५ य ेदेशान्वये ्ठकवण्यात ेयामळेु  
माामींडळाया सींचालक मींडळाया बैठकीमध्ये ठराव पारीत करुन िेवढया कालावधीसाठी 
स्थर्गती देण्यात ेली ाोती तवे्ाढाच  सुधािरत कालावधी वाढवून देण्यात ेलेला ेाे. 
याभशवाय माामींडळान ेिूखींडाचा कवकास करण्याकिरता मुदतवाढ/ कवशेर् मुदतवाढ देऊनाी ज्या 
िूखींड धारकानी मुदतवाढीकिरता माामींडळाकड ेसींपकग  केलेला नााी अशा सवग  िखूींड धारकाींना 
शेव्ची सींधी म्ाणून ्यःयोग सींिीवनी योिना लागू करण्यात ेली असून तीचा      
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कालावधी ३१/१/२०१७ पयांत  देण्यात ेला ेाे.तथाकप सदर कालावधीनींतर िूखींडाचा कवकास 
केला नााी तर िूखींड ज्या जस्थतीत ेाेत ्या जस्थतीत माामींडळाकड ेवगग  ाोणार ेाेत. 
(५) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 

___________ 
  

नाांदेड जजल््यातील िारखान ेउभारणीसाठी ददलेले भूखांड परत घेण्याबाबत 
  

(१०)  ३४७०२ (२२-१२-२०१५).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जि्यातील कारखान े्िारणीसाठी ददलेले एकूण ७२ िूखींड मााराषर औयःयोर्गक 
कवकास माामींडळान ेपरत णेतले असून ९६ िखूींड परत णेण्याची कारवाई करण्यात येत ेाे ाे 
खरे ेाे काय, 
(२) असयस, वरील िूखींड परत णेण्याची कारणे काय ेाेत, परत णेतलेला िूखींड नकवन 
कारखानदाराींना देण्यात येणार ेाेत काय, असयास, याबाबतची सयःय:जस्थती काय ेाे, 
(३) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) व (२) ाोय,  ाे खरे ेाे. 
     औयःयोर्गक के्षिातील िूखींडाचे वा्प ाायानींतर माामींडळाकडून करारनामा करण्यात 
येतो. ्या करारनाम्यातील अ्ी व शतीनसुार िखूींडधारकान े कवाीत कालावधीत िखूींड 
कवकभसत केला नााी तर तो परत णेण्याची कायग वााी करण्यात येते. ्यानुसार नाींदेड 
औयःयोर्गक के्षिामधील ज्या िूखींडधारकाींनी िूखींड कवाीत कालावधीत कवकभसत केला 
नााी अस े७२ िूखींड परत णेण्यात ेले असनू ९६ िखूींड परत णेण्याची कायग वााी 
माामींडळाकडून सुरु ेाे. तसचे परत णेतलेया िखूींडाींच े वा्प माामींडळाया प्रचभलत 
धोरणानुसार व सींबींर्धत औयःयोर्गक के्षिामध्ये असलेया  कायग पध्दतीनुसार सरळ / ्यःयोग 
कवस्तार/ तकीं वा ननकवदा  प्राप्त करुन  िूखींडाच ेवा्प करण्यात येणार ेाे.   
(३) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 

___________ 
मौज ेशशांदे गावास गावठाण वाढववस्तारासाठी सांपाददत  

के्षत्रातून १३.४८ हे.आर के्षत्र शम णेबाबत 
(११)  ३४८४२ (२२-१२-२०१५).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आ ांदी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) चाकण औयःयोर्गक के्षि ्प्पा ्. २ साठी मौि ेभशींदे गावातील ग् ्. २५० एकूण के्षि 
६२.७४ ाे.ेर एमेयडीसीन े सींपाददत केले असयाचे मााे ऑक््ोबर २०१५ या सुमारास 
ननदशग नास ेले ेाे, ाे खरे ेाे काय, 

(२) असयास, गावठाण वाढ कवस्तारासाठी सींपाददत के्षिातून १३.४८ ाे.ेर के्षि ्यःयोग 
मींत्रयाींस स्थाननक लोकप्रनतननधीन े ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१५ या सुमारास ननवेदन ददले 
ेाे, ाे ाी खरे ेाे काय, 
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(३) असयास, ्क्त ननवेदनाया अनुर्ींगाने शासनान े कोणती कायग वााी केली वा करण्यात 
येत ेाे, 
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ? 
 
श्री. सभुाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१), (२) व (३) ाोय, ाे खरे ेाे. चाकण औयःयोर्गक के्षि 
्प्पा ्.२ साठी मौि े भशींदे, ता.खेड, जि.पुणे  येथील गायरान ग् नींबर २५० के्षि ६२.७४ 
ाे.ेर ाी शासकीय िभमन  जिाार्धकारी, पुणे याींयामाफग त मााराषर औयःयोर्गक कवकास 
माामींडळाला ास्ताींतरीत करण्यात ेली ेाे. ग्रामपींचायत भशींदे याींनी सदर के्षिापैकी, 
गावठाण वाढीसाठी १० ाेक््र के्षि  व ठाकर वस्तीसाठी ३.४८ ाे.ेर के्षि असे एकूण 
१३.४८ाे.ेर के्षि परत भमळण्यासाठी ननवेदन सादर केले ेाे. ्या अनुर्ींगान ेसदर के्षि सोडून 
्वग िरत ४९.२६ ाे.ेर के्षिास मााराषर औयःयोर्गक कवकास अर्धननयम  १९६१ मधील कलम २ 
खींड (ग) अन्वये औयःयोर्गक के्षि णोकर्त करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात ेला ेाे. 
(४) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 

___________ 
  

िुष्ट्णूर (जज.नाांदेड) पांचताराांकित औद्योधगि वसाहत  
रस्त्याची िामे ननिृष्ट्ट झाल्याबाबत 

  

(१२)  ३५४२७ (२२-१२-२०१५).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कुषणूर (जि.नाींदेड) पींचताराींतकत औयःयोर्गक वसाातीत को्यावधी रुपये खचूग न केलेली 
रस््याची कामे ननकृष् ाायामुळे सदर रस्ते एका वर्ाग तच ्खडून गेले असयाच े       
मााे सप् े्ंबर, २०१५ दरम्यान ननदशग नास ेले ेाे, ाे खरे ेाे काय, 
(२) असयास, सदर वसाात रस््याींची ननकृष् काम े केयाब्ल शासनाने चौकशी करुन 
सींबींर्धत अर्धकारी व ठेकेदार याींयावर कोणती कायग वााी केली ेाे वा करण्यात येत ेाे, 
(३) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) व (२) ाे खरे नााी. 
     कुषणूर ( जि.नाींदेड ) पींचताराींतकत  औयःयोर्गक के्षिातील रस््याची  काम े ननकवदा 
मागवून ्यामधील अ्ी व शतीनुसार करण्यात ेलेली  ेाेत. तसेच सदर कामासाठी 
वापरण्यात ेलेया बाींधकाम सादा्याचा दिाग  तपासण्यात ेला असून प्र्येक कामाची 
गुणव्ता तपासण्यात ेली ेाे. 
     कुषणूर औयःयोर्गक के्षिातील मागील वर्ाग त करण्यात ेलेली सवग  रस््याींची काम े
सुजस्थतीत असून ्यावरुन वाातकू सुरळीत सुरु ेाे.्याबाबत कोणतीाी त्ार नााी. 
(३) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 

___________ 
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नाशशि (पूवव) या ववभागाअांतगवत असलेल् या चाांदवड-मनमाड-नाांदगाांव  
या राज् यमागावचे िामास सुुववात िरण्याबाबत 

  

(१३)  ३५७२५ (२२-१२-२०१५).   श्री.पांिज भजुब  (नाांदगाव) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) नाभशक जि्यातील सावग िननक बाींधकाम कविाग, नाभशक पवूग  या कविागाींतगग त असलेया 
चाींदवड, मनमाड, नाींदगाव राज्य मागग  ्.२४ या रस््याच ेबी.ओ.्ी. त्वावर मींिूर असलेले व 
कामाची न्यूनतम देकार ननजश्चती (ननकवदा ननजश्चती) ाालेले असताींना देखील ेितागायत 
सदर कामास सींबींर्धत कविागाकडून सुरवात करण्यात ेलेली नााी ाे खरे ेाे काय, 

(२) असयास ्परोक्त रस््याचे काम कोण्या कारणामुळे प्रलींत्रबत रादालेले ेाे ्या 
बाबतची सवग साधारण कारणे काय ेाेत, 
(३) असयास, चाींदवड, मनमाड, नाींदगाव या राज्यमागाग चे काम सरुु करण्याया दृष्ीकोनातून 
शासन कोणती कायग वााी केली वा करण्यात येत ेाे, 
(४) नसयास,कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०६-२०१६) : (१) ाोय. 
(२) िूसींपादनमुळे काम प्रलींत्रबत ेाे. 
(३) प्रकपासाठी ८२.१३ ाे िमीनीच े िसुींपादन करण्याची प्रत्या प्रगतीत असनू िमीन 
ताब्यात ेयावर ्यःयोिकास कायाग रींि ेदेश देण्यात येतील. 
(४) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 

___________ 
 

मनमाड (ता.नाांदगाव, जज.नाशशि) येथे शासिीय  
औद्योधगि वसाहतीस मांजुरीबाबत 

  

(१४)  ३५८५९ (२२-१२-२०१५).   श्री.पांिज भुजब  (नाांदगाव) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मनमाड (ता.नाींदगाव, जि.नाभशक) औयःयोर्गक वसाातीसाठी मनमाड शारालागत भशींगवे 
(ता.चाींदवड) येथील शेत िभमनीींचे मााराषर राज्य औयःयोर्गक कवकास माामींडळामाफग त 
मनमाड औयःयोर्गक वसाातीसाठी सवेक्षण व िभमनीींच ेेरक्षण सन १९९४-९५ या वर्ाग त व 
्या समुाराया कालावधीस केलेले ेाे, ाे खरे ेाे काय, 
(२) असयास, मनमाड औयःयोर्गक वसाात ाोण्यासाठी शासनाने कोणती कायग वााी केली वा 
करण्यात येत ेाे 
(३) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 

श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) ाोय, ाे खरे ेाे. 
     मौिे भशींगव,े ता.चाींदवड, जि.नाभशक येथील १२.०६ ाे.ेर. खािगी के्षिास प्रकरण ६ 
या तरतुदी लागू करण्यासींबींधीची अर्धसूचना  ददनाींक ५/२/२००४ रोिी शासन रािपिात 
प्रभसध्द करण्यात ेली ेाे. 
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(२) ननयोजित मनमाड औयःयोर्गक के्षिाकिरता कायम स्वरुपी पाणीपुरवठा ्पलब्ध ाोऊ शकत 
नसयाने अर्धसूर्चत करण्यात ेलेले के्षि ददनाींक २९/१०/२००९ या अर्धसूचनेयःवारे 
कवनाअर्धसूर्चत करण्यात ेलेले ेाे. 
(३) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 

