
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २३३ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

राज्यातील अनुसूधचत जाती-जमातीच्या वविासासाठी तरतूद िेलेला 
 ननधी अन् य ाात् याांिव ेवणववय यात ् याबाबत 

(१)  २३९९८ (३०-०७-२०१५).   श्री.पास्िल धनारे (वहाणू), श्री.जजतेंद्र ्व् हाव (मुांरा ा िणवा), 
श्री.पाांवुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हनुमांत वोणस (माणशशरस), श्री.किसन िथोरे (मुरबाव), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.रमशे िदम (मोहोण), श्री.जयांत 
पाटील (इस्लामपूर), श्री.वैभव वपचव (अिोले), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.ववजय िाणे (शशवाजीनगर), अॅव.्शशष शेलार 
(वाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) लाज्या ील अनुसूचचा ख  जा ी-जमा ीच्या विीासासाठी दलिर्षी अर्थसींील्पा  रू.८   े १० 
हजाल ीो्ीचा खी  ल ूद ीेली जा ,े पलीं ु िर्षाथअाेल उक्    ल ूद ाचा खथ हो  नसल्याचा खी बाब साींगून 
इ ल ाातयाींीड े िळविला जा  असल्यामुळे दलल  आददिासीींचा खा विीास हो  नसल्याचा ख े  
ददनाींी १ म,े २०१५ लोजी िा तयासुमालास ननदर्थनास आले, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, उक्   ल ुद अन्यत्र ाचा खथ ीेला जािू नये याीरल ा दलल  आददिासीींच्या 
सींलक्षण ीलण्यासाठी ीायदा ीलण्या  येणाल आहे, हे ाले आहे ीाय,  सेचा ख दलल  
आददिासीींचा खा ननधी इ ल ाातया  िळविण्याचा खे ीालणे ीाय आहे , 
(३) असल्यास, सदल प्रीलणी र्ासनाने ीोण ी ीायथिाही ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 

श्री. राजिुमार बवोले (०६-०९-२०१६) : (१) हे ाले नाही. लाज्या ील अनुसूचचा ख            
जा ी-जमा ीच्या विीासासाठी दलिर्षी अर्थसींील्पीय  ल ूदी तयाचा ख क्ीाींच्या विीासासाठी 
ाचा खथ ीलण्या  ये ा . सदल  ल ुदी इ ल विभागाींीड ेिळविण्या  ये  नाही . 
(२) अनुसूचचा ख  जा ीीरल ा “अनुसूचचा ख  जा ी अचधननयम” आणण अनुसूचचा ख  जमा ीीली ा 
“महालाषर अनसुूचचा ख  जनजा ी उपाययोजना (वित ीय साधनसींपत ीचा खे ननयोजन, िा्प ि 
िापल) अचधननयम, २०१६” ीलण्याचा खे प्रस् ािास  पासण्या  ये  आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाि  नाही. 

___________ 
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यवतमाण जजहयात महाराष्ट्र औद्योधगि वविास महामांवणािवून 
भूाांव वाटपात झालेला गैरव्यवहार 

  

(२)  २८५८४ (२२-१२-२०१५).   श्री.गुलाबराव पाटील (जणगाव ग्रामीण), श्री.सुननल िेदार 
(सावनेर), श्री.अशमत झनि (ररसोव), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेा (मालाव 
पजश्चम), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेवे), श्री.अमर िाणे (्वी), वॉ.सांजय रायमुलिर 
(मेहिर), श्री.मदन येरावार (यवतमाण), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.ववजय औटी 
(पारनेर), श्री.राजेंद्र नजरधन े (उमराेव), श्री.ननतेश राणे (िणिवली), श्री.िालीदास िोणांबिर 
(ववाणा), श्री.सुननल प्रभ ू (हदांवोशी) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा 
ील ील ीाय  - 
  

(१) लाज्या  पश्श्चा खम विदभाथ ील अमलाि ी ि यि माळ येर्ील एमआयडीसीमध्ये िधे ील 
ीुीलेजा आणण अीोल्या ील िीलिाणी नामी दलालाींचा खे अचधी भूाींड असल्याचा खी मादह ी     
माहे सप् े्ंबल, २०१५ च्या सुमालास ननदर्थनास आली आहे, हे ाले आहे ीाय ? 
(२) असल्यास, यि माळ एमआयडीसी ील ७०% भूाींड पडड  असल्याचा खेही ननदर्थनास आले 
आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, दलालाींनी यि माळ, अमलाि ी ि मुींबईच्या एमआयडीसी ीायाथलया ील 
अचधीा-याींना मनॅेज ीेले असून प्र ी एील जलम नीमागे अचधीा-याींचा खी ३ लाा रुपयाींचा खी 
मॉश्जथन असल्याचा खी ाळबळजनी मादह ी उकडकीस आली आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, १५ रुपये चा खौलस फु् दल असलेल्या भुाींडासाठी ीेिळ माजीन म्हणून ७ रुपये 
प्र ी चा खौलस फु् अन रलक्  दल आीालला जा ो पलीं ु आीाललेल्या दलाींबाब  ीुठेही लेीॉडथ ठेिले 
जा  नाही, हे ही ाले आहे ीाय, 
(५) असल्यास या प्रीलणी र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, चा खौीर्ी  ीाय आढळून आले ि 
चा खौीर्ीनुसाल पुढे ीोण ी ीायथिाही ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(६) असल्यास, एमआयडीसी ील भूाींडाच्या िा्पामध्ये को्ाळा ीलणा-या अचधीा-याींिल ि 
दलालाींिल र्ासनान ेीोण ी  ीालिाई ीेली अर्िा ीलण्या  ये  आहे, 
(७) नसल्यास, याबाब  विलींबाचा खी ीालणे ?  
 
