अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३१६ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

शासिीय आश्रमशाळा मस
ु ळवाडी (ता.मालेगाव, जि.वाशशम)येथील आश्रमशाळा सांिुलाच्या
बाांधिामास मान्यता दे णेबाबत

(१)

४२८१ (२२-१२-२०१४).

श्री.अशमत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय आददवासी वविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वाशिम जिल्ह्यातील िासकीय आश्रमिाळा, मस
ु ळवाडी ता.मालेगाव येथील आश्रमिाळे ची
िुनी इमारत जिर्ण झाले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या ठिकार्ी नववन आश्रमिाळा सींकुलाचा प्रस्ताव िासनाींकडे मींिूरीसािी गत २
वर्ाणपासुन प्रलींबित आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, तत्कालीन लोकप्रतितनीीीने नववन आश्रमिाळा सींकुल िाींीकामाच्या प्रस्तावास
मान्यता दे ण्यािाित ठदनाींक २१ ऑगस््, २०१३ च्या दरम्यान ववनींती केली होती, हे खरे आहे
काय,

(४) असल्हयास, यािाित िासनाने काय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, यािाित ववलींिाची कारर्े काय, यािाित िासनाची भूशमका काय ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२०-०६-२०१७) :(१) व (२) अिींत: खरे आहे .

िासकीय आश्रमिाळा, मुसळवाडी ता. मालेगाव, जि.वाशिम कररता ्प्पा-१ ची इमारत

पर्
ु ण असन
ू त्याच िरोिर पत्राच्या िेडचेही िाींीकाम झालेले आहे . सद्यजस्थतीत पत्र्याचे िेड

िीर्ण झाल्हयामुळे वापरात नाही. मात्र ्प्पा - १ च्या िाींीकाम सुजस्थतीत, चाींगले व
वापरायोग्य आहे . त्यामळ
ु े सद्यजस्थतीत िाळा सदर ठिकार्ी सुरु आहे .

िासकीय आश्रमिाळा, मुसळवाडी, ता.मालेगाींव येथील आश्रमिाळा सींकूल िाींीकामाचे

अींदािपत्रके व आराखडे सुीाररत करुन चालू दरसच
ू ीनूसार मागववण्यात आले आहे त.
(३) हे खरे नाही.

मुसळवाडी (ता.मालेगाव, जि. वाशिम) येथे नवीन िासकीय आश्रमिाळा सींकुलास

प्रिासकीय मान्यता दे ण्यािाित स्थातिनक लोकप्रतिततिनीी याींचे ठद. २१ ऑगस््, २०१३ रोिीचे
तिनवेदन िासनाकडे प्राप्त झालेले नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३१६ (2)
महाराष्ट्र योयोधगि वविास महामांडळाने योयोििाांना सांिाददत िेलेयया भूडांडाबाबत
(२)

५२१४ (०९-०४-२०१५).

श्री.अशमत ववलासराव दे शमुड (लातूर शहर), श्री.नसीम डान

(चाांददवली), श्री.अशमन िटे ल (मुांबादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हिूरी), श्री.गणित गायिवाड (िययाण िूव)व , श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव्हाड
(मुांब्रा िळवा), श्री.रािेश क्षीरसागर (िोयहािूर यत्तर), डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले),

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.मनोहर भोईर (यरण), श्री.अिय चौधरी (शशवडी),
श्री.सुरेश लाड (ििवत), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदािूर), श्री.हनुमत
ां डोळस (माळशशरस), श्री.योगेश
सागर (चारिोि), श्री.सांिय िोतनीस (िशलना), श्री.राधािृष्ट्ण ववडे-िाटील (शशडी), श्री.योगेश
दटळे िर (हडिसर), श्री.िगदीश मुळीि (वडगाव शेरी), श्री.शभमराव ताििीर (डडिवासला),

श्री.सांदीिानराव भम
ु रे (िैठण), श्री.प्रिाश फातिेिर (चें बरू ), अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे िजश्चम),
श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोिडा), श्री.वविय िाळे (शशवािीनगर), श्री.बाबुराव िाचणे (शशरुर),

श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी), श्री.यन्मेश िाटील (चाळीसगाव), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलािूर
शहर मध्य), श्री.भाऊसाहे ब िाटील - धचिटगाांविर (वैिािूर), श्री.अतनल िदम (तनफाड),

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िययाण ग्रामीण), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.सांदीि नाईि (ऐरोली),

श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागिरू दक्षक्षण), श्री.िृष्ट्णा डोिडे (नागिरू िव
ू )व , श्री.वविास िांु भारे (नागिरू

मध्य), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) िाटील (एरां डोल), श्री.वविय रहाांगडाले (ततरोडा), श्री.धनिांय
(सुधीर) गाडगीळ (साांगली), श्री.ियांत िाटील (इस्लामिूर), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन),
श्री.सत्यिीत

िाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.वैभव विचड
(अिोले), श्री.भास्िर िाधव (गह
ु ागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.िाांडुरां ग बरोरा (शहािरू ),

श्री.मिरां द िाधव-िाटील (वाई), श्री.राणािगिीतशसांह िाटील (यस्मानाबाद), अॅड.यशोमती ठािूर
(ततवसा), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.ददलीि वळसे-िाटील (आांबेगाव), श्री.प्रशाांत बांब
(गांगािूर), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.िथ्
ृ वीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण) :

सन्माननीय

योयोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर यद्यो गक ववकास महामींडळाने सींपाठदत केलेल्हया भूखींडापकी ७८ हिार ९४७
एकर भूखींड उद्योिकाींना अल्हपदरात ठदले, परीं तू उद्योिकाींनी केलेली फसवर्ूक आणर् कारवाई
करण्यािाित िासनाची उदासीनतामुळे १९ हिार ८८० एकर िशमनीवरील तब्िल १३ हिार
उद्योग सुरु होऊ िकलेले नसल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास तिनदिणनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, तिनयोजित कालखींडात उद्योग सुरु न झाल्हयास भख
ू ींड परत णेण्याची कारवाई
एम.आय.डी.सी करते, मात्र अीणव् कारखाने व िींद पडलेल्हया कींपन्याींच्या िशमनी परत णेण्याची
तरतूद एमआयडीसीच्या कायद्यात नसल्हयामुळे तब्िल १९ हिार ८८० एकर भूखींड उद्योिकाींकडे
अडकून पडले आहे त हे खरे आहे काय,

(३) राज्यिासनाचा उप्रमम असलेल्हया महाराषर यद्यो गक ववकास महामींडळाने उद्योगासािी
राज्यातील काही कींपन्याींना ठदलेल्हया िागाींवरती ५ वर्ाणच्या आत उद्योग उभा न केल्हयाने
हिारो कींपन्याींकडून ठदलेल्हया िशमनी परत मा गतल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१५ वा त्या
दरम्यानच्या कालावीीमध्ये तिनदिणनास आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३१६ (3)
(४) राज्यातील यद्यो गक वसाहतीमध्ये अनेक यकतीींनी भूखींड णेतले असून आर्खी असे
भूखींड ववनावापर पडून असल्हयाचे व असे भख
ू ींड परत णेण्यात येर्ार असल्हयाची णोर्र्ा
राज्याच्या उद्योगमींत्र्याींनी नुकतेच केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, िासनाने याची चौकिी केली आहे काय, ककती भूखड
ीं ववनावापर आहे त व ककती
भूखींड िासनाने परत णेतले आहेत व ककती भख
ू ींड परत घ्यायचे िाकी आहे त, असल्हयास, उकत
प्रकरर्ी िासनाने काय कायणवाही केली व करण्यात येत आहे, नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय
आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
महामींडळाने ३१५७७.२९ हे . आर

यद्यो गक क्षेत्राचे ४९४७० उद्योिकाींना वा्प केले

असून त्यापकी, २३६२५.३० हे .आर क्षेत्रावर ३६४१४ उद्योग सरु
ु आहे त.ववहीत कालावीीत
उद्योग सुरु न करर्ाऱ्या ४०५३ भूखींडीारकाींपकी ३७३५ उद्योिकाींना कारर्े दाखवा नो्ीस
दे ण्यात आली असून ११२६ भख
ीं महामींडळाने
ू ड

ताब्यात णेतले आहे त.उवणररत भख
ू ींडीारकाींना

नो्ीसा दे ऊन भख
ू ींड ताब्यात णेण्याची कायणवाही सुरु आहे .

(२) व (३) भूखींड ववकासाची कायणवाही करारनाम्यात नमूद केलेल्हया कालावीीमध्ये न केल्हयास
ककीं वा भख
ू ींड ववनावापर िराच काळ पडून असल्हयास

भूखींडीारकाींना नो्ीसा दे ऊन भूखींड

ताब्यात णेण्याची कायणवाही महामींडळ करते. ही प्रक्रमया सातत्याने चालर्ारी आहे.
(४) होय, हे खरे आहे .

(५) ववहीत कालावीीत उद्योग सुरु न करर्ाऱ्या ४०५३ भख
ू ींडीारकाींपकी ११२६ भूखींड
महामींडळाने

ताब्यात णेतले असून उवणररत २९२७ भूखींड नो्ीसा दे ऊन

ताब्यात णेण्याची

कायणवाही सुरु आहे . तसेच महामींडळाने उद्योग उभारर्ीसािी लागर्ाऱ्या परवानग्याींची
सींख्या १४ वरुन ५ करण्यासींदभाणत कालिध्द कायण्रमम आखन
ू परवानग्या एकबत्रत करर्े व
अनावश्यक परवानग्या रद्द करण्याची कायणवाही सुरु केलेली आहे .
___________
नगरसह राज्यातील अनेि जिय्यातील समाििययाण ववभागातील अनुसूधचत िाती-िमाती व
भटक्या ववमुक्त ववोयाथ्याांचे वसततगह
ृ ाचे अनुदान व िमवचाऱयाांचे वेतन थिले असययाबाबत

(३)

९२२१

(मावळ) :

(०९-०४-२०१५).

श्री.लक्ष्मण

िगताि

(धचांचवड),

श्री.सांिय

(बाळा)

भेगडे

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

(१) नगरसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील समािकल्हयार् ववभागातील अनुसू चत िातीिमाती व भ्कया ववमुकत ववद्यार्थयाांचे वसतितगह
ृ ाचे अनुदान व कमणचाऱ्याींचे वेतन थकले
असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये तिनदिणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, पुढील वर्ाणतील अींदािपत्रकात अनुदानाची तरतूद नसल्हयाची िाि आढळून आली
असून अनुदान व वेतनही शमळर्ार नाही, हे खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, अनुदान व अींदािपत्रकातील तरतूद करण्यात समािकल्हयार् ववभागातील
प्रिासनाचा तिनषकाळिीपर्ा कारर्ीभूत िरत असल्हयाने ववद्याथी व शिक्षक आणर् शिक्षकेतर
कमणचाऱ्याींवर उपासमारीची वेळ आली, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३१६ (4)
(४) त्यामुळे ववद्याथी व कमणचा-याींवर उसनवारीचे ठदवस आल्हयाने वसतितगह
ृ ातून शमळर्ा-या
ववद्यार्थयाांच्या िेवर्ाचा दिाण चाींगला नसल्हयाचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्हयास, उकत प्रकरर्ी िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (१९-०६-२०१७) :(१) सन २०१४-१५ या आ थणक वर्ाणत मागर्ीपेक्षा कमी

तिनीी उपलब्ी झाल्हयाने अनुदातिनत वसतितगह
ृ ाींना दे य परररक्षर् अनुदानाच्या ४९ ्कके अनुदान
ववतरीत करण्यात आले आहे . तसेच कमणचारी मानीन माहे फेब्रव
ु ारी, २०१५ पयांत अदा
करण्यात आलेले आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) अिी िाि तिनदिणनास आली नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यात महाराष्ट्र योयोधगि वविास महामांडळाने योयोगासाठी सांिाददत िेलेयया िशमनीच्या
मोबदययात प्रियिग्रस्ताांना नोिरीत समाववष्ट्ट िरुन घेण्याबाबत
(४)

९२५३ (१०-०४-२०१५).

श्री.सुरेश गोरे (डेड आळां दी) :

सन्माननीय योयोग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात महाराषर यद्यो गक ववकास महामींडळाने उद्योग ीींद्यासािी सींपाठदत केलेल्हया
िशमनीच्या मोिदल्हयात भूशमठहन

होर्ाऱ्या िेतकरी

व ग्रामस्थाींना उभारण्यात येर्ाऱ्या

उद्योगीींद्यातन
प्रकल्हपग्रस्त म्हर्न
नोकरीत समाववष् करुन णेण्याचा तिनर्णय िासनाने
ू
ू
णेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, आतापयांत एमआयडीसीने ककती प्रकल्हपग्रस्ताींना उद्योगीींदयातील नोकऱ्याींमध्ये
समावून णेतले आहे काय,

(३) असल्हयास, वविेर्त: चाकर् (ता.खेड, जि.पर्
ु े) येथील एमआयडीसी उभारण्यासािी ज्याींच्या

िशमनी सींपाठदत केल्हया त्या प्रकल्हपग्रस्ताींना ककती नोकऱ्या ठदल्हया आहे त वा त्यानुर्ींगाने
कायणवाहीची सद्य:जस्थती काय आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) व (२) महाराषर यद्यो गक ववकास महामींडळाच्या
यद्यो गक क्षेत्रात ज्या

प्राथशमक करारनामामध्ये
करण्यात येते व

उद्योिकाना भूखींडाचे वा्प करण्यात येते त्यावेळी करावयाच्या

प्रकल्हपग्रस्ताींना प्राीान्याने नोकरीत सामावून णेण्याची अ् नमूद

प्रकल्हपग्रस्ताना त्याींची

पात्रता व

णेण्यािाित महामींडळामाफणत शिफारस करण्यात येते.

गुर्वत्तेनुसार नोकरीमध्ये सामावून
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(३) चाकर् यद्यो गक क्षेत्रासािी १०३९८ िशमन मालकाींच्या िशमनी सींपादन करण्यात आल्हया
त्यातील महामींडळाच्या

कायाणलयाकडे

प्राप्त

झालेल्हया

अिाांमीील

८६

प्रकल्हपग्रस्ताींच्या/

कु्ुींिाच्या अिाणनुसार त्याींना नोकरीमध्ये प्राीान्य दे ण्यािाित उद्योिकाींना शिफारस करण्यात
आली आहे. सद्य:जस्थतीत चाकर् यद्यो गक क्षेत्रातील मे.बब्रिस््ोन कींपनीने ८८३+१२
मे.होल्हकस वॅगन कींपनीने १४७ अिा एकूर् १०४२
णेण्यात

आले

आहे .

तसेच

महामींडळास

व

स्थातिनक लोकाींना नोकरीत सामावून

प्रकल्हपग्रस्त

ककीं वा

त्याींच्या

कु्ुींबियाींकडून

नोकरीकररता १४२ अिण प्राप्त झाले असून ते सींिीं ीत उद्योिकाींकडे शिफारस करुन
पािववण्यात आले आहेत.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
लोिशाहीर अण्णाभाऊ साठे वविास महामांडळात तनयमाचे ययलांघन िरुन
िमवचारी भरती व लाभाथींना ििव वाटि िरण्यात आययाबाबत
(५)

११४२६ (०९-०४-२०१५).

श्री.सुधािर भालेराव (यदगीर) :

सन्माननीय सामाजिि

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

मातींग समािाच्या

उन्नतीसािी स्थापन करण्यात आलेल्हया

लोकिाहीर

अण्र्ाभाऊ सािे ववकास महामींडळात तिनयमाचे उल्हलींणन करुन कमणचारी भरती व लाभाथथींनना
किण वा्प करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, महामींडळाचे मािी चेअरमन, महायवस्थापक, प्रकल्हप अ ीकारी याींच्या
सींगनमताने उकत महामींडळात गरयवहार झाले असल्हयाचे तसेच मािी चेअरमन याींनी
महामींडळाची िागा िळकावले असल्हयाचे तिनदिणनास आले आहे , हे ही खरे अााहे काय,
(३) असल्हयास, उकत प्रकरर्ी िासनाने काय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (१९-०६-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) होय.

मात्र सन २०१०-११ ते २०१४-१५ या कालावीीतील महामींडळाच्या सवण यवहाराची

ववभागीय व सीआयडी चौकिी सरु
ु आहे .

___________

राज्यातील मातांग समािासाठी वेगळे आरक्षण शमळण्याबाबत
(६)

११७१४ (०९-०४-२०१५).

श्री.सध
ु ािर भालेराव (यदगीर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा

िळवा), श्री.मिरां द िाधव-िाटील (वाई), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.सुरेश लाड (ििवत),
श्री.ियांत िाटील (इस्लामिूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मातींग समािासािी अ, ि, क, ड असे करून वेगळे आरक्षर् शमळण्यासािी
मातींग िकती या सामाजिक सींण्नेतफअ अनेक वर्ाणपासून मागर्ी केली आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्हयास, सदर मागर्ीनस
ु ार िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (१९-०६-२०१७) : (१) व (२) सदरचे तिनवेदन कायाणसनातील अशभलेखात
आढळून आले नाही.

तथावप, मातींग समािाचा सामाजिक, आ थणक व साींस्कृतितक ववकास होण्याचे दृष्ीने िासनाने
्रमाींतीवीर लहुिी साळवे मातींग समाि अ्यास आयोग स्थापन करण्यात आला होता. या
ववभागाच्या ठद. ३१/१२/२०११ च्या िासन तिनर्णयान्वये ्रमाींतितवीर लहुिी साळवे मातींग समाि

अ्यास आयोगाने िासनास सादर केलेल्हया एकूर् ८२ शिफारिीींपकी ६८ शिफारिी तत्वत:
मान्य करण्यात आल्हया असन
ू त्यािाित ववववी ववभागाींकडून अींमलििावर्ी करण्यात येत
आहे . आरक्षर्ववर्यक शिफारिीसह उवणररत १४ शिफारिी अमान्य करण्यात आल्हया आहे त.