___________ 
पांढरपूर तालुक् यात एम.आय.डी.सी.ची घोषणा होवून  
देखील एम.आय.डी.सी.होव ूशिली नसल्याबाबत 

  

(१५)  ३६१८९ (२२-१२-२०१५).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर तालुका ाा सोलापूर जि ्यातीलच नव् ाे तर मााराष रातील एक कवकसनशील 
तालुका असून दक्षक्षण िारतीतील प्रमुख नतथग के्षि ेाे. परींत ुया तालुक् यात एम.ेय.डी.सी.ची 
णोर्णा करणे, िागेचा सव् ाे करणे, िागा ननजश्चती करणे इ् यादी सवग  सोयस् कर ाोवनू देखील 
एम.ेय.डी.सी.ाोवू शकली नााी, ाे खेर ेाे काय, 
(२) अस यास, शासन यावरती कोणता ठोस ननणग य णेणार ेाे काय, 
(३) नसयास, कवलींबनाची कारणे काय ेाेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई (०८-०६-२०१६) : (१) व (२) मााराषर औयःयोर्गक कवकास माामींडळामाफग त 
पींढरपूर तालुक्यातील पींढरपूर - सातारा मागाग वरील मौिे िाळवणी येथील ५५९.०४ ाेक््र ेर 
खािगी व १.३८ ाेक््र सरकारी अशा एकूण ५६०.४२ ाेक््र ेर के्षिास मााराषर औयःयोर्गक 
कवकास अर्धननयम १९६१ नुसार प्रकरण ६ या तरतूदी  लागू  करण्यासींबींधीया  प्रस्तावास 
्चार्धकार सभमतीया ददनाींक ५/१२/२०१३ रोिी ाालेया बैठकीत मान्यता देण्यात  ेली  
ाोती. तसेच पाण्याच े ेरक्षण प्राप्त ाायानींतर पाींच वर्ाग त िूसींपादनाची कायग वााी पूणग  
करावी अस ेननदेश सभमतीन े ददयानुसार ्प अभियींता, मऔकवम यानीीं पाण्याया 
ेरक्षणासाठी  कायग कारी अभियींता, िीमा  पा्बींधारे कविाग (पींढरपूर) याींना प्रस्ताव सादर 
केला ाोता. तथाकप अयःयापपयांत पाण्याच ेेरक्षण प्राप्त न ाायाने सदर के्षिासाठी  प्रकरण 
६ या तरतुदी लागू न करता सदर  के्षि वगळण्यासींबींधीचा प्रस्ताव माामींडळाने शासनास 
सादर केला ेाे.्यावर कायग वााी सुरु ेाे.    
(३) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 

___________ 
िोरपना तालकु्यातील पारडी आददवासी सेवा सहिरी सोसायटी  
मध्ये पीििजव पुनगवठन नावावर गैरव्यवहार झाल्याबाबत 

  

(१६)  ३६६५२ (२१-१२-२०१५).   अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरपना तालुक्यातील (जि.चीं्र पुर) पारडी ेददवासी सेवा साकारी सोसाय्ी मध्ये बोगस 
७/१२ या ेधारे शेती किाग च ेवा्प केयाच ेमााे सप् े्ंबर, २०१५ व ्यासुमारास ननदशग नास 
ेले, ाे खरे ेाे काय, 
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(२) असयास, ३१ माचग  पयांत ज्या किग दाराींनी किग  िरले नााी अशा किग दाराींना पीककिग  
पुनगग ठन नावावर दलाींलाया माफग त किाग चे वा्प करण्यात ेले, ाे खरे ेाे काय, 
(३) असयास, जिाा मध्यवती साकारी बँकेन ेया प्रकरणाची चौकशी केली वा करण्यात येत 
ेाे, चौकशीत काय ननषपन्न ााले तसचे दोर्ीींवर काय कारवाई करण्यात ेली ेाे वा 
येणार ेाे, 
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०७-२०१६) : (१) ाे खरे नााी. 
      नागपूर कविागातील चीं्र पूर जि्यातील तालुका कोरपना  येथील पारडी ेददवासी 
सेवा साकारी सींस्थचेे किग मागणी अिग  ाे ग्सर्चवाींमाफग त अिग  तपासणी करताना सींस्थेचा 
रेकनडग , ७/१२ इ्याींदीची तपासणी करुनच सींस्थेला किग वा्प करण्यात येते. 
(२) ाे खरे नााी. 
     सिासदाींना किग वा्प सींस्थमेाफग त ाोतो दलालाींमाफग त ाोत नााी. 
(३) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 
(४) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 

___________ 
शभवांडी-वसई मागाववर खारबाांव खाडीवरील पलुाखालील गा  िाढण्याबाबत 

  

(१७)  ३७०२७ (२२-१२-२०१५).   श्री.ुवपेश म् हात्र े (शभवांडी पूवव) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भिवींडी-वसई मागाग वर खारबाींव खाडीवर सन २०११ पासून पुलाच ेबाींधकाम कीं िा्दाराकडून 
सुरु असून ते करताींना खाडी पािात िराव करण्यात ेयामळेु तसेच २६ वर्ाग पूवी खारबाींव 
खाडीतील पुलाचे बाींधकाम सुरु असताना ननकृष् बाींधकामामळेु अधग व् पुलाचा िाग 
खाडीपािात कोसळयाने नदीपािात गाळ साचला असून सदर पिरसरात पूरपिरस्थती ननमाग ण 
ाोऊन तेथील सींरक्षक बाींध तू्ून  मोठ्या प्रमाणात खाडीच े दकुर्त पाणी िातशेतीत गेयाने 
तेथी शेतक-याींच े मोठ्या प्रमाणावर नुकसान ाोत असून ्यामुळे पुलाखाली गाळ काढण्याची 
मागणी तेथील प्रदरू्ण ननमुग लन शेतकरी सभमतीच ेअध्यक्ष व सरर्च्णीस याींनी सावग िननक 
बाींधकाम कविागाकड ेमााे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा ्या दरम्यान के याच ेननदशग नास ेले, ाे 
खरे ेाे काय, 
(२) असयास, याप्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली ेाे काय, चौकशीत काय ेढळून ेले 
व तयःनुसार खाडीच ेदकुर्त पाणी शेतक-याींया िातशेतीत णसुयाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ याींना 
शासनाकडून नुकसान िरपाई देण्याबाबत व सदराू पुलाखाली गाळ काढण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायग वााी केली वा करण्यात येत ेाे, 
(३) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ेात व याबाबतची सयःय:जस्थती काय ेाे ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०७-२०१६) : (१) भिवींडी वसई मागाग वरील खारबाींव खाडीवर िुन् या 
पुलालगत सन २०११  पासून नवीन पुलाचे बाींधकाम चालु असून तेथे मातीिराव 
्ाकण् यात ेला ाोता. सदरच ेकाम पूणग  ाा यावर मातीिराव काढण् यात ेलेला ेाे. खाडीच े
पाणी पलूा या दोन् ाी गाळयाींमधनू नैसर्गग करी् या वेगाने सुरळीत वाात असनु पूरपिरजस्थती 
अथवा शेतीच ेनुकसान ाोण् याचा प्रश् न  ्यः् ावत  नााी. 
       २६ वर्ाग पूवी िुन् या खारबाींव खाडीपुलाच े बाींधकाम सुरु असताींना पलुाचा िाग 
खाडीपािात कोसळ याबाबत अभिलेखामध् ये नोंद नााी. 
 प्रदरु्ण ननमुग लन शेतकरी सभमतीचे अध्यक्ष व सरर्च्णीस याींच े पुलाखाली गाळ 
काढण्याची मागणी बाबतच ेननवेदन ेढळून येत नााी.  
(२) व (३) प्रश् न ्यः् ावत नााी. 

___________ 
अमरावती व अिोला मध्यवती सहिारी बिेॅने शेतिऱयाांच ेपीि िजावचे  
पुनगवठन िुवन शेतिरी पीि िजव उपलब्ध िुवन न ददल्याबाबत 

  

(१८)  ३७२०३ (२२-१२-२०१५).   डॉ.सुननल देशमखु (अमरावती) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने दषुकाळ िााीर केयानींतराी अमरावती व अकोला मध्यवती साकारी 
बॅंकेने शेतकऱयाींच ेपीक किाग च ेपनुगग ठन करुन शेतकरी पीक किग  ्पलब्ध करुन न ददयाची 
बाब ननदशग नास ेली ेाे, ाे खरे ेाे काय, 
(२) असयास, याप्रकरणाची चौकशी करण्याबाबत सभमती गठीत करण्यात ेली ेाे, ाे 
खरेेाे काय, 
(३) असयास, सदर सभमतीन ेचौकशी करुन अावाल शासनास सादर केला ेाे काय, 
(४) सदर अावालानुसार काय कायग वााी करण्यात ेली ेाे, 
(५) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०७-२०१६) : (१) ाे खरे नााी. 
     बँकेने मागील वर्ी सन २०१४-१५ मध्ये ५८४८५ शेतकऱयाींना रक्कम रु. ४३४.९४ को्ीच े 
पीक किग  वा्प करण्यात ेलेले ाोते. ददनाींक ३०.०६.२०१५ अखरे पयग त वसुली न िरणाऱया  
१९४२२ शेतकऱयाींया किाग च े बकेँने रुपाींतर करुन १२३७५ शेतकऱयाींना रु. ३४.१४ को्ीच े
रुपाींतरीत किग  वा्प केलेले ेाे. 
    कविागीय साननबींधक, साकारी सींस्था, अमरावती या कायाग लयाने रुताींतरीत १०० ्क्के 
सिासदाींना किग  वा्प करणेबाबत बँकेला पि व्यवाार केलेला ेाे. बँकेन े            
ददनाींक २३.१०.२०१५ अन्वये सादर केलेया खुलाशा नुसार ्वग रीत  ७०४७ रुपाींतरीत पाि 
शेतकऱयाींनी बँकेकड ेेवश्यक ती किग  वा्पाची कागदपि ेसादर न केयामुळे तकीं वा किाग ची 
मागणी न केयामुळे किग  वा्प करण्यात ेलेले नााी. 
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     अकोला जिाा मध्यवती साकारी बँकेन े(अकोला + वाभशम या जि्याींनी) सन २०१५-
१६ या खरीप ाींगामात अप मुदत किाग च े४६३९२ सिासद रक्कम रु. २४५०५.३४ लाख रुपाींतर 
तसेच २५८८४ सिासद रक्कम रु ११८६८.७२ लाख फेर रुपाींतर असे एकूण ७२२७६ सिासद 
रक्कम रु. ३६३७४ लाख रुपाींतर केले ेाे. 
(२) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 
(३) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 
(४) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 
(५) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 