श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) : (१) ि (२) हे ाले नाही. 
       महामींडळान े यि माळ येर्े औदयोचगी के्षत्र स्र्ापन ीलण्याीरल ा २०५.७१ हे.आल 
जागा सींपादद  ीेली असून तयािल १९१ भूाींड आलेणा  ीलण्या  आले आहे . तयापैीी, १६२ 
भूाींडाींचा ख े िा्प ीलण्यीं  आले असून ११५ भाूींडाींिल उतपादन सुरु आहे. विही  ीालािधी  
भूाींडाचा खा विीास न ीेलेल्या एीूण २५ उदयोजीाींना ीालणे दाािा नो्ीस बजािण्या  आली 
असून २ भूाींड  ाब्या  केण्या  आले आहे . 
        सेचा ख अन रलक्  यि माळ औदयोचगी के्षत्र स् र्ापन ीलण्याीरल ा महामींडळाने 
४३९.८५ हे.आल जागा सींपादद  ीेली असून तयािल २९७ भूाींड आलेणा  ीलण्या  आले आहे . 
तयापैीी २३७ भाूींडाींचा खे िा्प ीलण्या  आले असून ४५ भाूींडाींिल उतपादन सुरु आहे ि १५ 
भूाींडाींिल बाींधीाम सुरु आहे. विही  ीालािधी  भूाींडाचा खा विीास न ीेलेल्या एीूण १६ 
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उदयोजीाींना ीालणे दाािा नो्ीस बजािण्या  आली असून भूाींड  ाब्या  केण्याचा खी ीायथिाही 
सुरु आहे. 
       ज्या उदयोजीाींनी विही  ीालािधी  भूाींडाचा खा विीास ीेला नसले तयाना       
ददनाींी ३१/८/२०१७ पय ं उदयोग सींजीिनी योजनेअीं गथ  मुद िाढ के ा येईल अस े
महामींडळाचा खे धोलण आहे. औदयोचगी के्षत्र विीलस  ील ाना ननयमानुसाल ५% जागा व्यापाली 
प्रयोजनासाठी, ५% जागा सुविधा के्षत्रासाठी ि १०% ालुी जागा याप्रमाणे एीूण २०% ्क्ीे 
जागा लााीि ठेिण्या  ये .े 
(३) ि (४) के्षत्रफळननहाय ि िगथिालीननहाय गठी  ीेलेल्या भूाींड िा्प सलम ीच्या 
माध्यमा ून अजथदालाने सादल ीेलेली ीागदापत्र,े तयाींचा ख े उदयोगाबाब चा खे ज्ञान, उदयोजी ा, 
प्रील्प उभालणीच्या अनुर्षींगाने आचर्थी  ल ूद इतयादी बाबी  पासून भूाींड िा्प सलम ीच्या 
मींजूलीनीं ल औदयोचगी ि िाणणज्य भाूींडाचा ख े िा्प ीेले जा .े भूाींड िा्प सलम ीमध्ये 
र्ासनाच्या विविध विभागा ील अचधीा-याींचा खा समािेर् ीलण्या  आलेला आहे. 
(५), (६) ि (७) प्रश्न उद् ाि  नाही. 

___________ 
  

अचलपूर मतदारसांघातील औद्योधगि के्षरात भूाांवाचे वाटप पर ्धी  
भरलेली रक्िम जप्त न िरता पनुरुज्जीववत िरणे बाबत 

  

(३)  २८८९९ (२२-१२-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश ऊर्फ  बच्च ू िवू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) नैसचगथी प्रीोप आणण र्े ी-याींच्या िाढतया आतमहतया अश्या परलश्स्र् ी  अचा खलपूल 
म दालसींका ील र्े ी-याींना ददलासा देऊन अग्रो इींडस्री आननभाव्य फूड झोन उभालण्याीरल ा 
महालाषर औदयोचगी विीास महामींडळ अचा खलपूल याींचा खेीडून भूाींड क्रमाींी २९ (के्षत्रफळ- 
८००६.७४ चा खौ.मी) चा ख े िा्प पत्र माद्रीन अग्रो प्रा.ली. या ीीं पनीच्या नाि े वि ली  ीलण्या  
आल्यानीं ल ीीं पनीने उिथरल  लक्ीम न भलल्यामुळे हे िा्प पत्र लद्द ीलण्या  आले. तयानीं ल 
महालाषर औदयोचगी विीास महामींडळ मुींबई मुख्यालयाीडून सदलचा खी रुपये ३,१५,००० इ ीी 
लक्ीम जप्  (फोल कफ्) ीरून निीन प्रचा खलल  दलानुसाल ीीं पनीच्या भूाींडाचा ख े िा्प पत्र 
पुनरुज्जी वि ीलण्याचा खे आदेर् देण्या  आले आहे  हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, नैसचगथी प्रीोप आणण दषुीाळग्रस्  भागा ील उदयोगधींदे उभालण्यास पुढाीाल 
केणाऱ्या स्र्ननी र्े ीली व्यािसानयीाींना र्ासन असा व्यापाली ननयम न लाि ा प्रोतसाहन 
देण्यास  याल आहे ीाय, 
(३) असल्यास, स्र्ाननी र्े ी-याींच्या माद्रीन  ीीं पनीचा खी  रुपये  ३,१५,००० इ ीी लक्ीम 
जप्  न ील ा एीूण लीम े िळ ी ीरून जुन्याचा ख दलाने सदल भूाींडाचा ख ेिा्पपत्र 
पुनरुज्जीवि   ीलण्याीरल ा  ीोण ी ीायथिाही ीलणाल आहे, 
(४) नसल्यास, याचा खी ीालणे आणण सामाश्जी  सेचा ख आचर्थी परलणामाींचा खी ील्पना र्ासनास 
आहे ीाय?     
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श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) :(१) अचा खलपूल विीास ीें द्रा ील भूाींड क्रमाींी सी-२९ या 
८००६.७४ चा खौ.मी. के्षत्रफळाच्या भूाींडाचा ख े िा्प मे.मींदालसन ॲग्रो प्रा.लल. याींना            
ददनाींी २१/५/२०१४ लोजीच्या पत्रान्िये ीलण्या  आलेले हो े  र्ावप ीीं पनीने देीालपत्रा ील 
इसाला लीमेचा खा भलणा ीेल्यानीं ल उिथरल  लक्ीम महामींडळाच्या ननयमानुसाल एी मदहन्याच्या 
विही  मुद ी  कीीं िा १५० ददिसाींच्या आ  विलींब र्ुल्ीासह महामींडळास अदा ीलणे आिश्यी 
हो े. पलीं ु ीीं पनीने उिथरल  लीमेचा खा भलणा विही  मुद ी  न ीेल्याने महामींडळाच्या 
ननयमानुसाल सदल भूाींडाचा खे िा्पपत्र आपोआप लद्द झालेले आहे. भाूींड क्र.सी.-२९ चा खे िा्प पत्र 
पुनश्जथवि  ीलण्या  आलेले नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद् ाि  नाही. 