मातींग समािाचा अनुसू चत िाती या प्रवगाणत समावेि आहे. ण्नेच्या ३४१ कलमानस
ु ार

अनुसू चत िातीच्या यादीत फेरिदल करण्याचे अ ीकार केवळ केंद्र िासनास आहे त, राज्य
िासनास त्यात कोर्ताही हस्तक्षेप करता येत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

भामरागड तालुक्यातील (जि. गडधचरोली) आददवासी नागररिाांच्या मागण्याांबाबत
(७)

१८३५४ (३१-०७-२०१५).

श्री.ियांत िाटील (इस्लामिूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.वैभव विचड (अिोले), श्री.भास्िर िाधव (गह
ु ागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.शशशिाांत

शशांदे (िोरे गाव), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन), श्री.िाांडुरां ग बरोरा (शहािूर), श्री.हनम
ु ांत डोळस
(माळशशरस),
(ददांडोरी) :

श्री.शामराव

ऊफव

बाळासाहे ब

िाटील

(िराड

यत्तर),

श्री.नरहरी

णझरवाळ

सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भामरागड तालुकयातील (जि. गड चरोली) आठदवासी नागररकाींनी त्याींच्या मागण्याींसािी
ठदनाींक २५ एवप्रल २०१५ ते १ मे, २०१५ या कालावीीत जिल्हहा ीकारी कायाणलयावर आींदोलन
केले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, आींदोलनकत्याांच्या मागण्या कोर्त्या आहे त, तसेच त्यापकी कोर्त्या मागण्या
मान्य करण्यात आल्हया आहे त,
(३) असल्हयास, उकत िाितीत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२४-०५-२०१७) : (१) हे खरे नाही.

ठद.२५ एवप्रल, २०१५ ते ठद.१ मे, २०१५ या कालावीीत भामरागड तालुकयातील

आठदवासी नागररकाींनी जिल्हहा ीकारी, गड चरोली कायाणलयावर आींदोलन केलेले नाही. तसेच

सदर कालावीीत त्याींच्याकडून कोर्त्याही प्रकारचे मागण्यासींदभाणतील तिनवेदन जिल्हहा ीकारी,
गड चरोली कायाणलयास प्राप्त झालेले नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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िुरिांु भ (ता. दौंड जि. िुणे) योयोधगि वसाहतीतील िारधगल या िांिनीच्या
साठवणि
ु ीच्या बगॅसला आग लागययाबाबत

(८)

२४३२८

(३१-०७-२०१५).

श्री.योगेश

दटळे िर

(हडिसर),

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

कुरकींु भ

यद्यो गक

(ता.

दौंड

जि.

पुर्े)

वसाहतीतील

श्री.राहूल

िुल

(दौंड) :

कार गल

या

कींपनीच्या

सािवर्क
ु ीच्या िगॅसला आग लागल्हयाची ण्ना ठदनाींक ५ मे, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास
तिनदिणनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयस, या िाित िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले व
तदनुर्ींगाने काय कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

कुरकींु भ यद्यो गक क्षेत्राच्या िाहे रील मे.कार गल कींपनीने िगॅस डेपो सािवर्क
केलेल्हया
ू
िागेला

ठदनाींक ५/५/२०१५ रोिी दप
ु ारी १५ वािून १५ शमनी्ानी

आग लागली होती.

मे.कार गल कींपनीतफअ आगीची वदी शमळताच महाराषर यद्यो गक ववकास महामींडळाच्या
अजग्निमन केंद्रातील अ ीकारी व कमणचारी याींनी अजग्नवाहनासह ण्नास्थळी िाऊन आग
आ्ोकयात आर्ली.
तसेच ण्नास्थळी कोर्ीही यकती िखमी अथवा मत
ृ झालेली नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत

नाही.

___________
रामटे ि तालक्
ु यातील (जि.नागिरू ) आददवासी बाांधवाांना मालिी हक्िाचे िट्टे दे ण्याबाबत
(९)

२६२२५ (३१-०७-२०१५).

श्री.डड मयलीिािन
ूव रे ड्डी (रामटे ि) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राम्े क तालुकयातील (जि.नागपूर) गावाींमध्ये आठदवासी िाींीव झोपडपट्टयाींमध्ये राहत

असन
ू त्याींना मालकी हककाचे पट्टे दे ऊन णरे िाींीण्यासािी आ थणक मदत दे ण्याची मागर्ी
त्याींनी सींिीं ीत अ ीकाऱ्याींकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उकत सींदभाणत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२४-०५-२०१७) :(१) व (२) अींित: खरे आहे .

गाविार्ातील अतित्रमशमत भुखींड ककीं वा वा्पास शिल्हलक असलेल्हया भख
ु ींडाची मागर्ी,

जिल्हहा ीकारी, नागपूर याींच्याकडे णरे

िाींीण्याकररता करण्यात येते. त्यानुसार राम्े क

तालुकयातील (जि.नागपूर) ववववी गावाींमध्ये आिादी गाविानाींअत
ीं गणत जिल्हहा ीकारी, नागपूर

याींच्याकडून मालकी हककाचे आिादी भख
ू ींड वा्प करण्यात येतात. मात्र, मालकी हककाचे
भूखींड वा्पानींतर णरे िाींीण्याकररता जिल्हहा ीकाऱ्याींमाफणत आ थणक मदत दे ण्यात येत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३१६ (8)
िांढरिुरातील ततरां गा चौि ते शसएट रस्त्याांचे डाांबरीिरणाचे िाम प्रलांबबत असययाबाबत
(१०)

२६४६९ (११-०८-२०१५).

श्री.सांदीिानराव भुमरे (िैठण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वाळूि यद्यो गक

क्षेत्रात िार्ारा पींढरपरु ातील तितरीं गा

सन्माननीय योयोग मांत्री
चौक ते

शसए् रस्त्याींचे

डाींिरीकरर्ाचे काम रवासा कींपनीच्या चालढकलीमुळे गेल्हया मठहन्याभरापासून प्रलींबित आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरच्या रस्त्यावरील वाहतक
ू ीचा रोख पाहता या रस्त्याींचे काम पूर्ण
करण्याकररता कोर्ती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे,

(३) तसेच या रस्त्याींचे काम रखडवर्ा-या कींपनीवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) खरे नाही.

(२) मे. रवासा कींस्रकिन कींपनी, मुींिई याींना रस्त्याचे डाींिरीकरर्ाचे काम पूर्ण करण्यासींिी
ीं ी

वारीं वार ववनींती करुनही त्यानी काम पर्
ू ण न केल्हयामळ
ु े करारनाम्यातील िाि ्रम.३(C) नस
ु ार
त्याींच्याकडून

काम

काढून

कन्स्रकिन कींपनी ,नाशिक

णेऊन

तिनववदा

पुन:श्च

मागवून

कींत्रा्दार

मे.िी.पी.साींगळे

याींच्याकडे काम सोपववण्यात आले व त्यानी ववहीत केलेल्हया

९ मठहन्याच्या कालावीीत म्हर्िे ठदनाींक १३/५/२०१६ रोिी सदर काम पूर्ण केले आहे.

(३) मे. रवासा कींस्रकिन कींपनी याींनी काम ववहीत वेळेत पूर्ण न केल्हयामळ
ु े त्याींचे
नाींव महामींडळाच्या काळ्या यादीत समाववष् करण्याची कारवाई प्रस्ताववत करण्यात आली
आहे . तथावप

मे.रवासा कींस्रकिन कींपनी याींनी त्याींचे काम काढून णेतल्हयािाित मा.ठदवार्ी

न्यायालय, वररषि डडहीिन, यरीं गािाद

येथे महाराषर यद्यो गक ववकास महामींडळाववरुध्द

दावा दाखल केला असून तो न्यायप्रववषि आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अहमदनगर येथील नागिूर योयोधगि वसाहतीत अततक्रमण िरण्यात आययाबाबत
(११)

२९८८९ (२२-१२-२०१५).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामिूर), श्री.अशमन िटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेड (मालाड िजश्चम), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :

सन्माननीय योयोग

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अहमदनगर येथील नागपूर यद्यो गक वसाहतीमध्ये अतित्रममर् केल्हयाने या पररसरात
सतत वाहतुकीची कोंडी होत असल्हयामुळे अतित्रममर् ह्ववण्याची मागर्ी उद्योिक करत आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास सदर अतित्रममर् ह्ववण्याच्या जिल्हहा ीकारी याींच्या आदे िाचे पालन झाले
नसल्हयाची िाि माहे ऑगस््, २०१५ दरम्यान तिनदिणनास आले आहे हे खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, सदर ठिकार्ी असलेली अतित्रममर्े ह्ववण्यािाित िासनाने कोर्ती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्हयास ववलींिाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) हे खरे नाही.

महामींडळाने अतित्रममर् ह्ववण्याकरीता
अहमदनगर याींना पोलीस

पोलीस तिनररक्षक एम.आय.डी.सी. पोलीस स््े िन,

िींदोिस्त उपलब्ी करुन दे ण्यािाित

काही ताींबत्रक अडचर्ीींमळ
ु े उदा.

ववनींती केली होती, परीं तु

ग्रामपींचायतीच्या तिनवडर्क
ु ा, सर् इ. कारर्ाींमळ
ु े पोलीस

िींदोिस्त उपलब्ी होऊ िकला नहता. तथावप ठदनाींक ०५/११/२०१५ रोिी पोशलस िींदोिस्त
उपलब्ी झाल्हयामुळे सदर यद्यो गक क्षेत्रातील अतित्रममर् काढण्यात आलेली आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ग्रि
ु ग्रामिांचायत चाणिे (ता. यरण, जि. रायगड) येथील िाळाधोंडा िोटनािा
वस्तीची दशलत वस्ती म्हणून नोंद िरण्याबाबत

(१२)

४०३५९ (०४-०५-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (यरण) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ग्रुप ग्रामपींचायत चार्िे (ता. उरर्, जि. रायगड) येथील काळाीोंडा को्नाका येथील
वस्तीची

दशलत

वस्ती

म्हर्ून

नोंद

करर्ेिाित मा.

ग्रामववकास

मींत्री

याींना

स्थातिनक

लोकप्रतिततिनीीींनी ठदनाींक २० िल
ु ,२०१५ रोिीच्या सुमारास तिनवेदन दे ऊनही अद्याप या सींदभाणत
कोर्तीच कायणवाही केली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या सींदभाणत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (१२-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२)

व

(३) तथावप अनुसू चत िाती

व नविौध्द ण्काींच्या वस्तीचा ववकास करर्े

योिनेअत
ीं गणत अनुसू चत िाती व नविौध्द ण्काींच्या वस्तीींचा िह
ृ त आराखडा तयार
करण्यासािी अनस
ु ू चत िाती व नविाणध्द ण्काींच्या वस्तीींचे सवअक्षर्ाचे काम सुरु आहे . सदर
सवअक्षर्ानींतर ग्रुप ग्रामपींचायत चार्िे (ता.उरर्, जि.रायगड) येथील काळाणोंडा को्नाका

वस्तीचा समावेि अनस
ु ू चत िाती व नविौध्द ण्काींच्या वस्तीमध्ये करण्यािाितची कायणवाही
जिल्हहा पररर्द, समािकल्हयार् अ ीकारी, रायगड याींचे स्तरावरुन करण्यात येईल.
___________

वव.स. ३१६ (10)
मराठवाड्यात टे क्सटाईल िािव सुरु िरणेबाबत
(१३)

४२५१७ (२७-०४-२०१६).

श्री.िथ्
ृ वीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अशमत साटम

(अांधेरी िजश्चम), श्री.सुधािर िोहळे (नागिूर दक्षक्षण), श्री.सध
ु ािर दे शमुड (नागिूर िजश्चम),

श्री.िृष्ट्णा डोिडे (नागिूर िूव)व , श्री.वविास िांु भारे (नागिूर मध्य), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा
िळवा),

श्री.हसन

मश्र
ु ीफ

(िागल),

श्री.मिरां द

िाधव-िाटील

(वाई),

श्री.ियांत

िाटील

(इस्लामिूर), श्री.अब्दल
सत्तार (शसयलोड), श्री.अशमन िटे ल (मुांबादे वी), डॉ.सांतोष टारफे
ु
(िळमनुरी), श्री.अस्लम शेड (मालाड िजश्चम), श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा), श्री.ददलीि

वळसे-िाटील (आांबेगाव), श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब िाटील (िराड यत्तर), श्री.भास्िर िाधव
(गह
ां डोळस (माळशशरस), श्री.अजित िवार (बारामती), श्री.डड मयलीिािन
ु ागर), श्री.हनम
ु त
ूव
रे ड्डी (रामटे ि), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) िाटील (एरां डोल),

श्री.राणािगिीतशसांह िाटील (यस्मानाबाद), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला िूव)व , श्री.बळीराम
शसरसिर (बाळािूर) :

सन्माननीय योयोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ११ ्े कस्ाईल्हस पाकण उभारण्यात येर्ार असून ववदभाणत ६ व मरािवाड्यात ५
असतील अिी णोर्र्ा मा. मख्
ु यमींत्री याींनी माहे िानेवारी, २०१६ च्या तितसऱ्या आिवडयात वा
त्यासुमारास केली आहे हे खरे काय

(२) असल्हयास, हे पाच ्े कस्ाईल पाकण कोर्त्या जिल्हहयात वा तालक
ु यात उभारर्ार

आहे ,यािाित ककती खचण येर्ार आहे तसेच केहापासून सुरु करण्यात येर्ार व ककती िर्ाींना
रोिगार शमळर्ार आहे ,

(३) असल्हयास, कापसापासून कापडापयांतचा उद्योग एकाच ठिकार्ी सुरु करण्यात येर्ार आहे
हे ही खरे काय,

(४) असल्हयास, उकत प्रश्न भाग (१) मीील प्रकरर्ी णेतलेल्हया तिनर्णयाचे थोडकयात स्वरुप
काय आहे व त्यानस
ु ार पुढे कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय आहे त?

श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) व (२) िासनाने महाराषर यद्यो गक ववकास
महामींडळातफअ

नाींदगाव पेि (जि.अमरावती), अतितररकत यवतमाळ (जि. यवतमाळ),

चखली

(जि. िुलढार्ा), मािलगाींव (जि. िीड), कृषर्ूर (जि. नाींदेड), मालेगाींव (जि. नाशिक), भालेर
(जि. नींदरु िार),

कन्नड (जि. यरीं गािाद), िामनेर (जि. िळगाींव), सेलू (जि. परभर्ी)

अिा १० ठिकार्ी ्े कस्ाईल पाकण उभारण्याचा तिनर्णय
भूसींपादनाची कायणवाही सुरु आहे . तसेच सदर

णेतला असून त्या अनुर्ींगाने

्े कस्ाईल पाकणसािी महामींडळाकडून िशमनी

उपलब्ी करुन दे ण्यात येर्ार असन
ू आवश्यकतेनस
ु ार या ठिकार्ी सी.ई.्ी.पी. ची सवु वीा
तसेच रस्ते, पार्ी व वीि व इतर पायाभूत सुववीा पुरववण्यात येर्ार आहे त.

(३) ज्या ठिकार्ी कापसाचे उत्पादन िास्त प्रमार्ात होत आहे त्या ठिकार्ी ्े कस्ाईल पाकण
सुरु करण्याचे िासनाचे ीोरर् आहे .
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(४) महामींडळाकडून भुसींपादनाची कायणवाही सुरु असून त्या ठिकार्ी रस्ते, पथठदवे व िल
ववतररका यासारखी पायाभूत सुववीा तसेच
आली आहे त. तसेच ॲडहाीं्ेि ववदभण

ववकासाची कामे महामींडळाकडून

अींतगणत

कींपन्याींना िागा मींिरू करण्यात आली आहे .
्े कस्ाईल उद्योगाच्या

हाती णेण्यात

झालेल्हया सामींिस्य करारानुसार ३ ्े कस्ाईल

सोईकररता ५ एम.एल.डी.क्षमतेची सीई्ीपी तयार करण्याचे

काम प्रगतीपथावर आहे .
पार्ीपुरविा करण्याकररता २५.०० एमएलडी क्षमतेची

वीाण ीरर्ातन
ू कायाणजन्वत करण्यात आली आहे.

महाराषर राज्य ववद्युत ववतरर् कींपनीने

पार्ी पुरविा योिना अप्पर

२० MVA क्षमतेचे

३३/११ के.ही.चे सि

स््े िन कायाणजन्वत केले असून सद्य:जस्थतीत १.७ MVA वीि पुरविा करण्यात येत आहे. २०
MVA क्षमतेचे

३३/११ के.ही.चे ०२ सि स््े िनचे काम सुरु आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
स्थलाांतरीत िुिशेत गावाला लागणा-या सुववधा दे ण्याबाबत
(१४)

४५५२२ (२७-०४-२०१६).