___________ 
  

मुलूांड पजश्चम (मुांबई पूवव) येथील श्री.ददवािर िोयांड ेव त्याांच्या पत्नी  
याांनी जागेच ेखोटे िागदपत्र तयार िुवन कित्येि रदहवाशाांना फसववल्याबाबत 

  

(१९)  ३७८३५ (२२-१२-२०१५).   श्री.प्रताप सरनाईि (ओव ा माजजवडा) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मुींबईया पूवग  ्पनगरातील  मुलूींड पजश्चम येथे रााणा-या श्री.ददवाकर कोयींड ेव ्याींया 
प्नीन े ्याींयाकड े असलेया शासकीय परवाना तपासणीस पॅनल नीं.अिेीडी-३०२ 
(Government Certified Auditor Panal No.AGD - ३०२) नुसार साकारी सोसाय्ीया 
तपासणीचे काम करत असताना ्याींनी िागेचे खो्े कागदपि  तयार करुन तक्येक 
रदावाशाींना फसकवले ेाे ाे खरे ेाे काय, 
(२) असयास, याबाबत तथेील रदावाशी श्री. रकवीं्र  सखाराम ारळकर याींनी           
ददनाींक १८ ऑक््ोबर, २००९ व ददनाींक १० िुल,ै २०१५ रोिी वा ्या सुमारास फसवणूक 
केयाबाबतची त्ार मुलूींड पजश्चम पोभलस ठाण ेयेथे दाखल केली ेाे ाे खरे ेाे काय, 
(३) असयास, याबाबत चौकशी केली ेाे काय व ्यानुसार सींबींर्धत पती प्नीींचा शासकीय 
परवाना र् करुन ्याींयावर  कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेाे, 
(४) नसयास, याबाबत ाोत असलेया कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 

  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०६-२०१६) : (१) ाे खरे नााी. 
(२) श्री. रकवीं्र  सखाराम ारळकर, याींनी ददनाींक १०.०७.२०१५ रोिी श्री. ददवाकर कोयींड ेयाींया 
कवरुध्द ननवासस्थानाच ेखरेदी खत फसवणूकीबाबत त्ार अिग  केला ेाे. तथाकप िागे सींबींधी 
भस्ी भसव्ाील को ग्  मुींबई येथ ेप्रकरण न्यायप्रकवषठ ेाे. 
(३) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 
(४) सदर प्रकरणी भस्ी भसव्ाील को ग्  मुींबई येथे प्रकरण न्यायप्रकवषठ असयान ेप्रश्न ्यः् ावत 
नााी. 
 

___________ 
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बारामती (जज.पुणे) एमआयडीसीत उद्योगाांसाठी भखूांड शम ण्यासाठी जव पास ८०० उद्योजि 
प्रनतके्षत असताांना त्याांना प्राधाय देण्याऐवजी शललाव पध्दतीने भखूांड देण्याबाबत 

(२०)  ३८०१४ (२२-१२-२०१५).   श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिायातील बारामती एमेयडीसीत ्यःयोगाींसाठी िूखींड भमळण्यासाठी िवळपास 
८०० ्यःयोिक प्रनतके्षत असताींना ्याींना प्राधान्य देण्याऐविी भललाव पध्दतीन ेिूखींड देण्याचा 
णा् णातयाच ेमााे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा ्या सुमारास ननदशग नास ेले ाे खरे ेाे काय, 
(२) तसेच ११० िखूींडाच ेएकिीकरण करुन कोकाकोला कीं पनीला िूखींड ददले. परींतु ाा िखूींड 
सध्या िरकामा ेाे ाे खरे ेाे काय, 
(३) असयास, ८० ्क्के िूखींड पडून असून २५ वर्े ताबा णेऊनाी फक्त शेड ्िारण्यात 
ेया ेाेत ाेाी खरे ेाे काय, 
(४) असयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ेाे काय, चौकशीनुसार पुढे कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत ेाे, नसयास कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) पुणे जि्यातील बारामती औयःयोर्गक के्षिातील 
पींचनाम्यान ेताब्यात णेतलेले व िूखींडधारकाने परत केलेया िखूींडाींया सींदिाग त माामींडळाया 
ददनाींक १०/१२/१९९८ या पिरपिकानुसार भललाव पध्दतीन े कव्ी करण्याच ेधोरण असयाने 
ददनाींक २/९/२०१५ रोिी दैननक पुढारी, पुणे, दैननक नवशक्ती, मुींबई व ति प्रेस िनग ल या 
वृ् तपिाींमध्ये ननकवदा प्रभसध्द करण्यात येऊन ती माामींडळाया सींकेत स्थळावर ्पलब्ध 
करण्यात ेली ाोती. तथाकप सदर भललाव प्रत्येस ता्पुर्या स्वरुपात स्थर्गती देण्यात 
ेली ेाे. 
(२) बारामती औयःयोर्गक के्षिातील कवाीत कालावधीत िूखींडाचा कवकास न केयामुळे 
पींचनाम्यायःवारे / करारनामा र् केलेले / ्यःयोिकानी स्वत: परत केलेले असे एकूण ३४५ 
िूखींड माामींडळान ेताब्यात णेतले असून ्यातील ११० िूखींडाींच ेवा्प मे.कोका-कोला बेव्ारेि 
प्रा.भल.या बाुराषरीय कीं पनीस करण्याचे प्रस्ताकवत ाोते. परींत ुिून, २०१५ मध्ये सदर कीं पनीने 
ताींत्रिक अडचणीमुळे प्रकप कायाग जन्वत करण्यास असमथग तता दशग कवयाने सदरचे के्षि 
M/s.Bauli India Bakes & sweets Pvt.Ltd व M/s.Dorsogna Sweet Ingredients 
Pvt.Ltd  या परदेशी गुींतवणूकधारकाींना व इतर कीं पन्याना वा्प करण्यात ेले ेाे. 
(३) व (४) करारनाम्यातील अ्ी व शतीनुसार ज्या िूखींडधारकाींनी कवाीत कालावधीत िखूींडाचा 
कवकास केला नााी असे एकूण ३४५ अकवकभसत िूखींड माामींडळान ेपींचनामा करुन ताब्यात 
णेतलेले ेाेत. 

___________ 
जव्हार-शसल्व्हासा या रस्त्याच्या दुुवस्तीबाबत 

  

(२१)  ३८०२६ (२२-१२-२०१५).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालणर जि्यातील िव्ाार-भसव्ाासा रस््याची दरुुस्ती व डाींबरीकरण न ाायामुळे 
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तसेच सावग िननक बाींधकाम कविाग दलुग क्ष करीत असयाने रस््याची ददुग शा ााली असून 
अपणाताींत वाढ ाोत असयाच ेददनाींक ३ नोव्ाेंबर, २०१५ रोिी शासनास ननदशग नास ेले, ाे 
खरे ेाे काय, 
(२) असयास, शासनाने या रस््याची पााणी व चौकशी केली ेाे काय, 
(३) असयास, ्क्त रस्ता तकती कालावधीत दरुुस्त करण्यात येणार ेाे तसेच याप्रकरणी 
शासनाने कोणती कायग वााी केली वा करण्यात येत ेाे, 
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०७-२०१६) : (१) प्रश् नाींतकत रस् ् यावर कााी प्रमाणात खडाड े ाोत ाे 
अींशत् खरे ेाे. तथाकप रस् ् या या नादरुुस् त जस्थतीमळेु कोण् यााी प्रकारचा  अपणात 
ााले या ददसून येत नााी. 
     सयःय्जस्थतीत खडाड ेिरले असून वाातूक सुरळीत सुरु ेाे. 
(२), (३) व (४) प्रश् न ्यः् ावत नााी. 

___________ 
  

सातारा जजल् ्यातील औद्योधगि वसाहतीांतील समस्या सोडववणेबाबत 
  

(२२)  ३८१४७ (२२-१२-२०१५).   श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
ि वा), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   
सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जि ्यातील औयःयोर्गक वसाातीींना िागा, पाणी, फायरस््ेशन, पोलीस स््ेशन 
तसेच इतर अन्य समस्या मोठ्या प्रमाणात िेडसावत असयाबाबतचे ननवेदन 
मा.मुख्यकायग कारी अर्धकारी, मााराषर औयःयोर्गक कवकास मींडळ, मुींबई याींना मॅन्युफॅक्चरसग  
असोभसएशन ऑफ सातारा याींनी ददनाींक २१ िुल,ै २०१५ रोिी ददले ेाे, ाे खरे ेाे काय, 
(२) असयास, सदर ननवेदनानसुार सातारा येथील औयःयोर्गक वसाातीींना िेडसावणाऱया 
समस्या सोडकवणेबाबत शासनान ेकोणती कायग वााी केली, 
(३) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) ाोय, ाे खरे ेाे. 
(२) सातारा औयःयोर्गक के्षिािवळील प्रस्ताकवत देगाव, ननगडी, वणे के्षिास स्थाननक 
शेतकऱयाींचा िसूींपादनास कवरोध असयामळेु सदर के्षि कवनाअर्धसूर्चत करण्याची कायग वााी 
सुरु ेाे तथाकप ्यःयोिक सींण्ना व स्थाननक प्रनतननधी याींनी नवीन िागा प्रस्ताकवत 
केयास िूसींपादनाबाबत माामींडळातफे कायग वााी करण्यात येईल. 
     पुसेगाव, ननढळ औयःयोर्गक वसाातीकड े िाणारा सातारा - सोलापूर राज्यमागग  
सावग िननक बाींधकाम कविागाया अख्यारीत असयामुळे ्या कविागाने रस्ता 
रुीं दीकरण/चौपदरीकरण करणे योग्य ाोईल. कृषणा नदीया िूस्तराचा कवचार करता बींधारा 
बाींधणे ाी खर्चग क बाब असयाने पाणी वापराया सम प्रमाणात ेर्थग क खचग  ्चलण्याच े
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माामींडळाने प्रस्ताकवत केले असनू ्न्ााळयामध्ये नदीवर गरिेप्रमाणे मातीचा बींधारा बाींधून 
औयःयोर्गक के्षिास पाणी कमी पडणार नााी याची काळिी णेतली िाते. 
      सातारा जि्यातील  औयःयोर्गक  के्षिाचा कवचार करता सातारा येथ े माामींडळाच े
प्रादेभशक कायाग लय व कायग कारी अभियींता  कायाग लयाची ेवश्यकता नााी तथाकप िकवषयात 
त्काभलन पिरजस्थती पााून ननणग य णेण्यात येणार ेाे. 
      सातारा नगरपाभलकेकड ेफायर स््ेशनची सोय असून ते औयःयोर्गक के्षिाया निीक 
ेाे तथाकप फायर स््ेशन बाींधण्याकिरता अनतिरक्त सातारा औयःयोर्गक के्षिात माामींडळान े
िूखींड ेरक्षक्षत केला ेाे. 
      कारखाना खूप वर् े बींद असयास िूखींड ास्ताींतर करताना कामगाराींया देण्याींबाबत 
कामगार ेयुक्ताींया ना ारकत दाखयाची मागणी करण्यात येते. अन्यथा कारखाना 
ता्पुरता बींद असेल तर िूखींडधारकाकडून कामगाराींया देण्याींबाबतचे सींयुक्त ामीपि णेऊन 
िूखींड ास्ताींतरीत केला िातो.  
      िुन्या सातारा औयःयोर्गक के्षिाया ा्ीत पोलीस चौकी कायग रत असून नकवन 
औयःयोर्गक के्षिाकिरता पोलीस चौकीसाठी सामाईक सुकवधा कें ्र ाया इमारतीमध्ये  िागा 
्पलब्ध करुन देण्यात ेलेली ेाे. 
(३) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 