___________ 
  

ाामगाव (जज. बुलवाणा) येथील औद्योधगि वविास महामांवणाच्या  
जागेवर मेगा टेक्सटाईल हब उभारणीबाबत  

(४)  २९१६१ (२२-१२-२०१५).   अॅव.्िाश रु्ां विर (ाामगाांव) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) महालाषर र्ासन लाज्या ील बुलडाणासह ८ ीापूस उतपादी श्जल्हयाींमध्ये सलीालच्या 
ीापूस  रे्े चगलणी या धोलणा अीं गथ  मेगा ्ेक्स्ाईल  हब उभालणी ीलणाल आहे, हे ाले 
आहे ीाय, 
(२) असल्यास, लाज्या ील बुलडाणा श्जल्हया  सिाथ  जास्  ीापूस उतपादन ि व्यिसाय 
ाामगाि येर् ेहो ो हे ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, या हब उभालणीसाठी प्रतयेी श्जल्हया ील औदयोचगी िसाह ी  जागा 
ननश्श्चा ख  ीलण्याचा खे आदेर् औदयोचगी विीास महामींडळाच्या अचधीा-याींना देण्या  आले, हे 
ाले आहे ीाय, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 

 
 

श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) : (१), (२) ि (३) होय, हे ाले आहे. 
महालाषर औदयोचगी विीास महामींडळामाफथ   अन रलक्  यि माळ (श्ज.यि माळ), चचा खाली 
(श्ज.बुलढाणा), माजलगाींि (श्ज.बीड), ीृषणूल (श्ज.नाींदेड), मालेगाींि (श्ज.नालर्ी), भालेल 
(श्ज.नींदलूबाल) या दठीाणी मेगा ्ेक्स्ाईल्स पाीथ साठी जलमनी उपलब्ध ीरुन देण्या  येणाल 
असून आिश्यी ेनुसाल या दठीाणी सी.ई.्ी.पी. चा खी सुविधा  सेचा ख लस् े, पाणी ि िीज ि इ ल 
पायाभू  सुविधा पुलविण्या  येणाल आहे. 
        सेचा ख ीन्नड (श्ज.औलींगाबाद) जामनेल (श्ज.जळगाींि), र्ेलू (श्ज.पलभणी) येर् े
भूसींपादनाचा खी ीायथिाही सुरु असनू यादठीाणी देाील मेगा ्ेक्स्ाईल्स हबसाठी जलमनी ि 
इ ल पायाभू  सुविधा उपलब्ध ीरुन देण्या  येणाल आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाि  नाही. 

___________ 
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सातपूर (जज.नाशशि) येथील औदयोधगि वसाहतीतील रस्त्याच्या िवलेा अवजव  
िां टेनसफ उभ ेिेले जात असयाने रहदारीला मोठया प्रमाणात  

अवथणा ननमाफण होत असयाबाबत 
 

(५)  २९८९२ (२२-१२-२०१५).   श्रीमती ननमफला गाववत (इगतपूरी), श्री.्शसर् शाे (मालेगाांव 
मध्य), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शाे (मालाव पजश्चम) :   सन्माननीय उद्योग 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) सा पूल (श्ज.नालर्ी) येर्ील औदयोचगी िसाह  लस्तयाच्या ीडलेा अिजड ीीं ्ेनसथ उभ े
ीेले जा  असल्याने लहदालीला मोठया प्रमाणा  अडर्ळा ननमाथण हो  असल्याचा खे माहे सप् े्ंबल, 
२०१५ लोजी िा तया सुमालास ननदर्थनास आले आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, सा पूल औदयोचगी िसाह ी ील लस् ा क्र.६ मायीो ीीं पनी समोलील लस् ा क्र. 
१६ ि १७  सचेा ख अन्य लस्तयाच्या ीडलेा माल िाह ूी ीलणाले ीीं ्ेनसथ लस्तयाच्या ीडलेा उभ े
ीेले जा  असल्यान ेलहदालीला मोठा अडर्ळा ननमाथण हो  असूनही ीालाान्याींमध्ये ीामािल 
येणाऱ्या ि कली जाणाऱ्या ीामगालाींना या ीीं ्ेनसथमुळे अनीे िेळा अपका  झाला असून ीाही 
व्यक् ीींना आपला जीि गमिािा लागला आहे हे पाह ा र्ासन तिली  आिश्यी ीायथिाही 
ीलणाल िा ीली  आहे ीाय, 
(३) नसल्यास, यामागील विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) :(१) ि (२) सा पूल (श्ज.नालर्ी) औदयोचगी िसाह ी ील 
उदयोजीाींनी अिजड ीीं ्ेनसथबाब   क्राल ीेल्याच्या अनुर्षींगान े औदयोचगी के्षत्रा ील ज्या 
ीीं पन्याींचा ख ेीीं ्ेनल बाहेलगािाहून ये  अस ा  तया ीीं पन्याींचा ख ेीीं ्ेन बाहेलगािाहून ये  अस ा  
तया ीीं पन्याींना महामींडळान े ददनाींी २४/८/२०१५ लोजीच्या पत्रान्िये औदयोचगी के्षत्रा  
ीायाथश्न्ि  असलेल्या री ्लमथनसिल अिजड िाहन े उभी ीलण्याबाब  आिाहन ीेले असून 
तया पत्राचा खी प्र  सा पूल पोललस स््ेर्नलाही देण्या  आली आहे.  सेचा ख री ्लमथनसचा खा लाभ 
केण्याबाब  उदयोजीाींना ननिेदनही देण्या  आले आहे. तयाचा खप्रमाणे र्हल िाह ीू पोलीस 
विभागाने औदयोचगी के्षत्रा ील अिजड िाहनाींिल मो्ाल िाहन ीायदयान्िये सन २०१३ मध्ये 
६५३, सन २०१४ मध्ये ९८० ि सन २०१५ मध्ये १०५८ ीीं ्ेनलधाली ि रक्स याींच्यािल ीालिाई 
ीलण्या  आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाि  नाही. 