श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेलािूर) :

सन्माननीय योयोग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कुकिेत गाव हे नवी मुींिईतील एमआयडीसी क्षेत्रातील एमआयडीसी माफणत नेरुळ से १४
नवी मुींिई येथील स्थलाींतरीत केलेले गाव आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या स्थलाींतरीत गावाला लागर्ा-या सवु वीा ठदल्हया िार्ार असल्हयाचे आश्वसन
दे ण्यात आले असून अद्याप त्याींना सुववीाींसािी भूखींड शमळाला नसून गावामध्ये ववववी मींठदरे

व कौ्ुींबिक दे हारे होते. पींरतु या मींठदराींनाही अद्याप भूखींड दे ण्यात आलेले नाहीत, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, पन
ु वणशसत गावातील ग्रामस्थाींच्या प्रलींबित मागण्या मान्य करुन गावकीसािी

मोकळा असलेला भूखींड गावकीच्या कौ्ुींबिक दे हा-यासािी/मींठदरासािी शमळण्यािाित स्थातिनक
लोकप्रतिततिनीी (िेलापूर) याींनी ठदनाींक २९ डडसेंिर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास मा.मुख्यमींत्री
महोदयाींना तिनवेदन दे ऊन ववनींती केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उकत ववनींतीवर िासनाने कोर्ती कायणवाही केली आहे ,
(५)

नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय ?

श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) प्राथशमक िाळा, मींठदर,जिमखाना, दवाखना, मठहला मींडळ, िँक, पोलीस स््े िन,हीलेि
पींचायत ऑफीस, पोस्् ऑफीस,समािमींठदर इत्यादी सामाईक सवु वीाींकररता १६ भख
ू ींड तसेच

उद्यानाकररता ४ भख
ू ींड असे एकूर् २० भख
ू ींड नवी मुींिई महानगरपाशलकेकडे हस्ताींतरीत
करण्यात आले आहे त.
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(३) मोकळा असलेला भूखींड गावकीच्या कौ्ुींबिक दे हाऱ्यासािी/मठदरासािी शमळण्यािाितचे
स्थातिनक लोकप्रतिततिनीीींचे तिनवेदन प्राप्त झाल्हयाचे आढळून येत नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िोयहािूर जिय्यातील वविासवाडी येथील ७० हे क्टर व इतर दठिाणी एमआयडीसीच्या
मालिीची िागा िररवहन ववभागािडे ववनावािर िडून असलेबाबत

(१५)

४६८७५ (२७-०४-२०१६).

श्री.रािेश क्षीरसागर (िोयहािरू यत्तर) :

योयोग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हहापूर मीील गोकुळ शिरगाींव येथे एमआयडीसीच्या

सन्माननीय

मालकीची िागा पररवहन

ववभागाकडे असलेिाित नुकतेच तिनदिणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर पररवहन ववभागाकडे असलेली व इतर ठिकार्ची िागाही ववनावापर पडून
असल्हयाचेही तिनदिणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, यािाित मा.जिल्हहा ीकारी, कोल्हहापरू याींचेकडे यािाित स्थातिनक लोकप्रतिततिनीी
याींनी लेखी पत्राद्वारे तिनदिणनास आर्ून ठदले आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, ववकासवाडी येथील ७० हे क्र िागेवर नवीन एमआयडीसीसािी उद्योिकाींनी
मागर्ी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(५) असल्हयास, यािाित िासनाची भशू मका काय ?
श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) गोकुळ शिरगाव यद्यो गक क्षेत्रातील भूखींड ्रम.ए-४ चे ४२२२६ चौ.मी.इतकया क्षेत्राचे वा्प
महाराषर राज्य पररवहन महामींडळास करण्यात आले होते. त्यापकी महामींडळाने ९७४.४५
चौ.मी.इतकया क्षेत्रावर िाींीकाम पर्
ू ण करुन िीसीसी प्राप्त केली होती. त्यामळ
ु े महामींडळाने
सदर क्षेत्राचा पूर्प
ण र्े
करुन

वापर न केल्हयामुळे एकूर् क्षेत्रापकी

२००२५ चौ.मी.इतके क्षेत्र पींचनामा

महाराषर यद्यो गक ववकास महामींडळाने ताब्यात णेतले आहे .त्याववरुध्द पररवहन

महामींडळाने मा.न्यायालयात दावा दाखल केला असून तो न्यायप्रववष् आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) व (५) करववर यद्यो गक क्षेत्रातील मौिे ववकासवाडी येथील क्षेत्राच्या भस
ू ींपादनाची

कायणवाही अद्याप पूर्ण होऊ िकलेली नाही.त्यामळ
ु े भख
ू ींडाच्या सींदभाणत मागर्ी प्राप्त होण्याचा
प्रश्न उद््ावत

नाही.

___________
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िोिणात यभारण्यात येत असलेयया ग्रीन ररफायनरीबाबत
(१६)

४८१७६ (२७-०४-२०१६).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.रुिेश म्हात्रे (शभवांडी िूव)व ,

श्री.सतु नल राऊत (ववक्रोळी), श्री.ियप्रिाश मांद
ु डा (बसमत), श्री.सदा सरवणिर (मादहम),

श्री.सुतनल शशांदे (वरळी), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.अशमन िटे ल (मुांबादे वी), डॉ.सांतोष
टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय योयोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भारत पेरोशलयम, इींडडयन ऑईल आणर् ठहन्दस्
ु थान पेरोशलयम या सरकारी कींपन्याींच्य

माध्यमातून राज्यातील कोकर् भागात सुमारे एक लाख को्ी रुपयाींची गुींतवर्ूक करर्ारा व
सुमारे

एक

लाखापेक्षा

अ ीक

रोिगार

तिनशमणती

करर्ारा

ग्रीन

ररफायेनरी

प्रकल्हप

(तेलिुध्दीकरर् प्रकल्हप) उभारण्याचे प्रस्ताववत असून यावर चचाण करण्यासािी ठदनाींक २५
िानेवारी, २०१६ रोिी अथवा त्यासुमारास मा. मुख्यमींत्री याींच्या वर्ाण तिनवासस्थानी मा. केंद्रीय
पेरोशलयम मींत्री, राज्याचे मा. मख्
ु यमींत्री, मा. उदयोग मींत्री, मुख्य स चव व इतर

वररषि

अ ीकरी याींची ििक आयोजित करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उकत प्रकल्हपाचे स्वरुप काय आहे व यािाित आता तिनर्णय णेण्यात आला आहे
काय, असल्हयास तिनर्णयाचे स्वरुप काय आहे ,
(३) असल्हयास, िासनाने सदरहू प्रकल्हपाची उभारर्ी कोकर्ातील कोर्त्या जिल्ह्यात करावयाचे
योजिले आहे आणर् सदर उद्योगातील भरतीमध्ये स्थातिनक भूशमपुत्राींसािी राखीव िागा
िे वण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराीीन आहे काय,

(४) या प्रकल्हपासािी िमीन प्राप्त होण्यासािी स्थातिनक िेतकऱ्याींिी िासनाने चचाण केली आहे
काय, असल्हयास, स्थातिनक रठहवाश्याींनी कोर्त्या मागण्या केल्हया आहे त,
(५) असल्हयास, आ ीच कोकर्ात असलेल्हया ितापूर अर्ुऊिाण प्रकल्हपास कोकर्वाशसयाींचा
ववरोी असताना या ग्रीन ररुफायनरीमुळे मासेमारीवर व मत्सोद्योगावर पररर्ाम होऊ नये
यािाित िासन कोर्ती उपाययोिना करर्ार आहे ,

(६) तद्दनस
ु ार पढ
ु े कोर्ती कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे ?
श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२), (३), (४) व (५) िासनाने रत्ना गरी जिल्ह्यातील मागणताम्हार्े येथील िशमन

सदर

प्रकल्हपाकररता सुचववली

याींनी

असून

प्रकल्हप

अ ीकारी

व

महामींडळाचे

अ ीकारी

मागणताम्हार्े येथील १५००० एकर िागेची ठदनाींक २४/६/२०१६ रोिी सींयक
ु तीक पहार्ी केली

असून महाराषर यद्यो गक ववकास अ ीतिनयमानस
ु ार प्रकरर् ६ ची अ ीसूचना प्रशसध्द
करर्ेची कायणवाही सुरु आहे.
(६) प्रश्न उद््ावत

नाही.

___________
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भुसावळचे इांदटग्रेटेड टे क्सटाईल िािव िामनेरला यभारण्याबाबत
(१७)

४८२८४ (२७-०४-२०१६).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :

सन्माननीय योयोग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भुसावळ िहरातील खडका, ककन्ही भागातील एमआयडीसीमध्ये इींठ्ग्रे्ेड ्े कस्ाईल पाकण
उभारण्यािाित मा. मुख्यमींत्री महोदयाींनी पसींती दे वून पुढच्या दौ-यात पाया्ाााूत सुववीा

नसलेल्हया िामनेर येथे इींठ्ग्रे्ेड ्े कस्ाईल पाकण उभारण्याचा मानस मा. मख्
ु यमींत्र्याींनी यकत
केल्हयाची िाि माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान तिनदिणनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्हयास, भुसावळ येथील ्े कस्ाईल पाकण िामनेर येथे हलवण्याच्या तिनर्णयाववरुध्द
भुसावळच्या स्थातिनक सींण्नाींनी िासनाकडे नारािी यकत करुन तिनदिणने केली, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, ्े कस्ाईल पाकण भुसावळ येथे न उभारण्याची सवणसाीारर् कारर्े काय
आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) स्थातिनक लोकप्रतिततिनीीींनी

ठदनाींक ०९/१२/२०१५ च्या

पत्रान्वये भुसावळ येथे इींठ्ग्रे्ेड पाकण सुरु करर्ेिाित मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींना ठदनाींक
९/१२/२०१५ रोिी तिनवेदन सादर केले होते.तसेच मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी
महाराषर

यद्यो गक

ववकास

यवतमाळ (जि. यवतमाळ),

महामींडळातफअ

नाींदगाव

पेि

अमरावती येथे

(जि.अमरावती),

अतितररकत

चखली (जि. िुलढार्ा), मािलगाींव (जि. िीड), कृषर्ूर (जि.

नाींदेड), मालेगाींव (जि. नाशिक), भालेर (जि. नींदरु िार),

कन्नड (जि. यरीं गािाद), िामनेर

(जि. िळगाींव), सेलू (जि. परभर्ी) अिा १० ठिकार्ी ्े कस्ाईल पाकण उभारण्याची िाठहर
णोर्र्ा केली होती. त्यानस
ु ार सदर ठिकार्ी

्े कस्ाईल पाकण स्थावपत करण्याची कायणवाही

महामींडळातफअ करण्यात येत आहे.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
एम.आय.डी.सी.धाटाव (ता.रोहा, जि.रायगड) येथील आरे , दािोली आदी गावातील
िाणी िुरवठा योिना, वीि बबले न भरययाने बांद असययाबाबत
(१८)

५२१६२ (२७-०४-२०१६).

श्री.सभ
ु ाष यफव िांडडतशेठ िाटील (अशलबाग) :

सन्माननीय

योयोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

एम.आय.डी.सी.ीा्ाव

(ता.रोहा,

जि.रायगड)

येथील

आरे ,

दापोली

आदी

गावाींना

एम.आय.डी.सी.माफणत पार्ी पुरविा योिना रािववण्यात आल्हया आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सींिीं ीत ग्रामपींचायती आ थणकदषॄ ्या दि
ण असल्हयाने पार्ी पुरविा योिनेपो्ी
ु ल
येर्ारे वीि बिल न भरल्हयाने पार्ी परु विा योिना िींद पडल्हया आहे त, हे खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, िींद पडलेल्हया पार्ी पुरविा योिना कायाणजन्वत करण्यासािी एम.आय.डी.सी.
पार्ी पुरविा योिनाींची वीि बिले भरर्ार आहे काय,

(४) नसल्हयास, कायाणजन्वत योिना िींद पडल्हयास, पार्ी पुरवठ्याचा प्रश्न उद्भवर्ार आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, यासािी िासन कोर्ती उपाययोिना करर्ार आहे ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) रोहा तालुकयातील आरे , दापोली येथील गावाना
महाराषर यद्यो गक ववकास महामींडळामाफणत पार्ी पुरविा योिना रािववण्यात
तथावप महाराषर िीवन प्रा ीकरर्ाने

सदर योिनेसािी

आलेली नाही

मागर्ी केल्हयानुसार महाराषर

यद्यो गक ववेकास महामींडळाने जिल्हहा ीकारी, रायगड याींच्यामाफणत रु.१९१३.६७ लक्ष इतका
तिनीी महाराषर िीवन प्रा ीकरर्

याींना उपलब्ी करुन ठदला असून

महाराषर िीवन

प्रा ीकरर्ामाफणत पूर्ण िे व तत्वावर योिनेचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) होय, हे खरे आहे .
(५) प्रत्येक णर्ी पार्ीपट्टी वसुल करुन आवश्यकतेप्रमार्े दनठदन दे खभाल, दरु
ु स्ती व
पररचालनाकरीता तिनीी उभारण्यात येईल.

___________
अहमदनगर येथील आयटी िािव गेयया १५ वषाविासन
ू बांद असययाबाबत
(१९)

५२४२१

(मांब
ु ादे वी) :

(२७-०४-२०१६).

श्री.भाऊसाहे ब

िाांबळे

(श्रीरामिूर),

श्री.अशमन

िटे ल

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

(१) अहमदनगर येथील आय्ी पाकण गेल्हया १५ वर्ाणपासून िींद आहे , मात्र ही इमारत
चालववण्यास उद्योिक तयार असतानाही अ ीकारी व दलाल याींची हातशमळावर्ी असल्हयाने
महामींडळ उदाशसनता दाखवत असल्हयाचे माहे

िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान

तिनदिणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, येथील उद्योिकाींनी याप्रकरर्ी सीआयडी चौकिी करण्याची मागर्ी केली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, सदर मागर्ीवर िासनाने कोर्ती कायणवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही.

आय्ी पाकण इमारतीसािी ठदनाींक ६/८/२०१४ व ठदनाींक २८/८/२०१४ रोिी

तसेच ठदनाींक

१३/५/२०१५

महामींडळाच्या

रोिी

सींकेतस्थळावर

तिनववदा

मागववण्यात

आल्हया

होत्या.

त्याचप्रमार्े

ठदनाींक १४/५/२०१५ ते २/६/२०१५ या कालावीीसािी सदर तिनववदा प्रशसध्द

करण्यात आली होती. तरीही उद्योिकाींकडून प्रतितसाद प्राप्त झालेला नाही. तद्नींतर पन्
ु हा
ठदनाींक १/४/२०१६ ते २१/४/२०१६ या कालावीीसािी तिनववदा िाठहरात प्रशसध्द करण्यात आली
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होती तथावप

आय्ी उद्योिकाींकडून योग्य तिततका प्रतितसाद प्राप्त न झाल्हयामळ
ु े िुध्दीपत्रक

तिनगणशमत करुन

तिनववदा सादर करण्याची मुदत ठदनाींक १२/६/२०१६ पयांत वाढववण्यात आली

होती. त्या कालावीीत

केवळ एक तिनववदा प्राप्त झाली असून उद्योिकाींकडून योग्य तो

प्रतितसाद प्राप्त झालेला नाही.
उपरोकत

वस्तुजस्थती

लक्षात

णेऊन

अींिड

(नाशिक),

लातूर,अहमदनगर,

अमरावती, चींचोली (सोलापूर) येथील यद्यो गक क्षेत्रातील आय्ी प्रयोिनाकररता िाींीण्यात
आलेल्हया इमारतीचा वापर आय्ी यतितररकत
करण्यािाितचा

िराव

महामींडळाच्या

सींचालक

यापारी व इतर प्रयोिनाकररता वा्प

मींडळाच्या

ठदनाींक

३०/७/२०१६

रोिीच्या

ििकीमध्ये मींिूर करण्यात आला असून त्यानुसार पुढील कायणवाही करण्यात येत आहे.

(२) प्रस्तुत प्रकरर्ी सीआयडी चौकिी करण्यासींिींीीची उद्योिकाींची मागर्ी प्राप्त झाल्हयाचे
तिनदिणनास आलेले नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत

नाही.
___________

मुांबई-ठाणे-िालघर येथील एमआयडीसीमध्ये एिुण ७२ भड
ु ांड
वािराववना िडून असययाबाबत

(२०)

५२७०४ (२७-०४-२०१६).

श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोिारा) :

सन्माननीय योयोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींि
ु ई-िार्े-पालणर येथील एमआयडीसीमध्ये एकुर् ७२ भख
ु ींड वापराववना पडून आहे त हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, कोर्त्या ववभागातील भख
ू ींड वापराववना पडून आहे त,

(३) असल्हयास, वापराववना पडून असलेल्हया भुखींडासींिीीताींववरुध्द कोर्ती कारवाई करण्यात
आली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) होय. हे खरे आहे .
या क्षेत्रामीील ७० भख
ू ींडाचा ववकास केलेला नाही.

(२) मरोळ यद्यो गक क्षेत्र ४,िार्े यद्यो गक क्षेत्र ३३ व तारापरू यद्यो गक क्षेत्र ३३ असे
एकूर् ७० भख
ू ींडाचा ववकास केलेला नाही.

(३) ठद. ६.३.२०१३ पूवी ववकास कालावीी समाप्त झालेल्हया व ववकास न केलेल्हया भूखींडाींना
एक सींीी म्हर्ून म. य.वव.महामींडळाने उद्योग सींिीवनी योिना लागू केली होती. या

योिनेतींगत
ण मागर्ी केलेल्हया ३ भख
ू ींडीारकाींना उद्योग सींिीवनी योिना मींिरू करण्यात आली
आहे . उवणरीत ६७

ववकास न केलेल्हया भख
ू ींडाींना

करारनाम्यातील तरतुदीनुसार नोठ्सा दे ऊन

ररतसर परत णेण्याची कारवाई सरु
ु आहे . त्यापकी १३ भख
ू ींड महामींडळाने परत णेतले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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मागवताम्हाने (जि. रत्नाधगरी) येथे यदयोधगि वसाहत सुरु िरण्यास ववलांब होत असलेबाबत
(२१)

५४३७९ (२२-०८-२०१६).