___________ 
  

गांगाखेड (जज.परभणी) येथील गोदावरी नदीवरील पुलाच्या बाांधिामाबाबत 
  

(२३)  ३९५७६ (१३-०१-२०१६).   श्री.मधुसूदन िें दे्र (गांगाखेड) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गींगाखेड (जि.परिणी) येथील गोदावरी नदीवर गींगाखेड त े धारखेड िोडला िाणारा पुल 
बाींधकामाची मागणी स्थाननक लोकप्रतीननधीींनी शासनाकड ेकेली ेाे, ाे खरे ेाे काय, 
(२) असयास, मा.मींिी माोदयाींनी मागणीया अनुर्ींगान े सर्चव (रस्ते) याींनी            
ददनाींक १९ डडसेंबर, २०१५ रोिी वा ्या सुमारास बाींधकामाबाबत सुचना केली ाोती, ाे खरे 
ेाे काय, 
(३) असयास, शासन ्या पुलाया बाींधकामाबाबत व गींगाखेड शाराया ््तरे कडील सोळा 
गावाींया नागरीकाींचा व स्थानीक लोकप्रतीनीधीींया मागणीस मींिुरी केव्ाापयांत देणार ेाे, 
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०७-२०१६) : (१) ाोय. 
(२), (३) व (४) प्रश्नाधीन पलू ाा जिाास्तरीय रस््यावरील असनू सदर पूलाचे काम मींिूरी व 
ननधी ्पलब्धतेया अधीन रााून ााती णेण्याच ेननयोिन ेाे. 
 

___________ 
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मौज ेघाटघर, पो.आांजनाव े (ता.जुनर, जज.पुणे) 
 येथील रस्त्याची झालेली दरुवस्था 

  

(२४)  ४०३८१ (०४-०५-२०१६).   श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय 
साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) मौि ेणा्णर, पो.ेींिनावळे (ता.िुन्नर, जि.पुणे) येथील गावापासून पोस्् बेभसक ेश्रम 
शाळेपयांत िाणाऱया रस््याची दरुवस्था ााली ेाे, ाे खरे ेाे काय, 
(२) असयास, सदर रस््यावरून कोणतेाी वाान धाव ू शकत नसयान े रस््या अिावी 
कवयःयार्थयाांना शाळेत िाण्या-येण्याचे प्रवास पायीच कराव ेलागत ेाे, ाे ाी खरे ेाे काय, 
(३) असयास, ्क्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेाे काय, 
(४) असयास, चौकशीत काय ेढळून ेले व तदनसुार शासनान ेकोणती कायग वााी केली वा 
करण्यात येत ेाे, 
(५) नसयास, कवलींबाची करणे काय ेाेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०७-२०१६) :  (१) नााी, ाे खरे नााी. 
     मौि े णा्वर पो. अींिनावळे (ता. िुन् नर, जि. पुणे) या रस् ् याींची एकुण लाींबी ४.०० 
तकमी ेाे. सदर रस् ् यापैकी १.०० तक.मी. रस् ता ग्रामीण मागग  १ असून सदर लाींबी जि ाा 
पिरर्द याींचे अख् यािरत असून, सुजस्थतीत ेाे. ्वग िरत ३.०० तक.मी. लाींबी प्रजिमा - १ चा 
िाग असून सदर लाींबी सावग िननक बाींधकाम कविागाकड े देखिाल व दरुुस् तीसाठी ेाे, वा 
लाींबीतील ेवश् यक दरुुस् तीची कामे मींिूरी, ननर्ध ननकर् व प्राधान् य्मानुसार ााती णेण् याचे 
ननयोिन ेाे. 
(२) नााी, ाे खरे नााी. 
(३), (४) व (५) प्रश् न ्यः् ावत नााी. 

___________ 
  

राज्यात किरिो  व्यापारी धोरणाची अांमलबजावणी िरण्याबाबत 
  

(२५)  ४०५५७ (२८-०४-२०१६).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.सदा सरवणिर 
(मादहम) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील छो्या ेणण तकरकोळ व्यापाऱयाींना काययःयाया कवकवध िाचक अ्ीतून 
शासनाकडून ददलासा देण्यासाठी रािी ्भशरा पयांत दकुान सुरु ठेवण्यापासून ते दकुानाींना 
अनतिरक्त एफ एस ेय देणे तसेच थे् शेतकऱयाींकडून शेतमाल णेऊन तो कवकता येणे अशा 
तकरकोळ व्यापार धोरणाला मान्यता ददली, ाे खरे ेाे काय, 
(२) असयास, तकरकोळ व्यापार धोरणाची प्रिावीपण े अींमलबिावणी करण्यासाठी राज्य 
पातळीवर ्चस्तरीय सभमती स्थापन करण्यात येणार ेाे, ाे ाी खरे ेाे काय, 
(३) तसेच शासनाया सदर प्रस्तावामळेु यापुढे कृर्ी ््पन्न बािार सभम्या बींद पडण्याची 
जस्थती ननमाग ण ााली ेाे, ाे ाी खरे ेाे काय, 
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(४) असयास, सदर धोरणाची सयःयजस्थती काय ेाे व धोरणाला त्वता मान्यता देण्यात 
ेली ेाे काय, 
(५) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 
 
  

श्री. सुभाष देसाई (१३-०७-२०१६) : (१) व (२) शासन ननणग य ्. तककवधी-
२०१५/प्र.्११३/्यःयोग-२,ददनाींक१०/०२/२०१६ न्वये राज्याचे तकरकोळ व्यापार धोरण-२०१६ 
िााीर करण्यात ेले ेाे ाे धोरण -२०१६ िााीर करण्यात ेले ेाे. ाे धोरण ेखताना 
कवकवध कविागाशी कवचारकवननमय करण्यात ेला असून धोरणात प्रामखु्यान े ेर्थग केतर 
सवलती िााीर केया ेाेत. 
       राज्य स्तरावर या धोरणाया अींमलबिावणीच े सींननयींिण करण्यासाठी मा. मुख्य 
सर्चव याींया अध्यक्षतेखाली शक्तीप्रदान सभमतीच े गठन ददनाींक १०/०२/२०१६ या शासन 
ननणग यान्वये करण्यात ेले ेाे. 
(३) नााी. 
(४) सदर धोरण शासनाने ददनाींक १०/०२/२०१६ रोिी िााीर केले ेाे. 
(५) प्रश्न ्यः् ावत नााी.  
  

___________ 
  

दहांगोली (जज. दहांगोली) तालुक्यातील खेडाव येथील मा दहवरा 
 ते शसरसम रस्त्याची दरुवस्था झाल्याबाबत 

  

(२६)  ४१३३४ (०४-०५-२०१६).   डॉ.सांतोष टारफे (ि मनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमवला गाववत 
(इगतपूरी) :   सन्माननीय साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वग ून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दाींगोली (जि. दाींगोली) तालुक्यातील खेडाग  येथनू िवळच असलेया माळदावरा त ेभसरसम 
बु. या दोन तक.मी. रस््याची दरुवस्था ााली असनू या रस््यात र्गट्टी, दगड ्णड े पडले 
असयान ेनागिरकाींची गैरसोय ाोत असयाच ेमााे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा ्या दरम्यान 
ननदशग नास ेले, ाे खरे ेाे काय, 
(२) असयास, ्क्त रस््याच े काम पुणग  करण्यासाठी शासनान े कोणती कायग वााी केली वा 
करण्यात येत ेाे, 
(३) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 
 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०७-२०१६) : (१) ाोय, अींशत् खरे ेाे. 
(२) व (३) प्रश् नाींतकत रस् ् याची लाींबी ाी प्रजिमा २९ त ेनाींदरुा - बोरावा - पाींगरी -  कसगाव - 
प्रजिमा ७ माळदावरा - भसरसम - ददग्रसवाणी - गाडीबोरी या प्रजिमा - २ चा िाग ेाे. 
माभळ ावरा ते भसरसम या दोन गाींवामधील रस् ् याची लाींबी ७.९० तकमी ेाे. यापकैी ५.८०० 
लाींबीमधील डाींबरी पषृ ठिाग सुजस्थतीत ेाे. ्वग रीत २.१०० तकमी लाींबीमध् ये खडी व मुरुमाचा 
वापर करुन खडाड े िरण् याचे काम पूणग  करण् यात ेले. 
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      रस् ् यावरील बेलगाडी व रक् ्र या वाातुकीमुळे रस् ् या या पषृ ठिागावरील खडी 
तकरकोळ प्रमाणात ्खडली ाोती. कामाचा दोर् दानय् व कालावधी सींपुष ्ात ेलेला नस यान े
सींबींर्धत कीं िा्दाराकडून ् या या खचाग न े रस् ् या या पषृ ठिागाची दरुुस् ती केली असनू 
सयःय्जस्थतीत रस् ता वाातुकीसाठी सुजस्थतीत ेाे. 
  