___________ 
  

राष्ट्रीयिृत बँिािवून शतेि-याांना िजफ पुरवठा होत नस याबाबत 
 

(६)  २९९४२ (२२-१२-२०१५).   श्री.मधिुरराव चव्हाण (तुणजापूर), श्री.राधािृष्ट् ण ववा-ेपाटील 
(शशवी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.जजतेंद्र ्व् हाव (मुांरा ा 
िणवा), श्री.सुरेश लाव (िजफत), श्री.मिरांद जाधव-पाटील (वाई), श्री.पाांवुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.शामराव ऊर्फ  बाणासाहेब पाटील (िराव उत्तर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.भास्िर 
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जाधव (गुहागर), श्री.नरहरी झझरवाण (हदांवोरी), श्री.हनमुांत वोणस (माणशशरस), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खा 
ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) लाज्या ील श्जल्हा बीँाचा खी आचर्थी परलश्स्र् ी ठीी नसल्यामुळे लाषरीयीृ  बीँाींिल पीी 
ीजाथचा खी जादा जबाबदाली ्ाीण्या  आलेली अस ाना, ीेिळ ६५ ्क्ीेचा ख ीजथपुलिठा ीेल् याचा खी, 
 ल अडचा खणी  असलेल्या श्जल्हा बॅंीाींनी आपले उदद्दष् ९८ ्क्क्यापय ं पूणथ ीेल्याचा खी बाब 
माहे सप् े्ंबल, २०१५ मध्ये िा तयादलम्यान ननदर्थनास आली, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, मा.मुख्यमींत्रयाींनी दोन िळेा लाषरीयीृ  बीँाींचा खी बैठी केऊन तयाींना पीी 
ीजाथसाठी ददलेले लक्ष् य तयाींनी पुले ीेले नाही, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, या प्रीलणी र्ासनाने अचधी चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, 
(४) असल्यास, अडचा खणी  सापडलेल्या र्े ी-याींना मद  ीलण्यास ्ाळा्ाळ ीलणा-या 
लाषरीयीृ  बँीेिल र्ासनान ेीोण ी ीालिाई ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. सुभाष देशमाु (१४-१०-२०१६) : (१) नाही. 
(२), (३), (४) ि (५) प्रश्न उद् ाि  नाही. 

___________ 
 

शेगाांव (जज.बलुढाणा) येथील वाार महामांवणाच ेगोवाऊन बांद िरययाबाबत 
  

(७)  ३१९९४ (२२-१२-२०१५).   वॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय पणन मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) र्ेगाींि (श्ज.बलुढाणा) येर्ील िााल महामींडळाचा खे गोडाऊन बींद ीलण् याच् या सूचा खना माहे 
ऑक् ्ोबल, २०१५ मध्ये िा तयादलम्यान देण् या  आला आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल् यास, सदलचा खे गोडाऊन बींद ीलण् या  येऊ नये, अर्ी मागणी  ेर्ील र्े ी-याींनी 
मा.मुख् यमींत्री याींच् याीड ेीेली आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(३) असल् यास, हे गोडाऊन पुन् हा सुरु ीलण् यासींदभाथ  र्ासनान े ीोण ी ीायथिाही ीेली िा 
ीलण् या  ये  आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 

श्री. सुभाष देशमाु (२६-०९-२०१६) : (१) होय, हे ाले आहे. 
     हे िााल ीें द्र दद. ३१.१२.२०१५ पासून बींद ीलण्या  आलेले आहे. 
(२) होय. या सींदभाथ  मा.मुख्यमींत्री याींच्याीड े ॲड. पुरुर्षोत म डाींगला ि इ ल र्े ी-याींनी 
मागणी ीेली आहे. 
(३) ााजगी मालीाचा ख े गोदाम भाड े  तिािल केऊन ीायमस्िरुपी िाालीें द्र चा खालविण्याचा ख े
महामींडळाचा खे धोलण नाही. तयामुळे या दठीाणी पुन्हा िााल ीें द्र सरुु होणाल नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाि  नाही. 