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :

सन्माननीय योयोग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्ना गरी जिल्ह्यातील चपळूर् व गुहागर तालुकयाच्या सीमेवर मागण ताम्हाने यदयो गक
वसाहत तिनमाणर् करण्याचे ीोरर् िासनाने णेतले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या यदयो गक वसाहतीसािी िमीन अ ीग्रठहत करण्यात आली असन
ू या
ठिकार्ी प्रदर्
ू र् ववरठहत कारखाने आर्ण्याचे िासनाचे ीोरर् आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, ही यदयो गक वसाहत सुरू होण्याचे दृष्ीने िासनाकडून िार्ीवपूवक
ण ववलींि
केला िात आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, ही यद्यो गक वसाहत सुरु करण्यािाित िासनाची भूशमका काय,
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय ?

श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) रत्ना गरी जिल्ह्यातील मागणताम्हाने यद्यो गक क्षेत्रासािी महाराषर यद्यो गक
ववकास

अ ीतिनयम १९६१ च्या तरतद
ु ीनस
ु ार ३३५२.७२ हे .आर.

इतके क्षेत्र

अ ीसू चत

करण्यासींिींीीची अ ीसच
ू ना ठदनाींक १४/१०/२०१० रोिी िासन रािपत्रात प्रशसध्द करण्यात

आलेली आहे . तथावप सींिीं ीत िेतकऱ्याींनी सींयुकत मोिर्ीस ववरोी केल्हयामळ
ु े भूसींपादनाची
कायणवाही

पूर्ण

झालेली

महामींडळातफअ नो-हिाडणस

नाही.तसेच

सदर

क्षेत्र

महामींडळाच्या

ताब्यात

व नो-केशमकल झोन म्हर्ून िाठहर करण्यात

आल्हयानींतर

येर्ार आहे .

(४) मागणताम्हाने यद्यो गक क्षेत्रासािी अ ीसू चत केलेल्हया क्षेत्राच्या सींयक
ु त मोिर्ीस
िेतकऱ्याींनी ववरोी केल्हयामुळे भस
ू ींपादनाची कायणवाही अद्यापपयांत
त्यामुळे उपववभागीय अ ीकारी,

चपळूर् याींनी प्रादे शिक अ ीकारी याींच्यासोित सींिीं ीत

खातेदाराींच्या गावाींमध्ये ििका णेऊन
येत आहे व त्याींचे मनपररवतणन

पूर्ण होऊ िकली नाही.

त्याींना यद्यो गक क्षेत्राचे महत्व समिावून साींगण्यात

करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ववांचरू (ता.तनफाड जि.नाशशि) एम.आय.डी.सी मध्ये िृषीिरु ि व अन्नप्रकक्रया
योयोगाांसाठी िरवानगी शमळणेबाबत

(२२)

५४४९७ (२२-०८-२०१६).

श्री.िांिि भुिबळ (नाांदगाव), श्री.छगन भुिबळ (येवला) :

सन्माननीय योयोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ववींचूर

(ता.तिनफाड

जि.नाशिक)

उद्योगीींद्यासािी परवानगी शमळर्ेकररता
आहे , हे खरे आहे काय,

एम.आय.डी.सी

मध्ये

कृर्ीपुरक

व

अन्नप्रक्रमया

स्थातिनक लोकप्रतिततिनीीींनी िासनाकडे मागर्ी केली
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(२) असल्हयास, कृर्ीपुरक

व अन्नप्रक्रमया उद्योगाींकररता एकबत्रत सुववीा शमळावी याकररता

ववींचूर वाईन पाकण मध्ये २०० एकर िागा उपलब्ी करुन द्यावी यािाित ठदनाींक १६ िानेवारी,

२०१५ रोिी वा त्या सुमारास महाराषर चें िर ऑफ कॉमसण व तिनमा ई.यद्यो गक सींण्नाींनी
उद्योग मींत्र्याींकडे मागर्ी केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, प्रश्न भाग (१) व (२) िाित िासनामाफणत कोर्ती कायणवाही

केली वा

करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय ?

श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) महाराषर चें िर ऑफ कॉमसण व तिनमा या यद्यो गक सींण्नाींनी ववींचूर वाईन पाकणमध्ये
२०० एकर िागेची मागर्ी केल्हयासींिींीीची िाि तिनदिणनास आली नाही.

(३) ववींचुर यद्यो गक क्षेत्रामध्ये महामींडळाच्या ताब्यात १३३.९९ हे .आर क्षेत्र असन
ू यामध्ये

्प्पा ्रम. १ मीील १८.१९ हे .आर व ्प्पा ्रम. २ मीील ६५.०८ हे .आर क्षेत्रावरील सवण भख
ू ींडाचे
वा्प करण्यात आले आहे . तसेच ्प्पा ्रम. ३ मीील ५० हे .आर क्षेत्र ववकशसत करण्यात
आलेले असन
ू यामध्ये १० हे .आर क्षेत्र वाईन उद्योगाकरीता वा्प करण्यात आले आहे . उवणरीत
४०

हे .आर

क्षेत्रामध्ये

वाईन

उद्योगास

मागर्ी

नसल्हयाने

स्थातिनक

लोकप्रतिततिनीीच्या

मागर्ीनस
ु ार ४० हे .आर क्षेत्रावर वाईन प्रकल्हपाशिवाय अन्न प्रक्रमया उद्योग या प्रकल्हपाकरीता
भूखींड वा्प करण्याचा तिनर्णय महामींडळाने ठद. ०२/०९/२०१५ रोिी णेतला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
डोंबबवली योयोधगि क्षेत्रात सदोष बॉयलरचा वािर िरणाऱया िांिनी
मालिावर िायववाही िरण्याबाबत

(२३)

५४७३६ (२२-०८-२०१६).

डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :

सन्माननीय योयोग

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) डोंबिवली यद्यो गक क्षेत्रात अनेक कींपन्यामध्ये तिनयमिा्य िॉयलरची उभारर्ी करण्यात
आली असून िॉयलर िुना् असल्हयाने भववषयात दण
ण ना णडू नयेत म्हर्ून सदोर् िॉयलरचा
ु ्
वापर करर्ाऱ्या कींपनी मालकावर कारवाई करावी अिी मागर्ी एम.आय.डी.सी. तिनवासी
महासींणाचे रािू नलावडे याींनी गेल्हया सहा मठहन्यापूवी एम.आय.डी.सी.कडे केली होती, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरर्ी एमआयडीसीच्या सींि ीत अ ीकाऱ्याींनी अद्याप कोर्तीच कायणवाही
केली नाही, हे ही खरे आहे काय, असल्हयास त्याची कारर्े काय आहे त,
(३) असल्हयास,यद्यो गक क्षेत्रातील िॉयलर व तत्सम वस्तच
ू ी लवकर तपासर्ी करण्यािाित
कोर्त्या उपाययोिना केल्हया आहेत व यािाितची सध्य:जस्थती काय आहे ?

वव.स. ३१६ (19)
श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) िाषपके सींचालनालयामाफणत िाषपकाींची तिनयशमत वावर्णक तपासर्ी केली िाते.नवीन
िाषपकाींची

नोंदर्ी

झाल्हयानींतर त्याींचा

वापरदाि

सींचालनालयामाफणत

ववहीत

करण्यात

येतो.आिवडयातून दोन ठदवस तिनररक्षर् अ ीकारी दौरा तिनयोजित करतात. तसेच महाराषर
िाषपक तिनयम १९६२ अींतगणत आवश्यकतेनुसार तिनररक्षर्ासािी वविेर् भे्ी दे ण्यात येतात.
___________

अांबरनाथ मधील तीन एमआयडीसी झोन मध्ये ३०० आणण बदलािूर येथे १०० अशा
एिूण ४०० िेशमियस िांिन्या िायवरत आहे त

(२४)

५४७५३ (२२-०८-२०१६).

डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :

सन्माननीय योयोग

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अींिरनाथ मध्ये तीन एमआयडीसी झोन यात ३०० आणर् िदलापरू येथे १०० अिा एकूर्
४०० केशमकल्हस कींपन्या कायणरत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२)असल्हयास, डोंबिवली येथील एमआयडीसी क्षेत्रातील प्रोिेस केशमकल कींपनीत झालेल्हया
िॉयलर स्फो्ाच्या पाश्वणभूमीवर अींिरनाथ - िदलापूर येथील केशमकल कींपन्यात अश्या
प्रकारच्या ण्ना होऊ नयेत म्हर्ून कोर्कोर्त्या उपाययोिना केल्हया आहे त,

(३) नसल्हयास ववलींिाची कारर्े काय आहे त व यािाितची सध्य:जस्तथी काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१)

अींिरनाथ व अतित. अींिरनाथ यद्यो गक क्षेत्रामध्ये

अनु्रममे २०० व िदलापूर येथे १०५ रासायतिनक कींपन्या कायणरत आहे त.
(२) अींिरनाथ व िदलापरू या
करण्यात

येर्ार

असून

क्षेत्रातील रासायतिनक

सदर

क्षेत्रात

उपलब्ी

कारखान्याचे सरु क्षा लेखा पररक्षर्

असलेल्हया

सुरक्षा

तज्ाींना

रासायतिनक

कारखान्यातील आपत्कालीन पररजस्थती हाताळण्याचे प्रशिक्षर् दे ण्याचे काम सुरु आहे . तसेच

या क्षेत्रातील उद्योिक सींण्नाींच्या सहकायाणने अींिरनाथ ववभागातील ३० कारखान्यातील ६५
कामगाराना व िदलापूर येथील २५
दे ण्यात आले आहे.

कारखान्यातील ४९ कामगाराींना सुरक्षाववर्यक प्रशिक्षर्

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
यरण तालक्
ु यात ( जि. रायगड ) एमआयडीसीच्या रानसई व जियहा िररषदे च्या
लघु िाटबांधारे ववभागाचे िुनाडे या धरणाची िातळी वाढववण्याबाबत

(२५)

५५४३७ (२२-०८-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (यरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय योयोग मांत्री पुढील

(१) उरर् तालुकयात ( जि. रायगड ) एमआयडीसीच्या रानसई व जिल्हहा पररर्दे च्या लणु
पा्िींीारे ववभागाचे पुनाडे अिी दोन ीरर्े असूनही या ीरर्ातील पाण्याचे तिनयोिन करुन
ीरर्ाची पातळी वाढववल्हयास उरर् तालुकयाला िारमाही पुरेसा इतका मुिलक पार्ीसािा
उपलब्ी होऊ िकेल हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच रानसई ीरर्ाच्या गाळाचा सहअ झाला असून ीरर्ाची उीं ची वाढववण्याचा प्रस्ताव
उद्योग ववभागाकडे पडून आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, यािाित िासनाने कोर्ता तिनर्णय णेतला आहे , त्याींचे स्वरुप काय आहे ,
(४)

नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) (२) व (३) महाराषर यद्यो गक ववकास महामींडळाच्या

अखत्यारीतील रानसई ीरर्ाची उीं ची वाढववल्हयाने सािवर् क्षमता १० द.ल.ण.मी. ऐविी २०
द.ल.ण.मी. होर्ार असल्हयाने त्यासािी वन ववभागाची िशमन सींपादन करर्े व ग्रामपींचायतीचे
ना हरकत

प्रमार्पत्र प्राप्त करुन णेण्यासींिींीीची कायणवाही करण्यात येत आहे. तसेच वन

िशमन सींपादन केल्हयानींतर रानासई ीरर्ाची उीं ची वाढववण्याचे काम
णेण्यात येर्ार आहे . तथावप

पुनाडे ीरर्ाच्या सींदभाणत िलसींपदा

महामींडळातफअ हाती

ववभागाच्या अखत्यारीत

असलेल्हया सहायक मुख्य अशभयींता,िलसींपदा ववभाग कोंकर् प्रदे ि, मुींिई

याींनी

गेल्हया दहा

वर्ाणत पन
ु ाडे ीरर्ात झालेल्हया प्रत्यक्ष पार्ीसाियाची आकडेवारी पहाता ीरर् कीीही
पूर्क्ष
ण मतेने भरत नसल्हयाचे

ठदसून आले आहे .त्यामुळे अतितररकत पार्ीसािा तिनशमणतीसािी

ीरर्ाची उीं ची वाढ करण्याचा प्रश्न उद््ावत

नाही असे कळववले आहे . ीरर्ातील उपलब्ी

पार्ी साठ्याचा ववनीयोग करर्े िलसींपदा ववभागाच्या अखत्यारीत आहे .
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.
___________
राज्यातील दष्ट्ु िाळी िररजस्थतीत योयोगधांोयाना प्रकक्रया िेलेले िाणी वािरण्याबाबत
(२६)

५५८७५ (२२-०८-२०१६).

श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हिूरी),

श्री.अशमन िटे ल (मुांबादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेड (मालाड िजश्चम),
श्री.सदा सरवणिर (मादहम), श्री.शभमराव ताििीर (डडिवासला) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय योयोग मांत्री

(१) राज्यातील दषु काळी पररजस्थतीत उद्योगीींद्याना प्रक्रमया केलेले पार्ीच वापरण्याची सकती
करर्ारी योिना आखली िात असल्हयाचे मा. उद्योगमींत्री याींनी िाहीर केले असल्हयाचे माहे
एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान तिनदिणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, ग्रीनकफल्हड यरीं गािाद इींडस्रीिने वापरलेल्हया पाण्याचे िुध्दीकरर् करुन ते
िुध्दपार्ी पुन्हा उद्योगाींना वापरर्ारे यद्यो गक क्षेत्र िरर्ार आहे हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सध्या मरािवाडा दषु काळग्रस्त क्षेत्र असल्हयाने पाण्याची तीव्र ्ीं चाई तिनमाणर्

झाल्हयाने मरािवाडयातील उद्योगीींद्याींना पार्ीपुरविा अत्यींत कमी होत असून त्यावर उपाय
म्हर्ून उद्योगाींनी वापरलेल्हया पाण्यावर िलिुध्दीकरर्ाची प्रक्रमया करुन ते पुन्हा वापरण्याची
खास योिना िासनाने हाती णेतली आहे , हे खरे आहे काय,
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(४) असल्हयास, सदर वापरलेल्हया पाण्यावर िलिुध्दीकरर् योिनेची अींमलििावर्ी सुरु झाली
आहे वा करण्यात येत आहे काय,

(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही.

तथावप ठद.३०/०५/२०१६ रोिी आयोजित करण्यात आलेल्हया पार्ी पररर्दे मध्ये ,
साींडपार्ी वापरािाित चचाण करुन त्याची यवहायणता तपासून
िकयता तपासर्ी करण्यासींिींीीचा

पुनवाणपर

प्रक्रमया केलेले
करता येण्याची

मनोदय यकत करण्यात आला होता. तथावप सकती

करण्याचे िाठहर केलेले नाही.
(२) (३) व (४) मुींिई-ठदल्हली यद्यो गक ्प्प्याअींतगणत यरीं गािाद यद्यो गक नगरी

शल.(

क्षेत्रातील

वापर

Aurangabad Industrial Township Ltd) या कींपनीमाफणत मुींिई- ठदल्हली यद्यो गक
उद्योगाींकररता

करण्यासींदभाणत

यद्यो गक

साींडपाण्यावर
क्षेत्रतिनहाय

प्रककया

(Recycling)

पाण्याचा

वापर,

तिनमाणर्

करुन

पाण्याचा

होर्ारे

साींडपार्ी

व

साींडपाण्यावर पुनवाणपरासािी करावा लागर्ारा िुध्दीकरर् खचण व त्याची मागर्ी या सवण
िािीींची यवहायणता तपासून यद्यो गक क्षेत्रतिनहाय प्रक्रमया केलेल्हया साींडपाण्याचा पुनवाणपर

करण्यासींिींीीची िाि महामींडळाच्या ववचाराीीन होती. त्यानुसार महामींडळाने ीोरर्ात्मक
तिनर्णय णेतला असन
ू

साींडपाण्याचा पन
ीं ी पठहल्हया ्प्प्यात डोबिींवली व
ु वाणपर करण्यासींिी

अींिरनाथ या यद्यो गक क्षेत्रासािी यवहायणता तपासण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत

नाही.
___________

यरां गाबाद शहरातील मोयतनशमवती िांिन्याांिडे असलेली िाण्याची थिबािी वसल
ू िरण्याबाबत
(२७)

५५९६८ (११-०८-२०१६).

श्री.अब्दल
सत्तार (शसयलोड), श्री.िुणाल िाटील (धुळे
ु

ग्रामीण), श्री.अस्लम शेड (मालाड िजश्चम), श्री.अशमन िटे ल (मुांबादे वी), डॉ.सांतोष टारफे
(िळमनुरी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हिूरी), श्री.राधािृष्ट्ण ववडे-िाटील (शशडी), श्री.हे मांत िाटील
(नाांदेड दक्षक्षण) :

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

(१) यरीं गािाद िहरातील मद्यतिनशमणती करर्ाऱ्या कींपन्याींकडे पाण्याची २२ को्ी ६६ लाख ३६
हिार रुपयाींची थकिाकी असल्हयाचे ठदनाींक २१ एवप्रल, २०१६ रोिी तिनदिणनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्हयास, उकत प्रश्नािाित चौकिी करण्यात आली काय,
(३) असल्हयास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सदरील मद्यतिनशमणती कींपन्याींकडे
असलेली पाण्याची थकिाकी वसल
ू करण्यासािी िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय आहे त ?

वव.स. ३१६ (22)
श्री.

सभ
ु ाष

दे साई

(१९-०६-२०१७)

: (१)

यरीं गािाद

िहरातील

म.य.वव.