___________ 
  

सहिार ववभागाच्या आदेशानुसार झालेल्या सवेक्षणात साांगली जजल्हयातील  
अनेि सहिारी सांस्था अवसायनात ननघणार असल्याबाबत 

  

(२७)  ४१५८१ (२७-०४-२०१६).   श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगी  (साांगली) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साकार कविागाया ेदेशानुसार ाालेया सवेक्षणामध्ये साींगली जि्यातील सींस्थाींच े
सवेक्षण करण्यात ेले ाे खरे ेाे काय, 
(२) असयास, नेमक्या तकती सींस्थाींचे सवेक्षण करण्यात ेले, 
(३) असयास, यामध्ये कृर्ी व दगु्धकवकास सींस्था तसेच इतर कोणकोण्या प्रकारया 
सींस्थाींचा समावेश ेाे, 
(४) असयास, यातील तकती सींस्था अवसायनात ननणणार ेाेत, 
(५) असयास, याबाबतची कारणे काय ेाेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०७-२०१६) : (१) ाोय. 
(२) एकूण ५०६४ इतक्या सींस्थाच ेसवेक्षण करण्यात ेले. 
(३) यामध्ये मााराषर राज्य साकारी बकँ व जिाा मध्यवती साकारी बँका, प्राथ.शेती 
पतपुरवठा व इतर शेती पतपुरवठा, नागरी बँका, नागरी/ग्रामीण पतपुरवठा नोकरदार 
पतपुरवठा, गाृननमाग ण सींस्था व कप्रमायसेस सींस्था, मिूर सींस्था,बलुतेदार सींस् था, पाणी पुरवठा 
व पाणी वा्प सींस्था, सवग  प्रकारया सींणीय सींस्था, खरेदी कव्ी सींस्था, कृकर् प्रत्या साकारी 
सींस्था, जिननींग प्रेभसप साकारी सींस्था, ग्रााक साकारी सींस्था, इतर सवग  प्रकारया साकारी 
सींस्था, साखर कारखान,े सुत र्गरण्या मध्यवती दगु्ध पुरवठा सींस्था, प्राथभमक दगु्ध पुरवठा 
सींस्था, प्राथभमक कुक्क् पालन सींस्था, प्राथभमक पशुसींवधग न सींस्था, प्राथभमक मजछमार 
सींस्था, या प्रकारया सींस्थाींचा समावेश ेाे. 
(४) साींगली जि्यातील एकूण १३५४ सींस्था अवसायनात ननणणार ेाेत. 
(५) बींद ेढळून येणे, नोंदणीकृत प्तावर ेढळून न येणे, ठावदठकाणा ेढळून न येणे 
तसेच ््ेशाप्रमाणे कामाकाि सरुु नसणे या कारणामुळे या सींस्था अवसायनात ननणणार 
ेाेत. 

___________ 
  

राज्यातील चमविार समाजाच्या ववववध मागण्याांबाबत 
  

(२८)  ४१८०७ (२८-०४-२०१६).   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा ि वा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.मिरांद 
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जाधव-पाटील (वाई) :   सन्माननीय सामाजजि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील चमग कार समािाया ेर्थग क, सामाजिक मागण्याींवर ननणग य णेण्यासाठी 
मा.सामाजिक न्यायमींिी याींचसेमवते ददनाींक ५ िानेवारी, २०१६ रोिी चमग कार सींण्नाींची बैठक 
णेतलेली ाोती, ाे खरे ेाे काय, 
(२) असयास, ्क्त प्रश्न (१) मधील प्रकरणी बैठकीत केलेया चमग कार समािाया 
मागण्याींचे थोडक्यात स्वरुप काय ेाे व ेतापयांत कोणता ननणग य णेतला व ्यानुसार पुढे 
कोणती कायग वााी केली वा करण्यात येत ेाे, 
(३) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत, 
  

श्री. राजिुमार बडोले (१४-०७-२०१६) : (१) नााी. 
(२) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 
(३) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 

___________ 
  
 पांढरपूर-महाड प्र.रा.मा. १५ या भोर हद्दीतील रस्त्याच ेरां दीिरण  

िरन पषृ्ट्ठभागाचे नूतनीिरण िरणेबाबत 
  

(२९)  ४२३५७ (२९-०४-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी) :   
सन्माननीय साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे व रायगड या जि्याला मुख्यालयापासून कमी अींतराने िोडणारा पींढरपूर-मााड 
प्र.रा.मा. १५ ाा िोर ा्ीतील  सुमारे ३५ तक.मी. लाींबीचा रस्ता केवळ ३.७५ मी्र रुीं दीचा 
असयान े तो ५.५० मी्र रुीं दीचा करुन पषृठिागाचे नूतनीकरण करणेबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ३० नोव्ाेंबर, २०१५ रोिी कायग कारी अभियींता, सावग िननक बाींधकाम 
कविाग, पुणे याींना व ददनाींक १९ िानेवारी, २०१६ रोिी मा. सावग िननक बाींधकाम मींिी 
माोदयाींना ननवेदन ददले ाोत,े ाे खरे ेाे काय, 
(२) असयास, याबाबतीत शासनाने कोणती कायग वााी केली वा करण्यात येत ेाे, 
(३) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०७-२०१६) : (१) ाोय, 
      मा. श्री. सींग्रामदादा थोप्े कव.स.स. िोर - वे ाा - मुळशी याींनी ददनाींक ३०/११/२०१५ 
रोिी ननवेदन ददले ेाे . 
(२) व (३) प्रश् नाींतकत रस् ता ाा प्र.रा.मा.््र. १५ मााड - िोर - पींढरपूर या रस् ् या या एक 
िाग ेाे. िोर तालुक् यातील या रस् ् याची लाींबी ५१ तक.मी ेाे. या लाींबीपैकी २६.५० तक.मी. 
लाींबीमध् ये रस् ् या या डाींबरी पषृ ठिाग ५.५० मी रुीं दीचा ेाे.     
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       रस् ् या या तक.मी. ११०/०० ते ११३/०० या तक.मी दरम् यान या ५ तक.मी. लाींबीतील व 
तक.मी. ११०/०० त े ११३/०० या ३ तक.मी. लाींबीतील रस् ् याीं या डाींबरी पषृ ठिागाच े रुीं दीकरण 
करण् याची काम े मींिूर करण् यात ेली ेाेत. ाी काम े प्रगतीत असून ननर्ध या 
्पलब् धतेनुसार पूणग  करण् याच े ननयोिन ेाे. सयःयजस्थतीत रस् ् यावरील वाातुक सुरळीतपणे 
चाल ुेाे. 
      ्वग रीत लाींबीतील पषृ ठिागाचे रुीं दीकरण करणे व इतर ेवश् यक कामे मींिूरी ननकर्, 
ननधी व प्राधन् य्मानुसार ााती णेण् याचे ननयोिन ेाे. 

___________ 
धामणगाांव रेल्व े(जज.अमरावती) येथील पारधी समाजाच्या वविासासाठी  

ववववध रस्त्याच्या िामाांना प्रशासिीय मांजूरी देण्याबाबत 
  

(३०)  ४२६८८ (२९-०४-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली) :   सन्माननीय 
आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धामणगाींव रेवे (जि.अमरावती) येथील पारधी समािाया कवकासासाठी चाींदरू रेवे तरोडा 
पारधी बेडा ते चाींदरू रेवे सावींगी मग्रापूर रस्ता, गौरखेडा पारधी बडेा ते बासलापूर िोड रस्ता, 
भशरपूर पारधी बेडा त ेयवतमाळ ाायवे िोड रस्ता, िगतपरू त ेभशवारा पारधी बेडा या िोड 
रस््याया कामाींसाठी सन २०१५-१६ करीता प्रशासकीय मींिूरी देऊन ननधी ्पलब्ध करुन 
देण्याबातचे ननवेदन मा.ेददवासी कवकास मींिी याींना स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददले ेाे, ाे 
खरे ेाे काय, 
(२) असयास, ्परोक्त प्रकरणी अयःयापपयांत कोणतीच कायग वााी ााली नसयाच ेेढळून 
ेले ेाे, ाे खरे ेाे काय, 
(३) असयास, ननधीची तातडीन े पूतग ता करण्याबाबत शासनान े पढेु काय कायग वााी केली वा 
करण्यात येत ेाे, 
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१४-०७-२०१६) : (१)  ाोय. 
(२) नााी. 
(३) सन २०१५-१६ मध्ये रु. २४.०० को्ी अथग सींकपीय तरतुदीपैकी ७०% तरतुद बीडीएस 
प्रणालीवर ्पलब्ध ाोती. ्या मयाग देत १६.८० को्ी रकमेया कवकवध बाबीींना या कविागाया 
ददनाींक ३०.०१.२०१६ या शासन ननणग यान्वये मान्यता देण्यात ेली ्वग िरत ३०% रक्कमेपकैी 
रु.२७३.१२ लक्ष इतका ननधी पारधी कवकास कायग् माींतगग त रस््याींया कामाकरीता कवतिरत 
करण्याचा प्रस्ताव कव्त कविागाकड ेपाठकवला असता सन २०१५-१६ च ेसुधािरत अींदाि अींनतम 
ाायाने ्या कविागान ेसामती दशग कवली नााी. सदरची बाब मा. श्री. कवरें्र  िगताप कव.स.स 
याींना ददनाींक ३ म,े २०१६ या पिान्वये कळकवण्यात ेली ेाे. 
(४) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 

___________ 
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राजापूर तालुक्यातील (जज.रत्नाधगरी) ओणी-अणुस्िुरा, सौंद , खडीिो वण,  
ये वण व रायपाटण रस्त्याांची दरुवस्था झाल्याबाबत 

  

(३१)  ४४०४५ (२१-०४-२०१६).   श्री.राजन सा वी (राजापूर) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रािापूर तालुक्यातील (जि.र्नार्गरी) ओणी-अणुस्कुरा, सौंदळ, खडीकोळवण, येळवण व 
रायपा्ण रस््याींची दरुवस्था ााली असून यावरुन िड-अविड वााने चालकवणे चालकाींना 
गैरसोयीचे ाोत असयाच ेमााे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदशग नास ेले ेाे, 
ाे खरे ेाे काय, 
(२) असयास, सदर रस््याया दरुुस्तीकिरता तकती ननधीची तरतदू करण्यात ेली ेाे वा 
येत ेाे,  
(३) तसेच ्याबाबत शासनान ेकोणती कायग वााी केली वा करण्यात येत ेाे, 
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०७-२०१६) : (१) नााी. 
(२) व (३) सदर रस्ता सुजस्थतीत असून वाातकू सुरळीत सुरु ेाे. 
(४) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 

___________ 
  

सहिारी सांस्थाांच्या िरण्यात आलेल्या सवेक्षणात िेव  िागदोपत्री  
चलणाऱया सांस्थाांची नोंदणी रद्द िरण्याच्या ननणवयाबाबत 

  

(३२)  ४४२०७ (२७-०४-२०१६).   श्री.सुननल प्रभ ू(ददांडोशी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मा.साकार ेयुक्ताींया ेदेशानुसार मुींबईतील ४ जिाा ्पननबींधक कायाग लयाींया 
अख्यारीतील साकारी सींस्थाींया करण्यात ेलेया सवेक्षणात केवळ कागदोपिी चलणाऱया 
११९८ सींस्थाींची नोंदणी र् करण्याचा ननणग य ददनाींक २८ डडसेंबर, २०१५ रोिी वा ्या सुमारास, 
राज्य शासनाने णेतला, ाे खरे ेाे काय, 
(२) असयास, ज्या सींस्था बींद जस्थतीत ेाेत तकीं वा नोंदणीया दठकाणी अस्तज्वात नााीत 
अशा ११९८ सींस्थाींची नोंदणी ्वरीत र् करण्याया दृष्ीने शासनाने कोणती कायग वााी केली 
ेाे, 
(३) नसयास, ्याची सवग साधारण कारणे काय ेाेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०७-२०१६) :(१) व (२) ाोय, अींशत: खरे ेाे. 
     एकूण ३२६६ सींस्था बींद ेढळून ेया ेाेत. ्यापकैी १६८२ सींस्थाची नोंदणी र् 
केलेली ेाे. 
(३) लागू नााी. 