___________ 
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नागोठाण े(ता.रोहा,जज.रायगव) येथील ननवासी ्श्रम शाणेची  
मान्यता रद्द िरययात ्याबाबत 

  

(८)  ३२०४६ (२१-०१-२०१६).   श्री.सुभाष उर्फ  पांडवतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.धैयफशील पाटील 
(पेण), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधफन), श्री.जजतेंद्र ्व् हाव (मुांरा ा िणवा) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
 (१) नागोठाणे ( ा.लोहा,श्ज.लायगड) नागसेन एज्यीेुर्न सोसाय्ी ॲण्ड बुश्ध्दष् ील्चा खलल रस्् 
मुींबई सींचा खलल  नेल्सन मींडलेा ननिासी आश्रमर्ाळा सन २०१५-१६ चा ख े र्ैक्षणणी िर्षथ सुरु 
झाल्यानीं ल सुमाले दोन मदहन्याींनी सदल र्ाळेचा खी मान्य ा लद्द ीलण्या  आली, हे ाले आहे 
ीाय, 

(२) असल्यास, या माध्यलमी र्ाळे  सन २०१५-१६ या र्ैक्षणणी िर्षाथ  एीूण की ी विदयार्ी 
दााल झाले हो ,े 
(३) असल्यास, माध्यलमी र्ाळेचा खी मान्य ा लद्द झाल्याने या र्ाळे  दााल झालेल्या 
विदयार्थयांच्या पुढील भविषयासाठी र्ासनान ेीोण ी उपायोजना ीेली िा ीलणे  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 

श्री. राजिुमार बवोले (०२-०९-२०१६) :(१) होय. 
(२) माध्यलमी र्ाळे  सन २०१५-१६ या र्ैक्षणणी िर्षाथ  एीूण १२ विदयार्ी र्ाळे  दााल 
झाले हो .े 
(३) या र्ाळे  दााल झालेल्या विदयार्थयांचा ख ेसमायोजन इ ल र्ाळे  ीलण्या  आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाि  नाही. 

___________ 
महाराष्ट् र राज् य अपांग ववत् त व वविास महामांवणात िमफचा-याांची ननयुक् ती िरय याबाबत 

(९)  ३२६९६ (१८-०१-२०१६).   वॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) अपींगाच्या आचर्थी उन्न ीसाठी २००१ साली महालाषर लाज्य अपींग वित  ि विीास 
महामींडळ स्र्ापन झाले असून २००५-०६ पासून म्हणज े गेल्या १० िर्षाथपासून महामींडळा ील 
श्जल्हास् लािल असलेल्या ीायाथलयामध्ये एीही ीमथचा खाली ननयुक्  ीलण्या  आला नसल्याचा खी 
धक्ीादायी मादह ी ऑक््ोबल, २०१५ मध्ये ननदर्थनास आली आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२)  सचेा ख गेल्या १० िर्षाथपासून सिथ श्जल्हयाींमधील ओबीसी महामींडळाच्या श्जल्हा 
व्यिस्र्ापीाींीड े अपींग विीास महामींडळाच्या श्जल्हा व्यिस्र्ानीाींचा खाही अन रलक्  ीायथभाल 
सोपविण्या  आला आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, सदलहू अचधीाली दोन्ही महामींडळा ील ीामाला योग्य न्याय देण्यास असमर्थ 
ठल  असून तयाींना अन रलक्  ीामाचा खा  ाण पड  आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, उक्  अपींग विीास महामींडळा  श्जल्हास् लािल  ा डीने ीमथचा खाली ि अचधीाली 
ननयुक्  ीलण्याबाब  र्ासन ननणथय केणाल आहे ीाय, 
(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय ? 
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श्री. राजिुमार बवोले (२३-०९-२०१६) : (१) अींर्   ाले आहे. या महामींडळाच्या श्जल्हा 
ीायाथलयाील ा नयलम  पदे मींजूल नसल्यामुळे या महामींडळाीडून सिथ श्जल्हा ीायाथलया  
आिश्यी असणा-या ीमथचा खा-याींचा खी बाहयस्त्रो ादिाले सन २०१० पासून ननयुक् ी ीलण्या  
आलेली आहे. 
(२) होय. 
(३) अर्ी बाब नाही. सदलहू अचधीाली हे दोन्ही महामींडळाचा खे ीाम समर्थपणे पाल पाड  असून, 
तयाींच्या मद ीसाठी बाहयस्त्रो ादिाले आिश्यी ीमथचा खाली ननयुक्  ीलण्या  आले आहे . 
(४) प्रश्न उद् ाि  नाही. 
(५) प्रश्न उद् ाि  नाही. 

___________ 
वाढोणा र्ाटा (ता.सेनगाव, जज.हहांगोली) येथील बांद पवलेले श्री. शरदचांद्र पवार  

ननवासी मुिबधधर ववद्यालय त्वरीत सुरु िरययाबाबत 
(१०)  ३३१०९ (२१-०१-२०१६).   श्री.तानाजी मुटिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) िाढोणा फा्ा ( ा.सेनगाि, श्ज.दहींगोली) येर्ील बींद पडलेले श्री. र्लदचा खींद्र पिाल ननिासी 
मुीबचधल विदयालय सुरु ीलण्याबाब चा खे आदेर् र्ासनाने माहे फेब्रुिाली, २०१५ च्या दलम्यान 
ददल्यानीं लही सींबींचध  र्ाळेचा खे व्यिस्र्ापन पूिी स्र्ायी स्िरुपा  ीायथल  असलेल्या लर्क्षीाींना 
रुजू ीरुन केण्यास हे ुपुलस्पल ्ाळा्ाळ ील  आहे , हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, सींबींचध  लर्क्षीाींनी दहींगोली श्जल्हा परलर्षदेच्या समाज ील्याण अचधीाली ि 
मुख्य ीायथीाली अचधीाली याींना र्ाळा व्यिस्र्ापन रुजू ीरुन के  नसल्याबाब  माहे माचा खथ, 
२०१५ मध्ये िा तया दलम्यान ननिदेन ददले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, यासींदभाथ  दहींगोली श्जल्हा परलर्षदेच्या समाज ील्याण विभागाीडून ीाय 
ीायथिाही ीलण्या  आली िा ये  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
 

श्री. राजिुमार बवोले (२२-०९-२०१६) : (१) ि (२) होय. 
(३) सदल सींस्र्ेस श्जल्हा समाज ील् याण अचधीाली, श्जल्हा परलर्षद, दहींगोली याींनी तयाींच्या 
दद.१२.३.२०१५, दद.३.३.२०१५ ि दद.१८.३.२०१५ च्या पत्रान्िये सींबींधी  ीमथचा खा-याींना  ातीाळ 
रुजू ीरुन केण्याबाब  ीळविलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाि  नाही. 
 