महामींडळाच्या

यद्यो गक क्षेत्रातील मद्यतिनशमणती करर्ाऱ्या कींपन्याींकडे पाण्याची रूपये २१,५९,६३,२८४/इतकी थकिाकी ऑक्ोिर २०१६ अखेर पयांतची असल्हयाचे तिनदिणनास आले आहे .
(२) होय,
(३) म. य. वव. महामींडळाने ठद. ७.१०.२०११ रोिीच्या पररपत्रकानुसार सुीारीत केलेल्हया

दरानुसार मद्यतिनशमणती करर्ाऱ्या कींपन्या पार्ी दे यके तिनयशमत अदा करत आहे त. तथावप,
पूवल
ण क्षी प्रभावाने सी
ु ारीत केलेल्हया दे यकाींवरील ववलींि िुल्हक अदा केलेले नाही.दरम्यानच्या
कालावीीत तिनरी सींस्थेने केलेल्हया पार्ी वापराच्या ववगतवारीनस
ु ार महामींडळाने आकारलेल्हया

दराच्या ववरुध्द कच्चा माल वापरर्ाऱ्या वापरकत्याणनी मा.उच्च न्यायालयात या चका दाखल
केली होती.त्यावर मा.उच्च न्यायालय, मुींिई याींनी महामींडळाने पाण्यासींिींीी आकारलेले िुल्हक
योग्य असल्हयाचा तिनर्णय ठदला व त्या तिनर्णयाववरुध्द िर या चकाकतअ सवोच्च न्यायालयात

दावे दाखल करर्ार असतील तर त्यानी महामींडळाने ठदलेल्हया दे यकाच्या ५०% रककम
महामींडळाकडे दोन आिवडयात अदा करावी असे आदे ि ठदले होते.त्या आदे िाववरुध्द काही
उद्योिकानी मा.सवोच्च न्यायालय, नवी ठदल्हली
त्या न्यायप्रववष् आहे त.

येथे वविेर् या चका दाखल केल्हया असून

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ददयली-मांब
ु ई इांडजस्रयल िॉररडारसाठी सांिाददत िेलेयया िशमनीचा
मोबदला शमळत नसययाबाबत

(२८)

५५९९८ (२२-०८-२०१६).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसयलोड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय योयोग मांत्री

(१) ठदल्हली-मुींिई इींडजस्रयल कॉररडारसािी सींपाठदत केलेल्हया िशमनीचा मोिदला शमळत

नसल्हयामळ
ु े यरीं गािाद मीील तिनलिींगम, िाींभळी, चचाींली, मेहरिार नाईक ताींडा पररसरातील

िेतकऱ्याींनी मोिदला लवकर न शमळाल्हयास आींदोलनाचा इिारा दे ण्यात आल्हयाचे माहे मे,
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान तिनदिणनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या प्रकल्हपात िाीीत झालेल्हया िेतकऱ्याींना उ चत मोिदला त्वरीत शमळावा
यासािी कोर्ती कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३)

नसल्हयास, त्यामागील ववलींिाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१)

अन्नदाता िेतकरी सींण्ना, यरीं गािाद याींच्यामाफणत

उपववभागीय अ ीकारी, पिर् ववभाग याींना ठदनाींक २०/५/१६ रोिी तिनवेदन ठदल्हयाचे तिनदिणनास
आले आहे.
(२) ठदल्हली-मुींिई इींडस्रीयल कॉररडारसािी यरीं गािाद येथील अ ीसू चत झालेल्हया एकूर्
८७५.९१.५

हे. आर.

क्षेत्रासािी महामींडळाने उपववभागीय अ ीकारी, फुलींब्री याींना आतापयांत

वव.स. ३१६ (23)
रुपये ४५० को्ी इतका तिनीी नक
ु सान भरपाईची रककम वा्प करण्यासािी उपलब्ी करुन
ठदलेला आहे. त्यापकी त्यानी ६१९.६१ हे .आर
इतकी रककम नक
ु सान भरपाई म्हर्ून

क्षेत्रातील सींिीं ीत

खातेदाराींना रु.३५१ को्ी

वा्प केली असून उवणररत क्षेत्रातील खातेदाराींकडून

िशमनीचा वारसा हकक , िेतिशमनीचा न्यायालयीन वाद अिा स्वरुपाच्या त्रमारी प्राप्त
झाल्हयामुळे

त्यासींदभाणत महाराषर यद्यो गक ववकास अ ीतिनयम १९६१ च्या कलम ३५ व३६

मीील तरतुदीनस
ु ार योग्य तो तिनर्णय णेऊन सींिीं ीताींना मोिदला अदा करण्यासींिींीीची
कायणवाही उपववभागीय अ ीकारी, पिर् फुलींब्री याींच्यामाफणत सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत

नाही.

___________
ठाणे जिय्यातील बारवी धरणाच्या प्रियिग्रस्ताांचे िुनववसन िरण्याबाबत
(२९)

५६३६६ (२२-०८-२०१६).

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

िळवा), श्री.भास्िर िाधव (गह
ु ागर), श्री.सरु े श लाड (ििवत), श्री.वैभव विचड (अिोले),
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.ददिि चव्हाण (फलटण), श्री.मिरां द िाधव-िाटील (वाई),

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.ियांत िाटील (इस्लामिूर), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.िाांडुरां ग

बरोरा (शहािूर), श्री.सांदीि नाईि (ऐरोली), श्री.गणित गायिवाड (िययाण िूव)व , श्री.अशमत
घोडा (िालघर), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हिरू ी), श्री.अशमन िटे ल

(मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेड (मालाड िजश्चम), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), डॉ.सांतोष
टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल िाटील (धुळे ग्रामीण), श्रीमती तनमवला गाववत (इगतिूरी) :
सन्माननीय योयोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िार्े जिल्हहयातील िारवी ीरर्ाची उीं ची ६५.७० मी्रवरुन ६८.६० मी्रपयांत वाढववण्याचा
तिनर्णय िासनाने माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान णेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, त्यामुळे काचकोळी व तोंडली या गावातील ६० कु्ुींिे ववस्थावपत होर्ार आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या ववस्थावपत कु्ुींिाचे पुनवणसन करण्यािाित िासनाने कोर्ती कायणवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) तसेच िार्े जिल्हहयातील पार्ी्ीं चाईचा प्रश्न सोडववण्यासािी िारवी ीरर्ाींची उीं ची
वाढववण्यासींदभाणत िासनाने कोर्ती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) महाराषर यद्यो गक ववकास महामींडळातफअ

िारवी

ीरर्ाच्या साींडयाकडील भागाची ६८.६० मी.तलाींकापयांत उीं ची वाढववण्याचे काम ठदनाींक
१५/१०/२०१५ पासन
ू सरु
ु करण्यात आले असन
ू
आले आहे.

ते ठदनाींक ७/१२/२०१५ रोिी पर्
ू ण करण्यात

वव.स. ३१६ (24)
(२) िारवी ीरर्ाची साींडयाकडील भागाची उीं ची ६८.६० मी. पयांत वाढववल्हयामुळे
सींलग्न पाडयातील एकूर् ७९ णरे

काचकोली व

तर तोंडली येथील सम
ु ारे ४१ णरे पाण्याखाली िातील.

त्यामुळे एकूर् १२० कु्ुींिाींचे स्थलाींतर होर्ार आहे .

(३) काचकोली व तोंडली येथील १२० णरे स्थलाींतरीत करण्याकररता महामींडळाने १२० तिनवासी
सींकुले

भाडेतत्त्वावर

णेण्याचे

योजिले

होते.

त्यानस
ु ार

भाडेकरारनामा करुन ताब्यात िे वण्यात आल्हया आहे त.यामध्ये
करण्यात

आलेले

आहे .

तथावप

काचकोली

गावातील

३०

तिनवासी

सींकुलाींकररता

२१ कु्ुींिाना स्थलाींतरीत

ग्रामस्थानी

तिनवासी

सींकुलामध्ये

स्थलाींतरीत होण्यास नकार ठदल्हयामळ
ु े येथील ग्रामस्थ तसेच तोंडली गावातील आठदवासी
कु्ुींिाकररता व िनावराींकररता िड
ु ीत क्षेत्रापासून उीं च िागेवरती तात्पुरत्या छावण्याींची उभारर्ी
महामींडळामाफणत करण्यात आलेली आहे .
(४)

िारवी

ीरर्ाच्या साींडयाची

उीं ची

६८.६०

मी.

तलाींकापयांत

वाढववल्हयामुळे

िारवी

ीरर्ामध्ये एकूर् २३४.७१ द.ल.ण.मी.इतका पार्ीसािा झालेला आहे . त्यामळ
ु े पूवीच्या एकूर्

पार्ीसाियापेक्षा ४०% इतकी पाण्याच्या साठ्यात वाढ झाली आहे . त्यामळ
ु े िार्े जिल्ह्यातील
पार्ी्ीं चाईचा प्रश्न सोडवण्यास मदत होर्ार आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
__________
मौिे अिुणी (ता.िागल, जि.िोयहािूर) येथील योयोधगि वसाहतीस
शेतिऱयाांनी ववरोध दशवववययाबाबत

(३०)

५६९९६ (२२-०८-२०१६).

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय योयोग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे अिुर्ी (ता.कागल, जि.कोल्हहापूर) येथे उभारावयाच्या यद्यो गक वसाहतीस

िेतकऱ्याींनी ववरोी दिणवून तलािी कायणलयासमोर ठदनाींक ३१ मे, २०१६ रोिी ठिय्या आींदोलन
केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर यद्यो गक वसाहतीस मौिे अिन
ुण ी, गायकवाडी व कोडर्ी इ. ग्रामस्थाींचा
ववरोी आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उकत प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्हयास, चौकिीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .
(३) व (४) मौिे अिन
ुण ी येथे यद्यो गक क्षेत्र

स्थापन करण्यासािी मौिे अिन
ुण ी,कागल येथील

४.५३ हे .आर सरकारी व २४३.१७ हे .आर खािगी क्षेत्रास म.य.वव.अ ीतिनयम १९६१ च्या प्रकरर्
६ च्या तरतुदी लागू करण्यासींिी
ीं ीची अ ीसूचना

ठद. २४.३.२०११ रोिी िासन रािपत्रात

प्रशसध्द करण्यात आली आहे . तद्नींतर सदर अ ीतिनयमाच्या कलम ३२(२) नुसार खातेदाराींच्या
वयजकतक हरकती मागववण्यात आल्हया होत्या. त्यानस
ु ार िहुतेक खातेदाराींनी भूसींपादनास

वव.स. ३१६ (25)
हरकती

णेतल्हया

आहे त

व

या

सींदभाणत

ठद. १६.३.२०१६ रोिी ििक णेतली. यामध्ये

खातेदाराींसोित

भूसींपादन

अ ीकारी

याींनी

क्षेत्राची स्थळपाहर्ी करुन सींयुकत मोिर्ी

अहवाल तयार करण्यािाित तिनर्णय णेण्यात आला. तथावप खातेदाराींनी प्रत्यक्षात सदर क्षेत्राची
सींयक
ु त मोिर्ी होऊ ठदलेली नाही. त्यामळ
ु े
च्या पत्रान्वये
येत आहे .

जिल्हहा ीकारी कोल्हहापरू याींनी ठदनाींक १९/८/२०१६

सववस्तर अहवाल सादर केला असून त्या अनुर्ींगाने पुढील कायणवाही करण्यात

(५) प्रश्न उद््ावत

नाही.
___________

िािूचे गतवषीिेक्षा अयि यत्िदान झाययाने िािू प्रकक्रया योयोग अडचणीत आययाबाबत
(३१)

५७६६३ (२२-०८-२०१६).

श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी), श्री.प्रिाश फातिेिर (चें बूर) :

सन्माननीय योयोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गतवर्ीपेक्षा कािच
ू े अल्हप उत्पदान झाल्हयाने कािू प्रक्रमया उद्योग अडचर्ीत आला असन
ू

कोकर्ातील ८० ्कके प्रक्रमया उद्योग सध्या िींद अवस्थेत असून या साऱ्याचा पररर्ाम

कािूवर आीाररत उद्योग व यवसायावर झाला असल्हयाचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा
त्यासुमारास तिनदिणनास आले आहे, हे खरे आहे

काय,

(२) असल्हयास, यींदा कािू िीचे उत्पादन कमी झाल्हयाने प्रक्रमया उद्योगाींना कमी कािू िी
उपलब्ी

असल्हयाने

कारखाने

चालववण्यासािी

कािू

िी

आवश्यक

असल्हयाने

याकररता

यापाऱ्याींमध्ये स्पीाण सुरु असून आ थणक पररजस्थती नसल्हयाने प्रक्रमया उद्योग िींद आहे त,हे
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, यािाित िासन आवश्यक कायणवाही केली वा करीत आहे काय,
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय आहे त?
श्री. सुभाष दे साई (२९-०५-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही.

कािू प्रक्रमया उद्योग िींद असल्हयािाित कोर्तेही लेखी तिनवेदन जिल्हहा उद्योग केंद्र,

रत्ना गरी, शसींीूदग
ू ण व कोल्हहापूर याींच्याकडे प्राप्त झालेले नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्य शासनाने अिांगाच्या नोिरीमधील अनुशेष भरण्याबाबत
(३२)

५८६४५ (२०-०८-२०१६).

श्री.सुधािर भालेराव (यदगीर) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उदगीर (जि.लातूर) येथे राज्य िासनाने अपींगाच्या नोकरी मीील अनि
ु ेर् भरुन
काढण्यासािी वविेर् भरती मोठहम रािववण्याचा सींकल्हप केला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मागील पाच वर्ाणत ५ हिार ६३९ िागेपकी केवळ २ हिार ८८६ िागा भरण्यात
आल्हया आहे त, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ३१६ (26)
(३) असल्हयास, उवणररत २ हिार ७७६ िागाींचा अनुिेर् शिल्हलक आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, उवणररत अपींगाचा अनुिेर् िासन भरर्ार आहे काय,
(५) असल्हयास, त्याचा कालावीी काय आहे ,

(६) नसल्हयास, त्याची कारर्े काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (०३-०४-२०१७) :(१), (२), (३), (४) व (५) अपींग अ ीतिनयम १९९५, ची

राज्यात सन १९९६ पासून ििीच्या तिी अींमलििावर्ी करण्यात येत असून, सदर

अ ीतिनयमातील तदतद
ू ीनस
ु ार िासकीय सेवेत अपींगाकरीता एकूर् ३ ्कके आरक्षर् िे वण्यात
आलेले आहे . त्यानुसार राज्य िासनामाफणत कायणवाही करण्यात येत आहे .
या ववभागाकडून अपींग अ ीतिनयम १९९५

मीील तरतद
ू ीच्या अींमलििावर्ीववर्यक

केवळ समन्वयाचे कामकाि हाताळण्यात येते मा.उच्च न्यायालय, मुींिई येथे दाखल असलेल्हया
रर् या चका ्रम.३२९४/२०१० तिनशलमा अनींत सुवअ ववरुध्द महाराषर िासन व इतर या

न्यायालयीन प्रकरर्ाच्या अनर्
े ील अपींगाींचा अनि
ु ींगाने िासन सेवत
ु ेर्िाित मींत्रालयीन सवण
प्रिासकीय

ववभागाींकडून

(डडसेंिर,

२०१०

पयणतची)

माठहती

सींकलीत

करुन

मा.उच्च

न्यायालयास सादर करण्यात आली व त्यानींतर ही सदर माठहती सींकलीत करुन वेळोवेळी
मा.उच्च न्यायालयात सादर करण्यात येत आहे . त्यानुसार ठद.३०.१२.२०१५ पयणतची ववववी

प्रिासकीय ववभागाींकडून उपलब्ी माठहतीनुसार राज्य िासनाच्या ववववी प्रिासकीय ववभाग व
त्याींच्या अ ीपत्याखालील क्षेत्रीय कायाणलयामध्ये अींदािे २५७३ पदाींचा अनि
ु ेर् शिल्हलक
असल्हयाने ठदसून आले.

अपींगाींचा अनुिेर् भरुन काढर्ेसािी यापूवी वविेर् भरती

मोठहम

रािववर्ेिाित

ठद.८.८.२०११ रोि िासन पररपत्रक तिनगणशमत करण्यात आलेले आहे . सदर िासन पररपत्रकातील

सच
ू ना ठदनाींक २३.७.२००५ च्या अीण िासकीय पत्रान्वये पन
ु श्च: सवण ववभागाींना सच
ू ना

तिनगणशमत करण्यात आलेल्हया आहेत. तसेच िासन सेवेतील अपींगाींच्या अनुिेर्ाची पदे तातडीने

भरण्यासींदभाणत प्रीान स चव (सा.न्याय) याींचे अध्यक्षतेखाली ठदनाींक ३०.१२.२०१५ रोिी
मींत्रालयीन सवण प्रिासकीय ववभागाींची ििक आयोजित करण्यात येऊन वविेर् भरती मोठहम
रािवून अपींगाींचा अनुिेर् तातडीने भरण्याच्या सच
ू ना दे ण्यात आलेल्हया आहे त. त्याचप्रमार्े

ठद.३०.१२.२०१६ व ४.०१.२०१७ रोिीच्या अीणिासकीय पत्रान्वये अपींगाींचा अनुिेर् तातडीने
भरण्यािाित सु चत

करण्यात आले असून अपींगाींच्या ररकत पदाची अद्यावत माठहती

पािववण्यािाित सवण ववभागाींना कळववण्यात आले आहे.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
बारवी धरणाची यां ची वाढववण्यात आलेली असताांना १४० द.ल.शल. अततररक्त िाणी यिलब्ध
िरून दे ण्यासाठी होत असलेली ददरां गाई
(३३)

५९२८८ (२६-०८-२०१६).