___________ 
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राज्यातील अनुदाननत आश्रमशा ाांच्या अनुदानात वाढ िरण्याबाबत 
   

(३३)  ४४४७६ (२९-०४-२०१६).   श्री.सुननल शशांदे (वर ी) :   सन्माननीय सामाजजि  याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुदाननत ेश्रमशाळाींवर पडणारा ेर्थग क ताण दरू करण्यासाठी अनुदानात 
वाढ करण्यासाठी मा.मुख्य सर्चव याींया अध्यक्षतेखाली अ्यासग् स्थापन करण्यात ेला 
ेाे, ाे खरे ेाे काय,, 
(२) असयास, सदराू अ्यासग्ाने याबाबतचा अावाल शासनास सादर केला ेाे काय, 
(३) असयास, सदराू अावालात नमूद केलेया भशफारशीींचे थोडक्यात स्वरुप काय ेाे, 
(४) असयास, सदराू भशफारशीींची तातडीन े अींमलबिावणी करण्याबाबत शासनाकडून 
ेितागायत कोणती ठोस कायग वााी करण्यात ेली ेाे वा येत ेाे, 
(५) नसयास, कवलींबाची सवग साधारण कारणे काय ेाेत ? 
 
  

श्री. राजिुमार बडोले (०८-०७-२०१६) : (१) ाोय, ाे खरे ेाे. ददनाक १ माचग , २०१६ या 
शासन ननणग यान्वये पिरक्षण अनुदानास वाढ करणेबाबत मुख्य सर्चवाींया अध्यक्षतेखाली 
अ्यासग्ाची स्थापना करण्यात ेलेली ेाे. 
(२) नााी. 
(३), (४), (५) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर जजल््यातील ववववध प्रिारच्या १६९९ सांस्था बांद असल्याबाबत 
  

(३४)  ४४७०७ (२७-०४-२०१६).   डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.राजेश क्षीरसागर 
(िोल्हापूर उत्तर), श्री.उल्हास पाटील (शशरो ) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साकारी कविागान े केलेया सवेक्षणात कोाापूर जि्यातील कवकवध प्रकारया १६९९ 
सींस्था बींद असयाच ेमााे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा ्यासुमारास ेढळून ेले, ाे खरे ेाे 
काय, 
(२) असयास, या बींद असलेया सींस्थावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेाे, 
(३) असयास, केलेया कारवाईच ेस्वरुप काय ेाे, 
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०७-२०१६) : (१) ाोय, अींशत: खरे ेाे ददनाींक  १ िुल,ै २०१५ ते ३० 
नोव्ाेंबर,२०१५ या कालापयग त कोाापूर जि्यात साकार कविागाने केलेया सवेक्षणात  
कायग स्थर्गत ९४५, बींद ७२० व नोंदणीकृत प्यावर ठावदठकाणी नसलेया  १७०७ अशा     
एकूण ३३७२ सींस्था बींद अवस्थेत ेढळून ेया. 
(२) सवेक्षण मोदामेमध्ये बींद ेढळून ेलेया सींस्था अवसायनात णेण्याची कायग वााी सुरु 
ेाे.  
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(३) सवेक्षण मोदामेमध्ये बींद ेढळून ेलेया सींस्थाींवर मााराषर साकारी सींस्था अर्धननयम 
१९६० व अींतगग त ननयम १९६१ अींतगग त सींस्था अवसायनात णेण्याची कायग वााी चाल ूेाे. ज्या 
सींस्थाींकड े येणे. देणे कााी नााी अशा सींस्था प्राधान्याने अवसायनात णेवून सींस्थाींची नोंदणी 
र् करणेत येत ेाेव ज्या सींस्थाींकड ेयेणे-देणे ेाे अशा सींस्थाचे अवसायनाबाबत कायग वााी 
अर्धननयमामाफग त तरतुदी व शासन पिरपिकीय सुचनाींनुसार करण्यात येत ेाे, 
(४) लागू नााी. 

___________ 
 

सावदे त ेररांगणगाव (ता.एरांडोल, जज.ज गाांव) या रस् त् याचे  
िाम ननिृष्ट् ट दजावचे झाल्याबाबत 

  

(३५)  ४६०७७ (२९-०४-२०१६).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) सावदे त े िरींगणगाव (ता.एरींडोल, जि.िळगाींव) या रस््याच े काम (प्र. जि. मा. ३२) 
अनतशय ननकृष् दिाग चे ाोऊन यामध्ये मोठया प्रमाणात गैरव्यवाार ाायाबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी त्ार केली ेाे, ाे खरे ेाे काय, 
(२) असयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ेाे काय, 
(३) असयास, ्या काय ेढळून ेले व तयःनुसार सींबींर्धताींवर शासनान ेकोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत ेाे, 
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०७-२०१६) : (१) ाे खरे नााी 
(२), (३) व (४) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 

___________ 
चांदनवाही (ता.राजूरा, जज.चांद्रपुर) तालुक्यातील येथील  

रेशीम-िोसा प्रिल्प प्रलांबबत असल्याबाबत 
 

  

(३६)  ४६३५९ (२१-०४-२०१६).   अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय वस् त्रोद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािूरा (जि.चीं्र पुर) तालुक्यातील चींदनवााी गावानिीक सन १९९१-९२ मध्ये रेशीम-कोसा 
प्रकप ्िारण्यात ेलेला ाोता, परींतु शासनाया दलुग क्षामळेु मागील २० वर्ाग पासून सदर 
प्रकप प्रलींत्रबत ेाे, ाे खरे ेाे काय, 
(२) असयास, सदर प्रकप सुरु केयास बेरोिगाराींना रोिगार ्पलब्ध ाोण्यास मदत ाोणार 
असयाने प्रकप पुन्ाा सुरु करण्याची मागणी परीसरातील नागरीकाींने केली ेाे, ाे ाी खरे 
ेाे काय, 
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(३) असयास, प्रकप पुन्ाा सुरु करण्यासाठी शासनाने कोणती कायग वााी केली वा करण्यात 
येत ेाे, 
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 
 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०७-२०१६) : (१), (२) व (३) वींदनवाडी (ता. रािूरा जि. चीं्र पूर) येथील 
फामग वर तुती रेशीम शेतकऱयाींसाठी पथदशग क प्रकप सुरु करण्यात ेला ाोता तथाकप 
पिरसरातील भसमें् कारखाने, कोळसा खाणी यातील प्रदरु्णामुळे तेथील वातावरण तुती 
लागवडीसाठी पोर्क नसयान ेसन १९९८ पासून तेथ े तक्क सींगोपन णेण्यात ेलेले नााी. 
तेथील वातावरण ्सर रेशीम साठी पोर्क असयाचे ेढळून ेयाने सन २०१३-१४ मध्ये 
तेथील २.० ाेक््र के्षिावर ऐन व अिुग न वकृ्षाची लागवड करण्यात ेली ेाे. ये्या ५-६ 
वर्ाग त  तेथे ्सर रेशीम कोर्ाच े सींगोपन सुरु ाोणार असयान े पिरसरातील बेरोिगाराींना 
रोिगार ्पलब्ध ाोणार ेाे. 
(४) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 

___________ 
 

नाशशि येथील साक्री-नामपूर-सटाणा-वपांप दर-खामखेडा-ि वण-नाशशि या राज्य महामागव 
क्र.१७ वरील माांगबारी-खामखेडा दरम्यानच्या रस्त्याची झालेली दरुावस्था 

  

(३७)  ४७२९१ (२९-०४-२०१६).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाभशक येथील सा्ी-नामपूर-स्ाणा-कपींपळदर-खामखेडा-कळवण-नाभशक या राज्य माामागग  
्.१७ वरील माींगबारी-खामखेडा दरम्यानया रस््याची अ्यींत दरुावस्था ााली असून 
दठकदठकाणी डाींबर ्खडयान े वाातुकीस अडचणी ननमाग ण ाायाच े मााे िानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा ्या दरम्यान ननदशग नास ेले, ाे खरे ेाे काय, 
(२) असयास, सदराू रस््यावर वारींवार वाातकू कोंडी ाोऊन अपणात ाोण्याची शक्यता 
ननमाग ण ााली ेाे, ाे ाी खरे ेाे काय, 
(३) असयास, ्क्त रस््याची तातडीन े दरुुस्ती करण्याची मागणी वाानधारक, यािकेरु व 
पिरसरातील नागिरकाींनी केली ेाे, ाे ाी खरे ेाे काय, 
(४) असयास, ाा रस्ता तातडीन ेदरुुस्ती करण्याबाबत शासन काय कायग वााी करीत ेाे वा 
करणार ेाे, 
(५) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०७-२०१६) : (१) अींशत: खरे ेाे. 
(२) ाे खरे नााी. 
(३), (४) व (५) मागबारी ते खामखेडा (सा्. ३०/७०० ते ३४/७००) या लाींबीतील नुतनीकरणाच े
कामाची ननकवदा प्रत्या प्रगतीपथावर ेाे. ननकवदा ननजश्चतीनींतर काम ााती णेऊन ननधीया 
्पलब्धतेनुसार पुणग  करण्याचे ननयोिन ेाे. 

___________ 
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यवतमा  जजल्हा पररषद बाांधिाम ववभागाअांतगवत ुवद्रापुर त ेधचिणी  
पाांदण रस्त्याच्या िामात गैरप्रिार झाल्याबाबत 

(३८)  ४७७५२ (०५-०५-२०१६).   श्री.मदन येरावार (यवतमा ), श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   
सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिाा पिरर्द बाींधकाम कविागान ेेणी येथील रु्र ापूर त े र्चकणी ाा पाींदण 
रस््याचे बाींधकाम ननयोजित नकाशा प्रमाणे न करता अपिुधारक शेतकरी बळीराम ियराम 
सोयाम याींया शेताया मध्य िागामध्ये करुन शेताच ेमोठयाप्रमाणात नकुसान केले, ाे खरे 
ेाे काय, 
(२) असयास सींबधीत रस्ता एकीकड े ननयोजित नकाशामाफग त न करता दसुरीकड े तयार 
करण्यात ेलेला असयाचे ेरोप शेतक-याने केला ेाे तसचे सदरील काम सींबर्धत 
अभिय्यान े ननकृष् दिाग चे केले असून पाणी िाण्यासाठी भसमें्चे पाईप ्ाकण्यात ेले 
नसयाच ेननदशग नास ेले, ाे ाी खरे ेाे काय, 
(३) असयास, सदर रस्ता ाा र्चकणी भशवारातील शेत असलेले अपिुधारक ेददवासी 
शेतकरी बळीराम ियराम सोयाम याींया शेताया मधोमध ाायामुळे अपिुधारक शेतक-
याचे मोठे नकुसान ाायामुळे नकुसान िरपाई भमळण्याबाबतची मागणी ेणी ताभसलदार व 
जिाा पिरर्द बाींधकाम कविाग, यवतमाळकड ेकेली ेाे, ाे ाी खरे ेाे काय, 
(४) असयास, ्क्त मागणीवर शासनाने कोणती कायग वााी केली व सदर प्रकरणी दोर्ी 
अर्धकाऱयावर काय कारवाई केली वा करण्यात येत ेाे, 
(५)  नसयास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 
 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (१५-०७-२०१६) : (१) नााी. 
(२) नााी. 
(३) नााी. 
(४) व (५) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 