___________ 
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वॉ.बाबासाहेब ्ांबेविर अजस्थव्यांग ननवासी ववद्यामांदीर, हहप्परगा  
रवा ता. लोहारा ही शाणा मौजे, मोहपा ता.िणमेश्वर,  

जज.नागपूर याहठिाणी स्थलाांतररत झायाबाबत 
 

(११)  ३३७९५ (२३-१२-२०१५).   श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडील अश्स्र्व्यींग ननिासी विदयामींदील, दहप्पलगा लिा  ा.लोहाला ही बींद 
पडलेली अनुदानन  र्ाळा मौज,े मोहपा  ा.ीळमेश्िल, श्ज.नागपूल यादठीाणी हस् ाीं रल  झाली 
आहे. हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, सदल र्ाळे  ीायथल  असलेल्या ीमथचा खा-याींचा खे िे न  ाींत्रत्री ीालणे दाािून 
सींबींचध  विभागामाफथ   बींद ीलण्या  आले आहे हे ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, िे न बींद असल्याने सदल ीमथचा खा-याींचा खी गैलसोय असलेबाब  ि तयाींचा ख ेर्ीी  
िे न  ातीाळ सरुू ीलण्यबाबा  उमलगा- लोहाला येर्ील लोीप्रन नीधी याींनी मा. सामश्जी 
न्याय मींत्री, ि मा. सामश्जी न्याय लाज्यमींत्री महालाषर लाज्य याींना ददनाींी २८ सप् े्ंबल, २०१५ 
लोजी िा तया सुमालास लेाी ननिदेनादिाले विनीं ी ीेलेली हो ी हे ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, उक्  ननिेदनाच्या अनुर्षींगान ेीोण ी ीायथिाही ीली िा ीलण् या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. राजिुमार बवोले (०६-०९-२०१६) : (१) होय. 
(२) ननयमानसुाल प्रस् ाि  पासून ीायथिाही ीलण्या  ये  आहे. 
(३) दद.२८.९.२०१५ लोजीचा खे लेाी ननिेदन र्ासनास प्राप्  झालेले नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् ाि  नाही. 

___________ 
 

ग्रामपांचायत माणेगाव ता. शसन्नर (जज. नाशशि) याांस औद्योधगि के्षर माणेगाव,  
ता. शसन्नर (जज. नाशशि) येथील भूाांव देययाबाबत 

  

(१२)  ३५७५५ (२०-०१-२०१६).   श्री.राजाभाऊ (पराग) वाज े(शसन्नर) :   सन्माननीय उद्योग 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) ग्रामपींचा खाय  स्िननधी मधून अदययाि  कक्रडा सींीुल उभालण्यासाठी ग्रामपींचा खाय  माळेगाि 
 ा. लसन्नल (श्ज. नालर्ी) याींस औदयोचगी के्षत्र माळेगाि,  ा.लसन्नल (श्ज.नालर्ी) येर्ील 
भूाींड (Open Space) देण्या  यािा अर्ी मागणी ददनाींी १३ जानेिाली, २०१५ ि ददनाींी ३१ 
ऑगस््, २०१५ लोजी िा तया समुालास स्र्ाननी लोीप्रन ननधीनी मा. उदयोगमींत्री याींचा खीेड े
लेाी पत्रादिाले ीेली आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, उक्  मागणीच्या अनुर्षींगान ेर्ासनान ेीोण ी ीायथिाही ीेली िा ीलण्या  ये  
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
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श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) : (१) होय, हे ाले आहे. 
(२) ग्रामपींचा खाय  माळेगाि ( ा.लसन्नल, श्ज.नालर्ी) याींनी ददनाींी २३/२/२०१६ लोजी महालाषर 
औदयोचगी विीास महामींडळ, (सा पूल) नालर्ी याींच्याीड ेऔदयोचगी के्षत्रा ील ालुी जागा 
क्रमाींी २ के्षत्र ८१०० चा खौ.मी. कक्रडा सींीुलाच्या प्रयोजनाीरल ा लमळण्यासींबींधीचा खा प्रस् ाि ि 
ग्रामपींचा खाय ीच्या ठलािाचा खी प्र  प्रादेलर्ी ीायाथलय, नालर्ी याींना सादल ीेली आहे. 
ग्रामपींचा खाय , माळेगाि याींनी कक्रडा सींीुलाबाब चा खा परलपूणथ प्रस् ाि महामींडळस सादल ीेला 
नाही.  र्ावप, परलपूणथ प्रस् ाि सादल ीेल् यानीं ल महामींडळाीडून पुढील ीायथिाही प्रचा खलल  
धोलणानुसाल ीलण्या  येणाल आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाि  नाही. 

___________ 
 

राज् य अपांग ववत्त व वविास महामांवण िेवण अजस्थव्यांग  
असलेया अपांगासाठी असून अन्य प्रवगाफतील  

अपांगाांना योजनाांचा लाभ देययाबाबत 
  

(१३)  ३६१२७ (१८-०१-२०१६).   वॉ.शमशलांद मान े (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) लाज् य अपींग वित  ि विीास महामींडळ ीेिळ अश्स्र्व्यींग असलेल्या अपींगासाठी असनू 
अन्य प्रिगाथ ील अपींगाींना योजनाींचा खा लाभ दे ाना महामींडळाीडून अन्याय ीेला जा  आहे, हे 
ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, श्जल्हा ीायाथलयाीडून विविध ीजथपुलिठा योजनाींचा खा लाभ के लेल्या ४०२ 
लाभार्थयांमध्ये ३४९ लाभार्ी अश्स्र्व्यींग प्रिगाथ ील असनू ५३ लाभार्ी अन्य प्रिगाथ ील 
असल्याचा खी बाब मादह ीच्या अचधीाला  उकड झाली आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, महामींडळाच्या योजनाींच्या लाभार्थयांचा खी सख्या ि िगथिाली पाह ा या योजना 
सिांपय ं पोहोचा खण्या  महामींडळ अपयर्ी ठलले आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, या सींदभाथ  र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे िा ीली  आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबनाचा खी ीालणे ीाय ? 
 