श्री.नरें द्र िवार (िययाण िजश्चम) :

सन्माननीय योयोग

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कल्हयार् िहरात लोकसींख्येची अ ीक णनता असल्हयाने िहरात वपण्याच्या पाण्याची
समस्या तिनमाणर् झाली आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ३१६ (27)
(२) असल्हयास, िारवी ीरर्ाची उीं ची वाढववण्यात आलेली असताींना १४० द.ल.शल. अतितररकत
पार्ी उपलब्ी करून दे ण्यासािी ठदरीं गाई

होत असल्हयाची िाि तिनदिणनास आली आहे , हे ही

खरे आहे काय,
(३) असल्हयास,यािाित िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय आहे त

?

श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) अींित: खरे आहे .

नयाने समाववषि गावे, गाविार्े, दा् वस्तीचा पररसर व उीं च सखल भागात पाण्याच्या
समस्या आहे त.
(२) व (३) िारवी ीरर्ाची क्षमता सुमारे ५६ द.ल.ण.मी. ने वाढली असली तरी आींद्र प्रकल्हपात
मागील

वर्ी

फकत

६२.८०%

पार्ी

सािा

झाला

आहे .

तसेच

कल्हयार्

डोबिवली

महानगरपाशलकेच्या स्वतींत्र पार्ीपुरविा योिनेसािी म. य.वव.महामींडळाच्या प्रती ठदन ७७०
द.ल.ली. मींिरू को्यातन
ू ११७

द.ल.ली.प्र. ठद. आरक्षर् िलसींपदा ववभागाने वगळल्हयाने

महामींडळास सद्य:जस्थतीत ५८३ द.ल.ली.प्र.ठद. पार्ी उचलण्याची परवानगी ठदली आहे . तसेच
नवी मुींिई महानगरपाशलकास महामींडळाकडून मोरिे ीरर् कायाणजन्वत होईस्तव मींिूर १४०

द.ल.ली.प्र.ठद. को्ा पार्ी सदरचे ीरर्ाचे काम पुर्ण झाले असले तरी अद्यापही ६५
द.ल.ली.प्र.ठद.

परु विा

केला

िातो.

सदरचे

नवी

मींि
ु ई

महानगरपाशलकेस

मींिरू

१४०

द.ल.ली.प्र.ठद. को्ा कल्हयार् डोबिवली महानगर पाशलकेस िारवी ीरर्ाची उीं ची वाढववल्हयानींतर
हस्ताींतरर् करण्याचा तिनर्णय िासन स्तरावर ठद. १३/८/२००९ रोिी णेतला आहे . या यतितररकत
शमरा भाईंदर महानगरपाशलकेला ५० द.ल.ली.प्र.ठद. व उल्हहासनगर पाशलकेस वाढीव ४५
द.ल.ली.प्र.ठद. पुरविा मींिूर को्यातूनच करत असल्हयाने महामींडळास िलसींपदा ववभागास
मींिरू केलेल्हया ५८३ द.ल.ली.प्र.ठद. आरक्षर्ामीन
ू ववतरीत करण्यात येत असलेल्हया कोर्त्याही

आस्थापींनाच्या पार्ीपुरवठ्यात वाढ करता येत नाही. उल्हहास नठदतील पाण्याचे तिनयोिन व
वा्प

िलसींपदा

ववभागातफअ

करण्यात

येत

असल्हयामळ
ु े

महामींडळातफअ

कोर्त्याही

आस्थापनाींच्या पार्ीपुरवठ्यात वाढ करर्े ही िाि महामींडळाच्या अखत्यारीत नाही.
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.

___________
डोंबबवली, जि . ठाणे एमआयडीसी च्या मुख्य िाईिलाईन वर अनधधिृत नळिोडण्या िरून
मोठ्या प्रमाणावर िाणीचोरी होत असययाबाबत

(३४)

५९६८८ (२२-०८-२०१६).

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िययाण ग्रामीण) :

सन्माननीय योयोग

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

डोंबिवली, जि . िार्े येथील एमआयडीसी च्या मख्
ु य पाईपलाईन वर अन ीकृत

नळिोडण्या केल्हयामुळे दररोि सम
ु ारे ५ एमएलडी

२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान तिनदिणनास आले आहे ,

पार्ी चोरी होत असल्हयाचे माहे एवप्रल,
हे खरे आहे काय,

वव.स. ३१६ (28)
(२)

असल्हयास,

सदर

पाईपलाई

वरील

अन ीकृत

नळिोडण्या

तोडण्याचा

तिनर्णय

एमआयडीसीच्या अ ीकाऱ्याींनी णेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, अद्यापपयांत ककती िर्ाींवर कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींिनाची कारर्े काय आहे त?
श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.

(३) उप अशभयींता व स्वीय सहाय्यक, म. य.वव.महामींडळ, डोंबिवली याींनी अन ीकृत

नळिोडण्या करर्ाऱ्या १८३ यकती ववरुध्द फौिदारी गन्
ु हे दाखल केले आहे त. त्रमारीच्या
अनुर्ींगाने पोशलसाींनी दोन यजकतींना अ्क करुन त्याींच्याववरुध्द गुन्हा रजि.नीं.१६३/२०१६ व
गुन्हा

रजि.नीं

२५४/२०१६

हा

भा.द.वव.

सींठहतेच्या

कलम

३७९,

४२७

ठद.०२.०४.२०१६ व ठद.१३.०५.२०१६ रोिी गुन्हा नोंदववला आहे . महामींडळाने
२०१६ पयणत ११७४ इतकया

अन्वये

अन ीकृत नळिोडण्या तिनषकसीत केल्हया आहे त.

अन ीकृत नळिोडण्या पन
ु :श्च िोडण्यात येतात.

अन्रम
ु मे

सन २०१३ ते
तथावप काही

अन ीकृत नळिोडर्ी कोर्ी णेतली हे

िोीर्े जिकीरीचे काम असल्हयाने सींिीं ीत यजकतवर गुींन्हा दाखल करर्े िकय होत नाही.

त्यामुळे िलवाठहनीवरील अन ीकृत नळिोडण्या तिनषकशसत करण्याकरीता पोशलस उपायुकत
पररमींडळ, उल्हहासनगर याींना उपलब्ी करुन दे ण्यािाित ववनींती करण्यात आलेली असून पुढील
कारवाई महामींडळामाफणत करण्यात येर्ार आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
हडीशलया िेशमिल िांिनीमळ
ु े ववस्थावित झालेयया िुिशेत गावामधील प्रियिग्रस्ताांना
नोिरीमध्ये डावलले िात असत्याबाबत

(३५)

६०५६४ (२२-०८-२०१७).

श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :

सन्माननीय योयोग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हडीशलया केशमकल कींपनीमळ
ववस्थावपत झालेल्हया कुकिेत गावामीील प्रकल्हपग्रस्ताींना
ु
नोकरीमध्ये डावलले िात आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, िार्े िेलापुर पट्टय
् ात यद्यो गक वसाहत िसववण्याकररता िासनाने िार्े,
पनवेल, व उरर् तालक
ु यातील ९५ गावाींतील िेतकऱ्याींची िमीन सींपाठदत केली होती, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, अन्य मुळ गावे वगळता सुरक्षेच्या कारर्ामुळे कुकिेत गावाचे स्थलाींतर केले
गेले, हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, कुकिेत ग्रामस्थाींनी स्थातिनक प्रतिततिनीीींसह हडीशलया कींपनीच्या यवस्थापनािी
वारीं वार ििका णेऊन स्थातिनक िेरोिगाराींना नोकरी दे ण्याची मागर्ी केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

वव.स. ३१६ (29)
(५)

असल्हयास, हडीशलया यवस्थापनाने या मागर्ीकडे लक्ष ठदलेले नाही, हे ही खरे आहे

काय,
(६) असल्हयास, स्थातिनकाींना नोकरीत प्राीान्य दे ण्याकररता िासन काय कायणवाही केली वा
करर्ार आहे , नसल्हयास त्याची कारर्े काय आहे त?
श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) :(१) अिी वस्तुजस्थती नाही.

(२) महाराषर यद्यो गक ववकास महामींडळाने िार्े जिल्ह्यातील १९ गावामीील २३३३ हे .आर
इतके क्षेत्र ठ्.ठ्.सी. यद्यो गक क्षेत्र ववकशसत करण्यासािी सींपाठदत केले होते. त्यामध्ये
कुकिेत गावाचा समावेि करण्यात आला होता.
(३) होय हे खरे आहे .

(४) व (५) कुकिेत ग्रामस्थाींनी हडीशलया कींपनीच्या

यवस्थापनासोित स्थातिनक िेरोिगाराींना

नोकरी दे ण्यासींिी
ीं ी ििका णेण्यासींिींीीची मागर्ी केल्हयाची िाि तिनदिणनास आली नाही.
(६) महाराषर यद्यो गक ववकास महामींडळामाफणत उद्योिकासोित करण्यात येर्ा-या प्राथशमक
करारनाम्यात स्थातिनक प्रकल्हपग्रस्ताींना नोकरीमध्ये
करण्यात येतो. तसेच िासनाने

प्राीान्य दे ण्यात यावे या अ्ीचा समावेि

ठदनाींक १७/११/२००८ च्या िासन तिनर्णयान्वये ८०% स्थातिनक

उमेदवाराींना नोकरीत प्राीान्याने णेण्यासींिींीी ीोरर् तिनजश्चत केले आहे व सदर िासन
तिनर्णयाची अींमलििावर्ी यवजस्थतपर्े होत आहे ककीं वा नाही याचा आढावा णेण्यासािी जिल्हहा
स्तरावर सशमती गिीत करण्यात आली आहे तर राज्य पातळीवर

समन्वय,अींमलििावर्ी व

सींतिनयींत्रर् करण्यासािी ववकास आयुकत ( उद्योग), उद्योग सींचालनालय,मुींिई याींच्या
अध्यक्षतेखाली सशमती गिीत करण्यात आली आहे .

___________
भोसरी (जि. िुणे) येथील योयोधगि वविास महामांडळाची िमीन अत्ययि किां मतीला मािी
महसूल मांत्री याांनी ित्नी व िावयाच्या नावाने डरे दी िेययाबाबत

(३६)

६१०५९ (२२-०८-२०१६).

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) िाटील (एरां डोल), श्री.वैभव विचड

(अिोले), श्री.अतनल िदम (तनफाड) :
करतील काय :(१)

सन्माननीय योयोग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

भोसरी (जि. पर्
ु े) येथील यद्यो गक ववकास महामींडळाची ३ एकर िमीन अत्यल्हप

ककीं मतीत

मािी महसूल मींत्री याींनी त्याींच्या पत्नी व िावयाच्या नावाने खरे दी केल्हयाची िाि

ठदनाींक २३ मे, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास तिनदिणनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच मािी महसूल मींत्र्याींच्या स्वीय सहायक असल्हयाचा दावा करर्ाऱ्या गिानन पा्ील
याींनी मािी महसूल मींत्र्याच्या नावाचा सींदभण णेऊन िार्े जिल्ह्यातील एका शिक्षर् सींस्थेला

िासनाची िमीन शमळवन
दे ण्यासािी ३० को्ी रुपयाची लाच मा गतल्हयािाितची त्रमार
ू
पोशलसाींकडे करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ३१६ (30)
(३) असल्हयास, या दोन्ही प्रकरर्ाींची चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले व तदनुसार सींिीं ीताींववरुद कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास ववलींिाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) दस्तऐवि नोंदर्ी झाल्हयाची िाि तिनदिणनास आली आहे
हे खरे आहे.

(२) होय, हे खरे आहे .
अध्यक्ष, इीं्रनॅिनल सोसाय्ी फॉर एकसलन्स इन प्रोिेक् मॅनेिमें् एन्ड ररसचण,
मुींिई याींनी श्री गिानन पा्ील याींचे ववरुध्द ठद. २२/९/२०१५ रोिी त्रमार केली आहे .

(३) १) मळ
ू भूीारक श्री. उकार्ी याींनी खरे दी खत यवहारापूवी सन्मा. उच्च न्यायालयात
या चका ्रम. १००००/२०१५ दाखल केली असून ती न्यायप्रववषि आहे . तसेच िासनाने प्रस्तत
ु

प्रकरर्ी मा. उच्च न्यायालयाचे तिनवत्ृ त न्याया ीि श्री झो्ीींग याींच्या अध्यक्षतेखाली चौकिी

सशमतीची तिनयक
ु ती केली असन
ू सशमतीस उपजिल्हहा ीकारी (भस
ू ींपादन) पर्
ु े व म. य. वव.
महामींडळाकडून आवश्यक माठहती पुरववण्यात आली आहे .

२) आरोपी श्री. गिानन पा्ील हे महसूल मींत्री याींचे स्वीय सहाय्यक नसल्हयाचे आढळून आले.
त्याींनी कफयाणदी डॉ. रमेि िाीव याींच्याकडे महसूल मत्र्याींकडे कफयाणदी सींस्थेचे ररहीिन ६८/१५

हे महसल
ू मींत्र्याकडे प्रलींबित सागन
ू ठद. ५.५.२०१६ रोिी रुपये ३० को्ीची मागर्ी कागदावर

शलहून केली आहे. तथावप सदरचे काम हे महसूल ववभागाकडून ठद.२५.२.२०१६ रोिीच तिनर्णय
णेऊन काम सींपषु ्ात आल्हयाचे ठदसून आले. त्यानस
ु ार आरोपी श्री पा्ील याींच्यावर गुन्हा
नोंदवून त्याींना ठद. १३.५.२०१६ रोिी अ्क करण्यात आली असन
ू आरोपी श्री पा्ील याींचे
ववरुध्द मा. वविेर् न्यायालयात, वविेर् ख्ला ्रम. ४१/२०१६ अन्वये ठद. १९/७/२०१६ रोिी
दोर्ारोप दाखल करण्यात आले आहे . सदर प्रकरर् न्यायप्रववषि आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मांब
ु इव जियहा मध्यवती बँिेच्या सांचालिाांनी एशशयन िाजन्सिव रान्सिोटव शल.या िांिनीला
२५० वातानि
ु ु लीत बस िुरववण्यासाठी तब्बल ९९.५० िोटी रूिये
दे ण्याच्या घेतलेयया तनणवयाबाबत

(३७)

६५३२५ (१७-१२-२०१६).

श्री.तनतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्य पररवहन मींडळाने भाडेतत्त्वावर ३०० वातानक
ु ु लीत िस पुरववण्याचा िे का एशियन
काजन्सिण रान्सपो्ण शल.या कींपनीला ठदला असून या कींपनीने त्यातील २५०
िँकेकडे

गाडयाींसािी मुींिई

९९.५० को्ीच्या किाांची मागर्ी केली असता केवळ ६ मठहन्याींपव
ू ीच १४ को्ीच्या

भागभाींडवलावर उभारण्यात आलेल्हया कींपनीला मुींिइण िँकेकडून १०० को्ीचे किण दे ण्यािाित
प्रक्रमया पूर्ण झाली आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ३१६ (31)
(२) असल्हयास, भ्रष्ाचाराींच्या आरोपावरून
या िँकेची

सध्या

सहकारी

ववभागामाफणत

मुींिई जिल्हहा मध्यवती सहकारी िँक चचअतअसून
चौकिी

सुरू

असताना

केवळ

१४

को्ीच्या

भागभाींडवलावर १०० को्ीचे किण दे ण्यािाित तिनर्णय णेण्याची सवणसाीारर् कारर्े काय आहे त,
(३) असल्हयास, िँकेच्या या

गरकारभारािाित काही सींचालकाींनी सहकार आयक
ु त आणर्

नािाडणकडे त्रमार करून या सींपूर्ण प्रकरर्ाची चौकिी करण्याची मागर्ी केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्हयास, याप्रकरर्ी चौकिी करण्यात आली आहे काय,
(५) असल्हयास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार पढ
ु े कोर्ती कायणवाही

केली वा

करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्हयास, त्याची कारर्े काय आहे त?
श्री. सुभाष दे शमड
ु (०५-०६-२०१७) : (१) नाही.

मींि
ु ई जिल्हहा मध्यवती सहकारी िँकेने एशियन काजन्सिण रान्सपो्ण शल. या कींपनीला किण
मींिूर केलेले नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत
(३)

नाही.

होय.

मींि
ु ई जिल्हहा मध्यवती सहकारी िँकेचे सींचालक श्री.शिवािीराव नलावडे व इतर ६ सींचालकाींनी

मा.मुख्य महायवस्थापक याींचक
े डे ठदनाींक ३०/७/२०१६ रोिीच्या पत्राने एशियन काजन्सिण
रान्सपो्ण शल. या कींपनीस रू.९९.५० को्ी रकमेचे किण मींिूर करण्यास ववरोी असल्हयाचे
कळववले होते.
(४)

होय.

(५) मींि
ु ई जिल्हहा मध्यवती सहकारी िँकेने एशियन काजन्सिण रान्सपो्ण शल. या कींपनीचा

रू.९९.५० को्ी रकमेचा किण मींिरू ीचा प्रस्ताव िँकेच्या किणीोरर्ानुसार योग्य नसल्हयाने परत
केला आहे . त्यामुळे पुढील कायणवाही करण्याची आवश्यकता नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत

नाही.

___________
आष्ट्टी (जि. बीड) येधथल एम. आय. डी. सी. क्षेत्रातील योयोगाांबाबत
(३८)

६६१२६ (१६-१२-२०१६).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय योयोग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आष्ी (जि. िीड) येथील एम.आय.डी.सी. क्षेत्रातील अनेक उद्योग सद्य:जस्थतीत िींद
अवस्थेत आहे त, हे खरे आहे काय;
(२) असल्हयास, या िींद उद्योगाींिाित िासनाचे ीोरर् काय आहे ;
(३) तसेच सदर क्षेत्रात ववठहत मुदतीत उद्योग न उभारर्ाऱ्या उद्योिकाींच्या िशमनी िासन
परत णेर्ार आहे काय;

(४) नसल्हयास, उकत प्रकरर्ी िासनाची भूशमका काय आहे?