___________ 
  

सनगाांव (जज.दहांगोली) तालुक्यातील दाताडा ते आजेगाांव  
या रस्त्याची दरुवस्था झाल्याबाबत 

  

(३९)  ४८३६३ (२८-०४-२०१६).   डॉ.सांतोष टारफे (ि मनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सनगाींव (जि.दाींगोली) तालकु्यातील दाताडा ते ेिेगाींव या तीन तकमी रस् ् याचे ेिेगाींव 
िवळील ददड तकमी रस् ् याचे डाींबरीकरण पुणग  करण् यात ेले ्वग िरत रस्् या या डाींबरीकरणाच े
काम दीड वर्ाग पासून प्रलींत्रबत असयाने मााे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा ्यादरम् यान ननदशग नास 
ेले ेाे, ाे खरे ेाे काय, 
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(२) अस यास, सदर रस् ् याीं या दरुुस् तीचे काम तातडीन ेपुणग  करण् याबाबत शासनान ेकोणती 
कायग वााी केली ेाे वा करण् यात येत ेाे, 
(३) नस यास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०७-२०१६) : (१) ाे खरे नााी. 
(२) व (३) प्रश् नाींतकत रस् ता ाा रामा २२७ त े साखरा- ियपूर पालकन् ाेरगाींव - दाताडा - 
ेिेगाव - साबलखेडा - बािूळगाींव ते रामा - २५८ या प्रजिमा - २७ चा िाग ेाे. ाा रस् ता 
जि ाापिरर्देकडून २०१४ मध् ये सावग िननक बाींधकाम कविागाकड े ास् ताींतरीत करण् यात ेला 
ेाे. 
     दाताडा त ेेिेगाव या गावाींदरम् यान या रस् ् याची लाींबी ३ तक.मी. ेाे. तकमी २३/६०० 
ते २३/६०० २५/०० मध् ये रस् ् याच ेमिबूतीकरण व शबरीकरणाच ेकाम सन २०१५ मध् ये पूणग  
करण् यात ेले ेाे. 
      ्वग िरत तकमी २२/०० ते २३/६००  या १.६०० तकमी लाींबी या कामासाठी सन २०१५ -१६ 
 या अथग सींक पामध् ये रु. ६०.०० लक्ष रकमच ेकाम समाकवष ् ेाे. कामाचा कायाग रींि ेदेश 
ददनाींक ४.३.२०१६ रोिी देण् यात ेले ेाेत. मााे डडसेंबर, २०१६ अखरेपयग त काम पूणग  
करण् याचे ननयोिन ेाे. 

___________ 
  

पुणे-मुांबई द्रतुगती महामागाववुवन शासनाने जव्हडीओग्राफीच्या सा्याने िेलेले  
सव्हेक्षण व िां त्राटदारान ेिेलेल्या सव्हेक्षणाच्या आिडवेारीत  

सुमारे ५० टक्क्याांची तफावत असल्याबाबत 
  

(४०)  ४८७७७ (२९-०४-२०१६).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देव ाली), श्री.शभमराव तापिीर 
(खडिवासला), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय साववजननि बाांधिाम (साववजननि 
उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे-मुींबई ्र तुगती माामागाग वरुन रोि तकती वााने धावतात, याचे राज्य रस्ते कवकास 
माामींडळाने जव्ाडीओग्राफीया सा्याने केलेले सव्ाेक्षण व कीं िा्दाराने केलेया सव्ाेक्षणाया 
ेकडवेारीत सुमारे ५० ्क्क्याींची तफावत असयाचे मााे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
्यादरम्यान ननदशग नास ेले, ाे खरे ेाे काय, 
(२) असयास, या तफावतीची शासनाने चौकशी केली ेाे काय, 
(३) असयास, चौकशीनुसार सींबींर्धत अर्धकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
ेाे, 
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 
 
  

श्री. एिनाथ शशांदे (१६-०७-२०१६) : (१) नााी. 
(२), (३) व (४) या मागाग वर वेगवेगळया मागाग साठी वेगवेगळे दर ननदेभशत ेाेत. वाानधारक 
एका नाफ्यावर योग्य ्प्प्यासाठी पथकर दे्न दसुऱया पथकर नाक्यावरुन पथकर नाक्यावरुन 
exit ramp यःवारे बााेर िाऊ शकतात. या प्रवासात दसुऱया पथकर नाक्यावर पथकर यःयावा 
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लागत नााी. परींत ुजव्ाडीओग्रनतफक सव्ाे मध्ये या वाानाींची दोनदा नोंद ाोते. ्यामुळे प्रनतददन 
पथकर िरुन िाणाऱया व जव्ाडीओ रेकनडड ींग मध्ये समाकवष् वाानाींची सरासरी सींख्या यामध्ये 
तफावत ेढळून येत.े वाानाींची सरासरी सींख्या यामध्ये तफावत ेढळून येत.े वाानाींया 
नोंदीची तफावत या कारणान े तसेच राज्य सरकारन े ननदेभशत केलेया ्ोल मध्ये सू् 
असलेया वाानाींमळेु ेाे. म.रा.र.कव. मींडळातफे पथकर वसूलीसाठी अ्याधुननक यींिणा 
बसकवण्याचे प्रस्ताकवत असून यामळेु जव्ाडीओग्राफीक नोंदी व पथकर िरणाऱया वाानाींया नोंदी 
एकमेकाींशी ननगडीत ाोऊन ाी तफावत दरू ाोईल वरील वस्तुजस्थती लक्षात णेता चौकशी 
करण्याची ेवश्यकता िासत नााी. 

___________ 
  

बोईसर-तारापूर मागाववरील बाणगांगा नदीवरील पुलाच्या बाांधिामाबाबत 
  

(४१)  ४८८६० (२९-०४-२०१६).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बोईसर-तारापूर मागाग वरील बाणगींगा नदीवरील पुलाया दिाग ाीन कामाकड े सावग िननक 
बाींधकाम कविाग व अणुऊिाग  प्रकप अर्धकाऱयाींच े पुणग पणे दलुग क्ष ाायाचे ददनाींक १५ 
िानेवारी, २०१६ रोिी वा ्यासुमारास ननदशग नास ेले, ाे खरे ेाे काय, 
(२) असयास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती चौकशी केली ेाे काय, 
(३) असयास, सदर प्रकरणी शासनान े दिाग ाीन बाींधकामाबाबत कोणती कायग वााी केली वा 
करण्यात येत ेाे, 
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 
 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०७-२०१६) :(१) नााी. 
(२), (३) व (४) प्रश् न ्यः् ावत नााी. 
  

___________ 
  

पालघर जजल््यातील ग्रामीण भागातआददवासी वविास  
महामांड ाच्या गोदामाांची दुुवस्ती िरण्याबाबत 

  

(४२)  ४८८८० (२८-०४-२०१६).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू), श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   
सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालणर जि्यातील ेददवासी िागात ेददवासी कवकास माामींडळाची अनेक गोदामाींची 
तक्येक वर्ाग पासून दरुुस्ती न केयान े िुनी, कवदारक व धोकादायक इमारतीत शासनाचा 
को्यवधी रुपयाींचा धान्यसाठा (माल) ठेवला िात असयाने सदरचा धान्यसाठा खराब ाोत 
ेाे तसेच कमग चारी व ामाल िीव मुठीत ठेवून काम करीत असयाच े ददनाींक ७ डडसेंबर, 
२०१५ रोिी वा ्यासुमारास ननदशग नास ेले, ाे खरे ेाे काय, 
(२) असयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेाे काय, ्यात काय ेढळून ेले, 
(३) असयास, चौकशीया अनुर्ींगाने ्क्त गोदामाींया दरुुस्तीबाबत कोणती कायग वााी केली 
वा करण्यात येत ेाे, 
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 



कव.स. २०४ (30) 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (१३-०७-२०१६) : (१) ाे खरे नााी. 
     पालणर जि्यात माामींडळाचे मालकीचे नतन (३) गोदामे असून ेददवासी कवकवध 
कायग कारी सींस्थेचे २५ गोदाम,े शासकीय २ व खािगी मालकीची १६ गोदामे अशी एकूण 
िाडयान े णेतलेया ४३ गोदामाींसा एकुण ४६ गोदामाींमध्ये १,१२,१५७.२४ जक्वीं्ल धान 
साठवणूक करुन ठेवलेला असनु सदर साठा खराब ाालेला नसून सुजस्थतीत ेाे. 
(२) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 
(३) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 
(४) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 

___________ 
  

पुणे शहर व जजल् ्यात ज्येष्ट्ठ नागररि धोरणाची अमलबजावणी होत नसल्याबाबत 
  

(४३)  ४९१९८ (२८-०४-२०१६).   श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
सामाजजि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ज्येषठ नागिरकाींना सन्मानाच ेिीवन िगता यावे यासाठी ज्येषठाींसाठीचे धोरण बनवण्यात 
ेले माि, बराच कालावधी लो्ला तरीाी ते अयःयाप पुणे शार व जि्यात राबवले िात 
नसयाच ेमााे फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदशग नास ेले ाे खरे ेाे काय, 
(२) असयास, शासनाने याबाबत कोणती कायग वााी केली वा करण्यात येत ेाे,  
(३) असयास, ्याचा तपशील काय ेाे, 
(४) नसयास, ्यामागील कवलींबाची कारणे काय ेाेत, 
  

श्री. राजिुमार बडोले (११-०७-२०१६) :(१) नााी, ाे खरे नााी. 
शासना या ददनाींक २८.०९.२०१०  या अर्धसचूने अन् वये पुणे जि ्याीं या प्र् येक ्प 
कविागासाठी न् यायार्धकरण  गठीत करण् यात ेले ेाे. 
(२) प्रश् नच ्यः् ावत नााी. 
(३) प्रश् नच ्यः् ावत नााी. 
(४) प्रश् नच ्यः् ावत नााी. 