श्री. राजिुमार बवोले (१७-०९-२०१६) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाि  नाही. 
(५) प्रश्न उद् ाि  नाही. 
 

___________ 
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िोरपना तालकु्यात (जज.चांद्रपूर) येथील िृषी उत्पन्न बाजार सशमती  
मध्ये ननयमबाह्य स्थायी नोिर भरती िरययात ्याबाबत 

 

(१४)  ३६६५७ (२२-१२-२०१५).   अॅव.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय पणन मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
 (१) ीोलपना  ालुक्या  (श्ज.चा खींद्रपूल) येर्ील ीृर्षी उतपन्न बाजाल सलम ी मध्ये ननयमबाहय 
स्र्ायी नोील भल ी ीलण्या  आल्याचा खे माहे नोव्हेंबल-डडसेंबल, २०१४ च्या सुमालास ननदर्थनास 
आले, हे ाले आहे ीाय, 

(२) असल्यास, सदल नोीलभल ी ही पणन सींचा खालनालयाच्या ननयमाला िगळून  तीालीन 
प्रर्ासनाीाींनी ीेलेली आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, ननयमबाहय नोील भल ी प्रीलणी ीोण ी चा खौीर्ी ीलण्या  ये  आहे िा 
येणाल आहे, चा खौीर्ी  ीाय ननषीन्न झाले िा दोर्षीिल ीोण ी ीालिाई ीलण्या  आली आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 

श्री. सुभाष देशमाु (२६-०९-२०१६) : (१) होय. 
(२), (३) ि (४) बाजाल सलम ीमध्ये अस्र्ायी पदािल ीायथल  असलेल्या ीमथचा खा-याींना बाजाल 
सलम ीने ीायम ीरुन तया ननयुक् ीस श्जल्हा उपननबींधीाींनी मान्य ा ददली आहे  र्ावप, 
सदल नोील भल ी अिैध असल्याचा खी बाब ननदर्थनास ये ाचा ख श्जल्हा उपननबींधीाींनी तयाींच्या  
दद. २३.६.२०१६ च्या पत्रान्िये मान्य ा लद्द ीेलेली आहे.  सेचा ख सदल प्रीलणी दोर्षी 
व्यक्  ीींविरुध्द पणन अचधननयमाच्या  ल ुदीप्रमाणे ीालिाई ीलण्याबाब  र्ासनाच्या 
दद.५.८.२०१६ च्या पत्रान्िये पणन सींचा खालीास ीळविण्या  आले आहे. 

___________ 
  

अांधेरी (पूवफ) मरोण औद्योधगि वसाहतीमधील भूाांव शललाव न िरता ववतरीत िेयामुणे 
महामांवणाचे व शासनाच ेहोत असलेया ्धथफि निुसानाबाबत 

  

(१५)  ३७१३० (२२-१२-२०१५).   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पूवफ) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
 (१) अींधेली (पूिथ) मलोळ औदयोचगी िसाह  येर्ील प्लॉ् क्र. x-२२ ि X-२२/१ हे महतिाच्या 
ि मोक्याच्या दठीाणाचा ख ेलााीि भाूींड M/s.GHV Hospitality Pvt. Ltd., याींना लललाि न ील ा 
पूिी वि ली  ीेलेल्या प्लॉ्च्या बदल्या  Relocate ीरुन वि ली  ीलण्या  आले आहे  हे 
ाले आहे ीाय, 

(२) असल्यास, महतिाच्या ि मोक्याच्या दठीाणी असलेले भूाींड लललािान ेवि ली  ीलण्याचा ख े
धोलण औदयोचगी महामींडळ ि र्ासनाचा ख ेआहे हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, विर्षयाींकी  भाूींड रललोीे् (Re-locate) ीरुन देण्याऐिजी लललािान े वि ली  
ीेला अस ा  ल की ी ली जास्  प्ीच्या दलाने वि ली  होऊन औदयोचगी महामींडळाचा ख े ि 
पयाथयान ेर्ासनाचा ख ेनुीसान झाले नस े हे ही ाले आहे ीाय, 
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(४) असल्यास, उपलोक्  विर्षयी स्र्ाननी लोीप्रन ननधीींनी मुख्य ीायथीाली अचधीाली मलोळ 
औदयोचगी िसाह  याींना पत्र ललहून विचा खालणा ीेली अस ा मुख्य ीायथीाली अचधीाली याींनी 
ददलेल्या मादह ीन ेसमाधान झाले नसल्याने, पुला ति विभागाीडून प्राप्  स््ॉप िीथ  नो्ीस 
ददनाींी २१ सप् े्ंबल, २०११ चा खी अस ाींना पूिीच्या प्लॉ् ऐिजी विर्षयाींकी  प्लॉ् Re-locate 
ीरुन देण्याचा खा प्रस् ाि यापूिीचा ख दद.२८ फें बुिाली, २०११ लोजी मा.उदयोगमींत्री महोदयाींीड ेसादल 
ीसा ीलण्या  आला याबाब  पुनश्चा ख ाुलासा मागविला हो ा, हे ही ाले आहे ीाय, 
(५) असल्यास, उपलोक्  पत्राबाब  ीाय ीायथिाही ीलण्या  आली, 
(६) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
 