वव.स. ३१६ (32)

श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) अींित: खरे आहे.

(२), (३) व (४) वा्प करर्ेत आलेल्हया ४८ भुखींडापकी २० भुखड
ीं ीारकाचा ववकास कालावीी
शिल्हलक असन
ु ववकास कालावीी सींपलेल्हया २५ भख
ु ींडीारकापकी १२ भख
ु ींडीारकाींनी उद्योग
सींजिवनीमध्ये भाग णेवून ववकास कालावीी वाढवून णेतला आहे . ३ भुखींडीारकाींना BCC
प्राप्त केली असल्हयाने उत्पादन सुरु करर्े अपेक्षक्षत आहे .

ज्या भख
ू ींडीारकाींनी ववकासाच्या

ववठहत कालावीीमध्ये भख
ू ींडाचा ववकास केलेला नाही, अिा भूखींडीारकास ठद. ६.३.२०१३

रोिीच्या पररपत्रकानस
ु ार वविेर् मद
ु तवाढ योिना लागू करुन त्यास ठद. २३.१०.२०१५ रोिीच्या
पररपत्रकानुसार वाढीव मुदतवाढ दे ण्यात आली आहे . तसेच ज्या भूखींडीारकाचे भख
ू ींड मोकळे
असून

भूखींडीारकाींनी

मुदतवाढीकरीता

महामींडळास

सींपकण

केलेला

नाही,

अिा

सवण

भूखींडीारकास भख
ू ींड ववकास करण्याची िेव्ची सींीी म्हर्ून उद्येाग सींिीवनी योिना २०१५
रािववण्यात येत असून. सदर योिनेतींगत
ण ठद. ३०.४.२०१७ पयांत मुदतवाढ दे ण्यात आली आहे .
त्यानस
ु ार िे भख
ू ींड अद्याप मोकळे आहे त व ज्या भख
ू ींडीारकाींनी या योिनेंतगणत सहभाग
णेतलेला नाही. अिा भूखींडीारकाींवर, महामींडळाच्या ीोरर्ानस
ु ार आणर् करारनाम्यातील
तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येऊन असे भूखींड महामींडळाच्या ताब्यात णेण्याची कायणवाही
सुरु आहे .

___________
अांबरनाथ ( जि.ठाणे) येथील मौिे – िानसई, वडोलगाव येथील डी.डी.स्िीम १५ िैिी, शसटी
सवे नां.४००३ मधील सीट नां.१८ आणण २५ ही िागा एम.आय.डी.सी.िडून वगळून दे ण्याबाबत
(३९)

६७२२५ (१६-१२-२०१६).

डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :

सन्माननीय योयोग

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अींिरनाथ (जि.िार्े) येथील मौिे – कानसई, वडोलगाव येथील डी.डी.स्कीम १५ पकी, शस्ी
सवअ नीं.४००३ मीील सी् नीं.१८ आणर् २५ मीील रठहवाश्याींच्या राहत्या णराींची िागा
एम.आय.डी.सी.कडून वगळून दे ण्यासींदभाणची मागर्ी स्थातिनक लोकप्रतिततिनीीनी ठदनाींक १७
सप््ें िर, २०१६ रोिी व त्यासुमारास मा.उद्योग मींत्री याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रकरर्ी ठदनाींक १४ िानेवारी, २०१५ रोिी मा.उद्योग मींत्री महोदयाींच्या
दालनात ििक आयोजित करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, सदर ििकीच्या अनुर्ींगाने एम.आय.डी.सी.कडून कोर्ती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे त,

(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .

स्थातिनक लोकप्रतिततिनीीनी ठद. ११/०९/२०१५ रोिी पत्र पािवून यािाित मागर्ी केली आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

वव.स. ३१६ (33)
ठद.१४/०१/२०१५ रोिी मा.मींत्री (उद्योग) याींच्या दालनात ििक आयोजित करण्यात आली
होती.
(३) महामींडळाच्या अींिरनाथ यद्यो गक क्षेत्राच्या तिनयोिन आराखडयामध्ये रठहवािाींची राहत्या
णराींची िागा मोकळी िागा -८ म्हर्न
ू दिणववण्यात आली असन
ू त्या िागेच्या आिि
ू ािस
ू
अींिरनाथ यद्यो गक क्षेत्रातील यद्यो गक भूखींड असल्हयाने व प्रस्तुत िागा यद्यो गक
क्षेत्राच्या मध्यवती ठिकार्ी असल्हयाने तिनयोिन दृष्या िागा वगळर्े िकय होर्ार नाही असे

महामींडळाच्या तिनयोिन ववभागाचे अशभप्राय आहे त. तथावप सदर क्षेत्राच्या सींपादनािाित
महसल
ू ववभागाकडून सववस्तर दस्तऐवि व शस्ी सहअ नीं. १८ व २५ िाित सववस्तर लेखा
तपासून णेण्यात येत असून यद्यो गक ववकासाच्या दृष्ीने भववषयात कोर्तेही अडथळे
तिनमाणर् होऊ नयेत या दृष्ीने पुढील कायणवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.

___________
हलिणी (ता.चांदगड, जि.िोयहािूर) येथील रामा िेअर युतनटसाठी हलिणी
एमआयडीसीतील ५ एिर िागा यिलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(४०)

७११७७ (१६-१२-२०१६).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुिेिर (चांदगड) :

सन्माननीय

योयोग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) हलकर्ी (ता.चींदगड,

जि.कोल्हहापूर) येथील

रामा

केअर

युतिन्सािी

हलकर्ी

एमआयडीसीतील ५ एकर िागा उपलब्ी करुन दे ण्याची मागर्ी मा.उद्योग मींत्री याींचेकडे
चींदगडचे लोकप्रतिततिनीी याींनी ठदनाींक २६ िल
ु , २०१६ रोिी वा तत्पव
ू ी अनेकवेळा केली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उकत मागर्ीच्या अनुर्ींगाने िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .

(२) म.य.वव.महामींडळाच्या सींचालक मींडळाची ठद.३०/०७/२०१६ रोिी सींपन्न झालेल्हया ३६७ या
ििकीमध्ये

ववर्याींककत

त्याअनुर्ींगाने उपजिल्हहा

िािीवर

भख
ू ींड

ववतरीत

करण्यािाित

तिनर्णय

झालेला

आहे.

रुग्र्ालय व रामा केअर युतिन्कररता भख
ू ींड वा्पाची पुढील

कायणवाही म. य. वव. महामींडळामाफणत करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३१६ (34)
यमरगा एम.आय.डी.सी आणण डादी ग्रामोोयोग वसाहत(जि. यस्मानाबाद) येथे
िायाभुत सुववधा िुरववणेबाबत
(४१)

७२२५९ (१६-१२-२०१६).

श्री.ज्ञानराि चौगुले (यमरगा) :

सन्माननीय योयोग मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उमरगा (जि. उस्मानािाद) येथे एम.आय.डी.सी. आणर् खादी ग्रामोद्योग वसाहत होऊन
साीारर् २५ वर्अ झालेली आहेत, परीं तु आिपयणत येथे कोर्त्याही प्रकारच्या सोयीसवु वीा
उपलब्ी झालेल्हया नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उमरगा एम.आय.डी.सी आणर् खादी ग्रामोद्योग वसाहत येथे पायाभुत सुववीा
पुरववर्ेिाित उमरगा-लोहारा येथील लोकप्रतिततिनीी याींनी ठदनाींक १४ िून, २०१६ रोिी वा त्या
सुमारास लेखी तिनवेदनाद्वारे ववनींती केली होती, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उकत तिनवेदनाच्या अनुर्ींगाने िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) महाराषर यद्यो गक ववकास महामींडळामाफणत उमरगा येथे यद्यो गक क्षेत्र स्थापन
करण्यात आले असून तेथे महामींडळातफअ सवण सुववीा पुरववण्यात आल्हया आहे त. तसेच खादी
ग्रामोदयोग वसाहत

उमरगा येथे डी-१ व डी-२ असे दोन भुखींड राखीव िे वण्यात आले आहे त.

त्यापकी भख
ू ींड ्रम. डी-१ ला, खडीमरु
ु माचा रस्ता, पार्ीपरु विा िलवाठहनी, पथठदवे इत्यादी
प्रकारच्या सुववीा पुरववण्यात आल्हया आहे त. व भूखींड ्रम.डी-२ च्या उवणरीत आराखडयातील

ववकास कामाचा रु.६६.३२ लक्ष (नकत) व रु.७६.२७ लक्ष (िोक) रककमेचा प्रिासकीय मींिुरीचा
प्रस्ताव मींिूरीच्या प्रक्रमयेत आहे . मींिूरी नींतर ववकास कामे हाती णेण्यात येर्ार आहे त.
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.

___________
िेष्ट्ठ नागररि योिना िाहीर िेययाबाबत
(४२)

७३१६३ (१०-०१-२०१७).

श्री.सांग्राम िगताि (अहमदनगर शहर) :

सन्माननीय

सामाजिि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील िेषि नागररकाींच्या कल्हयार्ासािी ठद.३० सप््ें िर, २०१३ रोिी िेषि नागररक
योिना िाहीर केली आहे ,हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर योिनेत कोर्कोर्त्या िािीींचा समावेि केला आहे ,
(३) तसेच सदर योिनेची सद्य:जस्थती काय आहे ?

वव.स. ३१६ (35)
श्री. राििुमार बडोले (२१-०४-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२) ज्येषि नागरीकाींना ववववी सवलती दे ण्याच्या अनुर्ींगाने महाराषर राज्याचे सवण समावेिक
ज्येषि नागररक ीोरर्, २०१३ यास राज्य मींबत्रमींडळाने ठदनाींक ३०-९-२०१३ रोिी मान्यता
ठदलेली आहे. यामध्ये पढ
ु ील िािीींचा समावेि केला आहे .

अ) वध्
ृ दासािी अडथळा ववरहीत प्रवेिाची तरतूद करर्े, या सींकल्हपोााच ववकास करर्े,

ज्येषि नागररकाींना सक्षम प्रा ीकाऱ्यामाफणत ओळखपत्र दे र्े, यासािी स्वयींसेवी सींण्नाींची मदत
णेर्े.
ि) सावणितिनक रुग्र्ालयामध्ये वयोवध्
ृ द रुग्र् कक्ष स्थापन करुन स्वतींत्र णखडकीची

यवस्था करुन स्वतींत्र णखडकीची यवस्था करर्े, खािगी सींस्थामाफणत वध्
ृ दाश्रमाप्रमार्े वविेर्
जिल्हहा समाि कल्हयार् सशमतीस अ ीकार दे र्े, वध्
ृ दाश्रम चालववण्यासािी केंद्र व राज्य

िासनामाफणत हे ल्हपलाईन वध्
ृ दापकाळासािी प्रकल्हप व यवसातियक डेकेअर सें्र कायण्रमम
रािववर्े.

क) वध्
ृ दापकाळातील आरोग्य

शिक्षर् कायण्रमम रािववर्े, िहुववी शिस्त ववर्यक
दृष्ीकोन कायाकल्हपचा वापर करर्े, कफरत्या वद्यकीय पथकामाफणत उपचार व सोयीसुववीा

दे र्े, वध्
ृ दासािी दवाखाना, ्पाल कायाणलय, ववद्युत व दरू ध्वनी भरर्ा केंद्र, िस रे ल्हवे आरक्षर्
यासािी स्वतींत्र तिनीी यर्ीीद्रये, यर्ीपेढ्या, मोफत उपचार/मानसिास्त्रीय समुपदे िन
इत्यादी.

(३) सिीं ीत ववभागाकडून आवश्यक ती कायणवाही करण्यात येत आहे .
___________
अांधेरी(िव
ां ावरील झोिडिट्टी
ू )व येथील महाराष्ट्र योयोधगि वविास महामांडळाच्या भड
ू ड
िुनववसन योिनेतील बालवाड्या व वेयफेअर सेन्टरचे वविासिाने हॉटे लमध्ये
रूिाांतर िरून ववक्री िेययाबाबत

(४३)

७३२१० (१६-१२-२०१६).

श्री.रमेश लटिे (अांधेरी िूव)व :

सन्माननीय योयोग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींीेरी (पूव)ण येथील महाराषर यद्यो गक ववकास महामींडळाच्या भख
ू ींडावर सुरु असलेल्हया
झोपडपट्टी पुनवणसन योिनेतील िालवाड्या व वेल्हफेअर सेन््रच्या िागेवर तिनवासी हॉ्े ल
िनववण्यात आले आहे,हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर िालवाड्या व वेल्हफेअर सेन््रच्या िागेवर तिनवासी हॉ्े ल करण्यास
महाराषर यद्यो गक ववकास महामींडळाने परवानगी ठदली आहे काय,
(३) असल्हयास, सदर झोपडपट्टी पन
ु वणसन योिनेतील रठहवािाींना िालवाड्या व वेल्हफेअर सेन््र
या पासून वीं चत राहावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याप्रकरर्ी दोर्ी असलेल्हया अ ीकाऱ्याींवर व ववकासकावर िासनाने कोर्ती
कारवाई केली वा करर्ार आहे ,
(५) नसल्हयास, त्याची कारर्े काय आहे त?

वव.स. ३१६ (36)
श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .

अींीेरी (पूव)ण येथील मयवव महामींडळाच्या भूखींडावरील पॉके् ्रम. १० मध्ये येथील

पुनवणसीत इमारत ्रम.४ च्या दस
ु -या मिल्हयावर ववकासकाने महामींडळाची परवानगी न णेता
ववनापरवाना हॉ्े लचा यवसाय सरु
ु केला आहे.

(२) सदर िालवाड्या व वेल्हफेअर सें्र िागेवर तिनवासी हॉ्ल िाींीण्यास महाराषर यद्यो गक
ववकास महामींडळाने परवानगी ठदलेली नाही.
(३) हे खरे नाही.
पन
ु वणसन योिनेखाली ३६ पन
ु वणसीत इमारतीचे िाींीकाम पर्
ु ण करुन त्यामध्ये ३४

िालवाड्या, ३० सोसाय्ी कायाणलय व ८ समािकल्हयार् केंद्र अिी एकूर् ७२ मल
ु भूत सुववीाींचे
वा्प करण्यात आले आहे .

(४) सदर िाितीत मींिूर नकािाप्रमार्े िाींीकाम करण्यािाित व सदतिनकाीारकाींस मुलभूत

सुववीा पुरववण्यािाित महामींडळाच्या ठद.२१/१२/२०१५, ८/२/२०१६, १७/३/२०१६, २१/०६/२०१६ व
२८/०७/२०१६ अन्वये ववकासकास नो्ीसा दे ण्यात आल्हया आहे त. तथावप महामींडळाने ठदलेल्हया

नो्ीसाच्या अनुर्ींगाने ववकासकाने पठहल्हया व तितस-या मिल्हयावर मुलभूत सुववीा व दस
ु ऱ्या

मिल्हयावर ववकासकाचे वव्रमी करावयाचे िाींीकाम प्रस्ताववत करुन तसा प्रस्ताव मींिूरीकरीता
सादर केला आहे . यािाित महामींडळाच्या स्तरावर पडताळर्ी करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत

नाही.
___________
राज्यात रब्बी हां गामामध्ये िमी िीि ििव वाटि िेलेबाबत

(४४)

७३९६९ (२१-०४-२०१७).

श्री.गणितराव दे शमड
(साांगोले) :
ु

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय सहिार

राज्यात िासनाने सन-२०१६ सालात रब्िी हीं गामामध्ये १३५५८ को्ी रुपयाचे किण वा्प

करण्याचे तिनयोिन केले होते,हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, त्यापकी केवळ २४०० को्ी रुपये (१८ ्कके) रब्िी हीं गामातील किाणचे
सहकारी व राषरीयकृत िँकेच्या माध्यमातून वा्प झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, रब्िी हीं गामामध्ये

पीक किाणचे कमी वा्प होण्याची कारर्े काय आहे त?

श्री. सुभाष दे शमड
ु (०५-०६-२०१७) :(१)
(२)

होय, हे खरे आहे.

नाही. रब्िी हीं गामामध्ये सहकारी व राषरीयकृत िँकाींमाफणत रू.७३११ को्ीचे पीक किाणचे

वा्प करण्यात आले.
(३) रब्िी हीं गामामध्ये

पीक किाणचे कमी वा्प होण्याची कारर्े पढ
ु ीलप्रमार्े :-

i) पीक ववमा नुकसान भरपाईच्या रकमा िेतकऱ्याींना शमळाल्हयामळ
ु े पीक किाणसािी मागर्ी
कमी झाली.

ii) काही िँकाींना वास्तववादी पीक किण वा्पाचा िास्तीचा लक्षाींक दे ण्यात आल्हयाने अिा
िँकाींचे पीक किण वा्प कमी प्रमार्ात झाल्हयाचे ठदसून येते.
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iii) काही जिल्हहा मध्यवती सहकारी िँकाींकडे पीक किण वा्पासािी पुरेसा तिनीी नसल्हयामळ
ु े,
iv) ववमुद्रीकरर्ामुळे िँकाींच्या यवहारावर काही कालावीीपुरता परीर्ाम झाल्हयामुळे.
___________
सोयाबीन यत्िादि शेतिऱयाांना अिुरी नुिसान भरिाई
(४५)

७४१३४ (२१-०४-२०१७).