___________ 
बुलडाणा-अजजांठा, बुलडाणा-धाड (जज.बुलडाणा) या रस्त्याची झालेली दरुावस्था 

  

(४४)  ४९२२७ (२९-०४-२०१६).   श्री.हषववधवन सपिा  (बुलढाणा) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बुलडाणा-अजिींठा, बुलडाणा-धाड (जिाा बुलडाणा) या रस््याची दरुावस्था ाायान ेसदर 
रस््यावरुन प्रवास करणा-या ेबालवधृ्दाींची मोठया प्रमाणावर गैरसोय ाोत असून वाातकुीस 
अडथळे ननमाग ण ाोत ेाे, ाे खरे ेाे काय, 
(२) असयास, ्क् त प्रकरणाींची शासनान े चौकशी केली ेाे काय,चौकशीत काय ेढळुन 
ेले व तयःनुसार सदराू रस््याया नुतनीकरण व दरुुस्तीच ेकाम तातडीने सुरु करण्याबाबत 
शासनाकडून कोणती कायग वााी केली वा करण्याींत येत ेाे, 
(३) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०७-२०१६) :(१) ाोय, ाे अींशत् खरे ेाे. 
(२)  

(१) बुलढाणा अजिठा रस् ् याची एकूण लाींबी २३.५९० तक.मी. असून ् यापकैी २०.७९० 
तक.मी. लाींबी चाींगली असून २.८०० तक.मी. लाींबीतील खडाड े िरुन सुजस्थतीत 
ठेवण् यात ेले ेाे सदर रस् ् यावर सन २०१५ - २०१६  या अथग सींक पात रु. ६०.०० 
लक्ष तकमतीच े २.०० तक.मी. लाींबी या रस् ् याची सधुारणा करण् याचे काम मींिूर 
ेाे. 
(२) बुलढाणा - धाड रस् ् याची एकुण लाींबी ३७.८०० तक.मी. असून ् यापैकी २३.९०० 
तक.मी. लाींबी चाींगली असुन १४.९०० तक.मी. लाींबीतील खडाड े िरुन सुजस्थतीत 
ठेवण् यात ेले ेाे. सदर रस् ् यावर सन २०१५ - २०१६  या अथग सकीं  पात रु. 
८०.०० लक्ष तकीं मतीचे ३.०० तक.मी. लाींबी या रस् ् याची सुधारणा कण् याचे काम मींिूर 
ेाे. 

(३) प्रश् न ्यः् ावत नााी. 
 

  

___________ 
  

 

गडदे ते ववक्रमगड मागाववरील (पालघर जजल् हा) ताांबडी नदीवरील  
पूल जीणव व िमिुवत झाल् याने धोिादायि झाल् याबाबत 

 
  

(४५)  ५०३६१ (२९-०४-२०१६).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गडदे त े कव्मगड मागाग वरील (जि.पालणर) ताींबडी नदीवरील पूल िीणग  व कमकुवत 
ाा याने धोकादायक बनलेला असताना सावग िननक बाींधकाम कविाग अर्धकारी याकड े दलुग क्ष 
करीत अस याचे ददनाींक २ फेब्रुवारी, २०१६ रोिी ननदशग नास ेलेले ेाे, ाे खरे ेाे काय,  
(२) अस यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती चौकशी केलेली ेाे काय,  
(३) अस यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायग वााी केली वा करण्यात येत ेाे, 
(४) नस यास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 
 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०७-२०१६) :(१) ाे खरे नााी. 
ताींबडी नदीवरील पूल सुजस्थतीत असून सध्या वाातूकीस सुरक्षक्षत ेाे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 
  

___________ 

 
रेणूिा देवस्थानािड ेजाणाऱया रस्त्याच्या नुतनीिरणाबाबत 

  

(४६)  ५१४४४ (२९-०४-२०१६).   श्री.प्रदीप नाईि (किनवट) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मााुरगड देवीया साडतेीन कपठाींपैकी एक कपठ असयान े देवीया दशग नासाठी देशातनू 
लाखो िाकवक येत असून रा. मा. २६५ व रा. मा. ५१ व ेींध्रा भसमा ाा रस्ता अनतशय 
खराब  ाायाने ेलेया िाकवकाींना अपणातास तोंड यःयाव ेलागत ेाे, ाे खरे ेाे काय, 
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(२) असयास, ्परोक्त कवर्यी सींबींधीत मींिी माोदयाींना वेळोवेळी ननवेदन देवून सुध्दा 
अयःयापपयांत ्या रस््याया नतुनीकरणासाठी कोणतीाी कायग वााी केलेली नााी, ाे ाी खरे 
ेाे काय, 
(३) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०७-२०१६) : (१) ाोय, अींशत: खरे ेाे. 
(२) व (३) प्रश्नाींतकत रस्ते रस्त ेकवकास योिना २००१-२०२१ नुसार रा.मा.्. २६५ व रा.मा.्. 
५१ ेाेत. रस् ्यावर अथग सींकपात ६ काम पूणग  ३ काम ेप्रगतीत व २ काम ेननकवदा स्तरावर 
ेाेत. तसेच योिनेतर कायग् माींतगग त ८ काम े मींिूर असून ्यातील ४ कामे पूणग  ाालेली 
ेाेत व ४ कामे प्रगतीत ेाेत. कामाया प्राधान्य्मानुसार व ननधी ्पलब्धतेनुसार कामे 
पूणग  करण्याच ेननयोिन ेाे. 
    सयःय:जस्थतीत रस्ता सुजस्थतीत असून वाातूक सुरळीतपणे चालू ेाे. 

___________ 
  

पांजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअांतगवत ददल्या जाणा-या व्याज सवलतीबाबत 
  

(४७)  ५१८३७ (२७-०४-२०१६).   श्री.हरीभाऊ जाव े (रावेर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शेतक-याींना पींिाबराव देशमखु व्याि सवलत योिनेअींतगग त ददया िाणाऱया 
व्याि सवलतीच ेवा्प सात्यान ेरखडत असयाच ेननदशग नास ेले ेाे, ाे खरे ेाे काय, 
(२) सदरील योिनेचे व्याि अनुदान त्काळ शेतक-याींना ्पलब्ध  करून देण्यास शासन काय 
कायग वााी केली वा करणार ेाे, 
(३) नसयास,कवलींबाची कारणे काय ेाेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०७-२०१६) : (१) ाे खरे नााी. 
(२) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 
(३) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 
 ___________ 
  

 
जजल्हा पररषदेिडून हस् ताांतरीत झालेल् या रस् त् याांची दरुवस्था झाल्याबाबत 

  

(४८)  ५२९५० (३०-०४-२०१६).   श्री.नारायण पाटील (िरमा ा) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जिाा पिरर्देकडून सन २०१३-१४ मध् ये समुारे ३८० तकमी लाींबीचा ास् ताींतरीत ााले या 
रस् ् याींची दरुवस्था ाा याचे मााे फेब्रुवारी, २०१६ मध् ये वा ्यादरम्यान ननदशग नास ेले ेाे, 
ाे खरे ेाे काय, 
(२) अस यास, सदर रस् ् याची दरुवस् था ाालेली असतानााी या रस् ् याची लाींबी वाढूनाी 
् याप्रमाणात ननधी वाढून ददला ेाे, ाे ाी खरे ेाे काय, 
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(३) अस यास, सदर रस् ् याची दरुुस् ती करण् याकरीता शासनाने कोणती कायग वााी केली वा 
करण् यात येत ेाे, 
(४) नस यास, कवलींबाची कारणे काय ेाेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०७-२०१६) :(१) अींशत: खरे ेाे. 
(२) नााी. 
(३) जिाा पिरर्द कविागाकडून ास्ताींतिरत ाालेया रस््यापैकी कााी लाींबीमध्ये ेवश्यक 
दरुुस्तीची काम ेव अन्य शासकीय योिनेमधनू ााती णेवनू पूणग  करण्यात ेली ेाेत. ्वग रीत 
दरुुस्तीची काम,े मींिूरी, ननधी ननकर् व प्राधान्य ्मानुसार ााती येवून पूणग  करण्याच े
ननयोिन ेाे. 
(४) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 

___________ 
  

यूथ डवे् हलमेंट िो-ऑपरेटीव्ह के्रडीड सोसायटी, साांगली याांनी  
त् याांच् या स् वमालिीच् या जागा घेतल् याबाबत 

(४९)  ५३०१८ (२७-०४-२०१६).   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
ि वा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यूथ डवे् ालमें् को-ऑपरे्ीव्ा ्ेडीड सोसाय्ी, साींगली याींनी ् याीं या स् वमालकी या 
इमारती बाींधण् यासाठी तकती दठकाणी िागा णेतले या ेाेत, 
(२) या िागापैंकी सन २०१५ पयांत तकती िागाींची कव्ी केलेली ेाे व ् याींना ् यातून तकती 
रक् कम प्राप् त ााली ेाे, 
(३) िागेची कव्ी करीत असताना ् याींनी शासनाकडून परवानगी णेतली ेाे काय, नस यास, 
् याची कारणे काय ेाेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०७-२०१६) : (१) युथ डवे्ालपमें् सींस्थनेे ८ िागा खरेदी केलेया 
ाो्या. 
(२) युथ डवे्ालमें् सींस्थेन े सन २०१५ पयग त ७ िागाींची िााीर भललावाने रक्कम            
रु. १,४२,२४,०००/- इतक्या रकमेस कव्ी केलेली ेाे. 
(३) ाोय. 
    युथ डवे्ालपमें् सींस्थनेे िागेची कव्ी करताना सींस्थेन े साकार ेयुक्त व ननबींधक 
साकारी सींस्था, म.रा. पुणे याींची परवानगी णेतली ेाे. 
  

___________ 
  

 

साांगली जजल््यातील सहिारी शेतिरी साखर िारखायाचे  
िाम अद्यापही पूणव झाले नसल्याबाबत 

  

(५०)  ५३१७९ (२७-०४-२०१६).   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जि्यातील साकारी शेतकरी साखर कारखाना भल.कोकळे (साई्सोनी) या साखर 
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कारखान्याला शासनान ेिागिाींडवल ददले असून ्मग  लोनसाठी मााराषर राज्य साकारी बँकेला 
थकामी ददलेली असूनसुध्दा या साखर कारखान्याचे काम अयःयापाी पूणग  ााले नााी, ाे खरे 
ेाे काय, 
(२) असयास, या शेतकरी साकारी कारखान्याला वसींतदादा साकारी साखर कारखाना भल. 
साींगली याींया सींलग्न कवश्वस्त सींस्था याींचेकडील रक्कम बेकायदेशीरपणे वापरली ेाे, ाे ाी 
खरे ेाे काय, 
(३) असयास, यासींदिाग त चौकशी करण्यात ेली ेाे काय, 
(४) असयास, ्यात काय ेढळून ेले व तयःनुसार पुढे कोणती कायग वााी केली वा करण्यात 
येत ेाे, 
(५) नसयास, ्याची कारणे काय ेाेत ? 
 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०७-२०१६) : (१) ाोय. 
(२) ाोय. 
(३) व (४) मााराषर साकारी सींस्था अर्धननयम १९६० च े कलम ८३ अन्वये चौकशी 
अावालातील ननषकर्ाग या ेधारे याबाबत छाननी करुन पुढील कायग वााी करण्यात येत ेाे. 
(५) प्रश्न ्यः् ावत नााी. 
  

___________ 
   
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत ि से 
नागपूर.   प्रधान सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

शासकीय मध्यवती मु्र णालय, नागपूर. 