श्री.अशमत ववलासराव दे शमुड (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण

ववडे-िाटील (शशडी), श्री.राहुल बोंद्रे (धचडली), डॉ.सांिय रायमल
ु िर (मेहिर) :
िणन मांत्री पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
काय
:ु
ु

सन्माननीय

(१) नो्ािींदीमुळे िेती मालाचे भाव ण्ल्हयाने डडसेंिर मठहन्यात सोयािीन वव्रमी करर्ा-या
िेतक-याींना प्रतित जकवीं्ल २०० रुपये अनद
ु ान दे ण्याची णोर्र्ा िासनाने केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास,जकवीं्लसािी १००० ते १२०० रुपये नुकसान झालेले असताना फकत २०० रुपये
अनुदान दे ण्यात येतआहे,हे खरे आहे काय,

(३)असल्हयास, हे अनुदान दे र्ेिाित िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारर्े काय आहे त?

श्री. सुभाष दे शमड
ु (२०-०६-२०१७) : (१) व २) नो्ािींदीमळ
ु े िेती मालाचे भाव ण्ले, हे खरे
नाही. परीं तु खरीप हीं गाम २०१६-१७

मध्ये राज्यात सोयािीन वपकाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात

झालेली वाढ आणर् मान्सन
ू चा समाीानकारक पाऊस

यामळ
ु े राज्यात सोयािीन वपकाच्या

उत्पादनात मोठ्याप्रमार्ात वाढ झालेली आहे. पररर्ामी सोयािीनची िािारातील आवक वाढून
दरात णसरर् झालेली होती. यास्तव राज्यातील सोयािीन िेतकऱ्याींना आ थणक मदत दे ण्याच्या

दृष्ीने राज्य िासनाने िासन तिनर्णय, ठदनाींक १० िानेवारी, २०१७ च्या अन्वये राज्यातील
सोयािीन उत्पादक िेतकऱ्याींना प्रतित जकवीं्ल रुपये २०० व
िेतकरी २५ जकवीं्ल याप्रमार्े िाठहर केलेले आहे .
(३) व

अनुदान िास्तीत िास्त प्रतित

(४) पर्न सींचालक,पर्
ु े याींचेकडून लाभाथी िेतकरी सींख्या व त्यासािी लागर्ारे

अनुदान यािाित प्रस्ताव मागववण्यात आला आहे .

___________
गह
ु ागर (जि.रत्नाधगरी) व रोहा (जि.रायगड) तालक्
ु यात प्रस्ताववत असलेयया मेगा
ररफायनरी प्रियिासाठी स्थळ तनजश्चत िरण्याबाबत

(४६)

७४३२१ (२१-०४-२०१७).

श्री.अस्लम शेड (मालाड िजश्चम) :

सन्माननीय योयोग

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गुहागर (जि.रत्ना गरी) व रोहा (जि.रायगड) तालुकयात उभारण्यात येर्ा-या प्रकल्हपािाित
पेरोकेशमकल्हस शल. इींडडयन ऑईल कींपनी शल. व ठहींदस्
ु थान पेरोकेशमकल्हस शल. याींच्या सींयुकत
ववद्यमाने राज्यामध्ये प्रस्ताववत असलेल्हया मेगा ररफायनरी प्रकल्हपासािी स्थळ तिनजश्चत

वव.स. ३१६ (38)
करण्यासींदभाणत मा.मुख्य स चव याींचे अध्यक्षतेखाली ठदनाींक २ सप््ें िर, २०१६ रोिी वा
त्यासुमारास ििक आयोजित करुन सदर प्रकल्हपासािी स्थळ तिनजश्चती

करण्यासींिींीीत

कायणवाही करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरील प्रकल्हपासािी िागा तिनजश्चत केली काय,
(३) असल्हयास, हे प्रकल्हप ककती कालावीीत पूर्ण करण्यात येर्ार आहे ,
(४) नसल्हयास, त्याची कारर्े काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) रािापरू (जि.रत्ना गरी) येथे उभारण्यात येर्ाऱ्या मेगा
ररफायनरी प्रकल्हपासािी

स्थळ तिनजश्चत करण्यासींदभाणत ठदनाींक २/९/२०१६ रोिी ििक

आयोजित करण्यात आली होती.
(२) होय.
ररफायनरी

प्रकल्हपासािी

िािळ
ु वाडी,

ता.रािापूर,

जि.रत्ना गरी

येथील

व

्रमुड

ऑईल

्शमणनलसािी मौिे गयअ, रामेश्वर, जि.शसींीद
ु ग
ु ण येथील िागा तिनजश्चत करण्यात आली आहे .
(३) रािापूर यद्यो गक क्षेत्राची व

गयअ यद्यो गक क्षेत्राची प्रकरर् ६ ची अ ीसूचना

तिनगणशमत झाली असून प्रकल्हप प्राथशमक स्तरावर आहे. तसेच सदर प्रकल्हप केंद्र िासनाच्या
ऑईल कींपन्याींकडून पूर्ण करण्यात येर्ार आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत

नाही.

___________
बेंगळुांरु-मुबई इिॉनॉशमि िॉररडॉरमधून िोयहािूरला वगळण्यात आलेबाबत
(४७)

७६६५० (२१-०४-२०१७).

श्री.रािेश क्षीरसागर (िोयहािरू यत्तर) :

योयोग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) िेंगळुींरू-मुिई इकॉनॉशमक कॉररडॉरमीून कोल्हहापूरला वगळण्यात आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, उकत कॉररडॉरमध्ये कोल्हहापूरचा समावेि करण्याकररता सुमारे चार ते पाच

हिार एकर िमीन लागर्ार असून सदर िागा उपलब्ी करून दे ण्यािाित मा.उद्योगमींत्री
याींनी जिल्ह्यातील सवण लोकप्रतिततिनीी आणर् उद्योिकाींनी एकत्र येऊन िागा उपलब्ी करून
द्यावी व त्यासींदभाणतील प्रस्ताव िासनाकडे पािववण्याच्या सच
ू ना केल्हया आहे त, हे ही खरे
आह काय,

(३) असल्हयास, तद्नुसार सदर प्रस्ताव िासनास प्राप्त झाला आहे काय,

(४) असल्हयास, कॉररडॉरमध्ये कोल्हहापूरचा समोवि करण्यािाितची अींमलििावर्ी केहापयांत
होर्े अपेक्षक्षत ओह,

(५) नसल्हयास, त्याची कारर्े काय आहे त, ?
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श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.

केंद्र िासनाकडून िींगळूर-मुींिई इकॉनॉशमक कॉररडॉर सुरु करण्यािाितची कायणवाही सुरु असून

त्यािाित ववववी ववकल्हपाींचा अ्यास सुरु आहे.

(२) DMICDC या केंद्र सरकारच्या महामींडळाने M/s.Egis India Consulting

Engineers

Pvt.Ltd.,Bangalore या सल्हलागार कींपनीला िागेच्या तिनवडीसींदभाणत प्रस्ताव दे ण्यासािी
तिनयुकत केले असून सदर सल्हलागार कींपनीने िागेिाितचा अहवाल महामींडळास सादर केला
आहे . यािाितची पुढील कायणवाही डी.एम.आय.डी.सी.माफणत करण्यात येर्ार आहे .
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
गडधचरोली जिय्यातील एमआयडीमध्ये योयोगधांदे तनशमवतीसाठी योयोििाांना
िरण्यात आलेयया भड
ू ांड वाटिाबाबत
(४८)

७८७२५ (२१-०४-२०१७).

श्री.सरु े श धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय योयोग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गड चरोली जिल्ह्यातील एमआयडीमध्ये उद्योगीींदे तिनशमणतीसािी उद्योिकाींना भख
ू ींडाचे
वा्प करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरहू भूखींडावर अद्याप कोर्त्याही प्रकारच्या उद्योगाची उभारर्ी करण्यात
आलेली नसल्हयामुळे जिल्ह्याचा यद्यो गक ववकास झाला नसल्हयाचे नुकतेच माहे
िानेवारी,२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तिनदिणनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले,
(४) असल्हयास, तद्नुसार याप्रकरर्ी

िासनाने कोर्ती

कायणवाही केली

वा करण्यात येत

आहे ,

(५) नसल्हयास, त्याची कारर्े काय आहे त,

?

श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) : (१) होय. हे खरे आहे .
गड चरोली जिल्हहयामध्ये

खालील यद्यो गक क्षेत्रात उद्योगीींदे तिनशमणतीसािी खालीलप्रमार्े

भूखींडाींचे वा्प करण्यात आलेले आहे .

१.गड चरोली-आरे णखत-१६६, वा्प केलेले-१४९
२.अहे री-आरे णखत-०३, वा्प केलेले-०३
३.ीानोरा-आरे णखत-२१, वा्प केलेले-०१
४.कुरखेडा-आरे णखत-१४, वा्प केलेले-०३
(२) गड चरोली जिल्हहयामध्ये

उद्योग उभारर्ी करीता भूखींड वा्प करण्यात आलेले असून

गड चरोली येथील ३८ व ीानोरा येथील ०१ भख
ू ींडावर उत्पादन सरु
ु आहे .
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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जियहा योयोग िेंद्रामाफवत अिेक्षक्षत यद्दीष्ट्ट िूणव होत नसययाबाबत
(४९)

७८९११ (२१-०४-२०१७).

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

सन्माननीय योयोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सुशिक्षक्षत िेरोिगाराींना पाििळ व स्वींयरोिगार तिनमीतीसािी मागणदिणन व
सहकायण दे र्ा-या जिल्हहा केंद्रामाफणत अपेक्षक्षत उद्दीष् पूर्ण होत नसल्हयाचे तिनदिणनास येत आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, जिल्हहा उद्योग केंद्रामाफणत पींतप्रीान रोिगार तिनमीती कायण्रमम, जिल्हहा उद्योग
केंद्र योिना व िेतक-याींसािी िीि भाींडवल योिनेंअतगणत उद्योग यवसायासािी किण
दे ण्यासािी िाचक कादगपत्राींची पत
ण ा व िँकाींच्या उदाशसन ीोरर्ामुळे जिल्हहा उद्योग केंद्राकडे
ू त
सुशिक्षक्षत िेरोिगाराींकडून प्रतितसाद शमळत नसल्हयाची माठहती तिनदिणनास आली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, उकत प्रकरर्ी िासनाकडून सदरील योिनाींचा लाभ णेण्याकररता व सुशिक्षीत
िेरोिगाराींचे उद्दीष्े वाढववण्यासींदभाणत

कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींिाची सवणसाीारर् कारर्े काय?
श्री. सुभाष दे साई (०९-०६-२०१७) :(१) नाही.

(२) उद्योग सींचालनालय याींच्या अ ीपत्याखालील जिल्हहा उद्योग केंद्रे सवण जिल्हहयाच्या
ठिकार्ी सन १९७८ पासन
ू अजस्तत्वात असून, सदर जिल्हहा उद्योग केंद्रामाफणत जिल्हहयातील
उद्योिकाींना उद्योगािाितच्या सवण अडीअडचर्ी िाित मागणदिणन व केंद्र िासनाच्या तसेच
राज्य िासनाच्या उद्योग ववकासाच्या योिनाींची जिल्हहास्तरावर अींमलििावर्ी करण्यात येत
आहे .

राज्यातील सुशिक्षक्षत िेरोिगाराींना स्वींयरोिगार सुरु करण्यासािी

व त्याद्वारे सुक्ष्म

व लणु उद्योगाींच्या तिनशमणतीसािी, सद्यजस्थतीमध्ये जिल्हहा उद्योग केंद्रामाफणत

सी
ु ाररत िीि

भाींडवल योिना, जिल्हहा उद्योग केंद्र किण योिना व पींतप्रीान रोिगार तिनशमणती कायण्रमम या
योिनाींची

अींमलििावर्ी

करण्यात

येत

आहे .

सदर

योिना

अद्यापपयांत लाभ णेतलेल्हया लाभार्थयाांचा तपिील खालीलप्रमार्े
अ.्रम.

योिना

कायाणजन्वत

आहे .

झाल्हयापासून

लाभार्थयाांची सींख्या

१.

सु.िी.भाीं. योिना

४२२२०

२.

जि.उ.कें.किण योिना

५७३६

३.

पीं.रो.तिन.का

४४१६२

सुीाररत िीि भाींडवल योिना व जिल्हहा उद्योग केंद्र किण योिनेअत
ीं गणत लाभार्थयाांना

िँकाींनी मींिूर केलेल्हया प्रकल्हप ककीं मतीच्या १५ ते २० ्कके िीि भाींडवल मद
ृ ू किण स्वरुपात
दे ण्यात येत आहे .

सदर योिनाींची उद्दीष्े जिल्हहा वावर्णक योिनाअींतगणत िरववण्यात येत

असन
ू ,

उद्दीष्पत
ू ी

प्रती

वर्ी

होत

आहे .

केंद्र

िासनाच्या

पींतप्रीान

रोिगार

तिनशमणती

कायण्रममाींतगणत मींिूर प्रकल्हप ककीं मतीच्या १५ ते ३५ ्कके अनुदान दे य असल्हयाने, लाभार्थयाांचा
कल अनुदान योिनाींचा लाभ णेण्याकडे िास्त आहे .

वव.स. ३१६ (41)

सदर योिनाींतगणत िासनाींनी ववठहत केलेली कागदपत्रे णेण्यात येत असून,

पींतप्रीान रोिगार तिनशमणतीची अींमलििावर्ी अ ीक पररर्ामकारक होण्यासािी केंद्र िासनाच्या
ऑनलाईन सींकेतस्थळावरुन करण्यात येत आहे .

सदर योिनाींना लाभार्थयाांचा प्रतितसाद शमळत

आहे .
(३) सुीाररत िीि भाींडवल योिना व जिल्हहा उद्योग केंद्र योिनाींची उद्दीष्े जिल्हहा वावर्णक
योिनाअींतगणत जिल्हहा स्तरावर जिल्हहा तिनयोिन सशमतीमध्ये िरववण्यात येतात.

तसेच केंद्र

िासनाच्या पींतप्रीान रोिगार तिनशमणती कायण्रममाींतगणत राज्याचे उद्दीष् केंद्र िासनाकडून
तिनजश्चत करण्यात येत.े
(४) लागू नाही.
___________
आधारभूत किां मतीनस
ु ार डाळ डरे दी न िेययामुळे शेतिऱयाांचे झालेले आधथवि नुिसान
(५०)

७९१२० (२१-०४-२०१७).

श्री.प्रदीि नाईि (किनवट), श्री.अजित िवार (बारामती),

श्री.राणािगिीतशसांह िाटील (यस्मानाबाद), श्री.ियांत िाटील (इस्लामिूर), श्री.शशशिाांत शशांदे

(िोरे गाव), श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब िाटील (िराड यत्तर), श्री.िाांडुरां ग बरोरा (शहािूर),
श्रीमती ददवििा चव्हाण (बागलाण), श्री.ददलीि वळसे-िाटील (आांबेगाव), श्री.वैभव विचड
(अिोले), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळशशरस), श्री.सुरेश लाड (ििवत), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब)
िाटील (एरां डोल), श्री.रािेश टोिे (घनसावांगी) :
खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय िणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

राज्यात मा गल वर्ाणच्या तुलनेत यावर्ी चर्ा, तूर, मूग, उडीदाचे चाींगले उत्पादन

होऊनही िासनाने ककमान आीारभूत ककीं मतीनस
ु ार डाळ खरे दी न केल्हयामळ
ु े िेतकऱ्याींचे
मोठ्या प्रमार्ात आ थणक नक
ु सान होत आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, ककमान आीारभत
ू ककीं मतीनस
ु ार डाळी खरे दी न केल्हयामळ
ु े िेतकऱ्याींना मोिया

प्रमार्ात आ थणक नुकसान सहन करावे लागत असल्हयाची कारर्े काय आहे त,
(३)
(४)

तसेच िेतकऱ्याींचे झालेले नक
ु सान िासन परत दे र्ार आहे काय,
नसल्हयास, त्याची कारर्े काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमड
ु (२०-०६-२०१७) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.

राज्यातील डाळवगीय पीक उत्पादक िेतकऱ्याींना, त्याींच्या िेतमालासािी योग्य भाव

शमळावा यासािी केंद्रिासनाने िाहीर केलेल्हया ककमान आीारभत
ू ककीं मतीनुसार िासनाने मूग व
तूरीची खरे दी केलेली आहे .तसेच उडीदाची खुल्हया िािारभावाने खरे दी केलेली आहे. याअींतगणत
झालेली खरे दी पढ
ु ीलप्रमार्े आहे :-
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मुग -

५२२५/-

६७२७८.४१

सोयािीन-

२७७५/-

१६४२.९८

उडीद

५०००/-

१५३४४७.०७

खुल्हयािािार-भावाप्रमार्े
या यतितररकत तूरीसािी राज्यिासनाकडून िािार हस्तक्षेप योिना रािववण्यात येत आहे .

तरु ीची ववववी योिनाींतगणत ( PSF,MIS, PSS)झालेली खरे दी पढ
ु ीलप्रमार्े आहे :-

केंद्रिासन PSF -

४१.५१ लाख जकवीं्ल

राज्यिासन MIS -

११.७१ लाख जकवीं्ल

केंद्रिासन PSS

११.५० लाख जकवीं्ल

-

(ठदनाींक १३/६/२०१७पयणत)
चर्ासािी चालू वर्ाणकररता

ककमान आीारभत
ू ककीं मत ४०००/- रुपये प्रतित जकव्ल

तिनजश्चत केली आहे . सद्या चर्ासािी िािार भाव रुपये ५०००/-ते ५५००/-च्या दरम्यान
असल्हयाने

MSP अींतगणत खरे दी केलेली नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :
मुांबई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

________________________________________________________
मुद्रर्पूवण सवण प्रक्रमया महाराषर ववीानमींडळ स चवालयाच्या सींगर्क यींत्रर्ेवर
मुद्रर्: िासकीय मध्यवती मुद्रर्ालय, मुींिई.