श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) : (१), (२) ि (३) महालाषर औदयोचगी विीास महामींडळान े
मलोळ औदयोचगी के्षत्रा ील भाूींड क्र. एक्स -२२ चा खे २७११ चा खौ.मी. के्षत्रफळ असलेला भूाींड हा 
ननविदा पध्द ीन ेमे.जीएचा खव्ही हॉस्पी्ॅलल्ी प्रा.लल. या ीीं पनीस दद.११/०२/२०१० लोजी व्यपाली 
ीालणासाठी िा्प ीलण्या  आला आहे.  ल, एक्स -२२/ चा खे २४० चा खौ.मी. के्षत्रळु असलेला भाूींड 
हा ननविदादिाले प्राप्  झालेल्या दलानुसाल दद.२०/०७/२०११ लोजी िा्प ीलण्या  आला आहे. 
       मे.जीएचा खव्ही हॉस्पी्ॅलल्ी प्रा.लल. याींना िा्प ीलण्या  आलेल्या भाूींड क्र.एक्स-२२ ि 
एक्स-२२/१ िल बाींधीाम चा खालू अस ाना सदल भाूींड हा महाीाली ीेव्हज प्र बींचध  १०० मी्ल 
लेर्षेच् या आ मध्ये असल्यामळेु भाल ीय पुला ति सव्हेक्षण विभागाने तयाींना ाोदीाम 
र्ाींबविण्याबाब  ददनाींी २७/९/२०११ लोजी नो्ीस बजािली हो ी. तयामुळे सदल भाूींडािल 
बाींधीाम ीलणे ीीं पनीस र्क्य नसल्यामळेु भूधालीाींने मलोळ औदयोचगी के्षत्रा ील पॅीे् १ 
मधून पयाथयी जागा देण्याचा खी विनीं ी ीेली हो ी. तया अनुर्षींगान े महामींडळाचा ख े विधीज्ञ मे. 
लल्ील अँड ीीं पनी याींनी पयाथयी जागा िा्प ील ा येणे र्क्य नसल्यास भाूींडधालीाने एक्स-
२२ ि एक्स-२२/१ या २९५१ चा खौ.मी. के्षत्राीरल ा महामींडळाीड े भलणा ीेलेली लक् ीम 
भुाींडधालीास व् याजासह पल  ीलािी लागेल असे अलभप्राय ददले.  सेचा ख महालाषर औदयोचगी 
विीास अचधननयम १९६१ च्या ीलम १५ (अ) नुसाल महामींडळास भाूींड अदलाबदल 
(Exchange) ीलण्याचा ख ेअचधीाल असल्यान ेम ेजीएचा खव्ही हॉस्पी्ॅलल्ी (इींडडया) प्रा.लल. ीीं पनीला 
भूाींड क्रमाींी एक्स-२२ ि एक्स-२२/१ ऐिजी पयाथयी भाूींड म्हणून झोपडपट्टी पुनिथसन अीं गथ  
महामींडळस प्राप्  झालेल्या पॉीे् क्र.१ क्र. एक्स-२२ चा खे १९६८ चा खौ.मी. के्षत्रफळ असलेला भाूींड 
ननविदा दलाने म्हणजेचा ख रु.१,३७,०००/- प्र.चा खौ.मी. दलाने Re-locate ीरुन दद.३०/०४/२०१३ लोजी 
िा्प ीण्या  आला आहे. 
(४) ि (५) हे ाले आहे. 
       भाल ीय पुला ति विभागाीडून भूाींडधालीाींस Stop Work Notice दद.२७/९/२०११ लोजी 
प्राप्  झाल्यान े भाूींडधालीाींन े दद.९/२/२०१२ लोजी र्ासनास िस् ुश्स्र् ी ीळिून मलोळ 
औदयोचगी के्षत्रा ील पॉीे् क्र.१ मधून पयाथयी भाूींड देण्याचा खी विनीं ी ीेली हो ी.  र्ावप, 
स्र्ाननी लोीप्रन ननधीींना दद.२४/७/२०१५ लोजी ननगथलम  ीलण्या  आलेल्या पत्रामध्ये 
भूाींडधालीाने र्ासनास ललहीलेल्या पत्राचा खा दद.९/२/२०१२ ऐिजी २८/२/२०११ अर्ी नजलचा खुीीन े
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ी्ंीललणा  झाला आहे आणण याबाब  स्र्ाननी लोीप्रन ननधीींना दद.२१/१/२०१६ लोजीच्या 
पत्रान्िये ालुासा ीरुन ददलचगली व्यक्  ीलण्या  आली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ाि  नाही. 

___________ 
 

 
औद्योधगि वसाहत जजांतूर (जज. परभणी) मधील अनेि वषाफपासून ननयमबाहयपणे  

भूाांव वापरणा-या उद्योजिाांवर िारवाई िरययाबाबत 
 
 

(१६)  ३८४५० (२२-१२-२०१५).   श्री.ववजय भाांबणे (जजांतूर) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
 (१) औदयोचगी िसाह  श्जीं ूल (श्ज. पलभणी) ीली ा श्जीं ूल येर्े र्ासनामाफथ   जागा सींपादी  
ीलण्या  आलेली आहे हे ाले आहे ीाय, असल्यास की ी जागा सींपादी  ीेलेली आहे, 
असल्यास ीधी, 

(२) असल्यास, सींबींधी  विभागाीड े आजिल की ी उदयोगधालीाींनी प्रस् ाि सादल ीेलेले 
आहे ? ीोणतया उदयोग धालीान ेीोण ा प्रस् ाि सादल ीेलेला आहे, 
(३) असल्यास, स्र्ाननी लोीप्रन ननधीमाफथ   श्जल्हाचधीाली पलभणी याींचा खीेड े माहे नोव्हेंबल 
२०१५ मध्ये उदयोगधालीाींना देण्या  आलेला भूाींड हा ननयमबाहयपणे िेगळया प्रयोजनासाठी 
ि िापलण्या  ये  असल्या बाब चा खी  क्राल ीेलेली आहे हे ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, अनेी िर्षाथपासून ननयमबाहयपणे भाूींड िापलणा-या उदयोगधालीािल ीालिाई 
ीलण्याबाब  डोळे झाी ीलणा-या अचधीा-यािल ीोण ी ीालिाई ीलणाल, ीधी ीलणाल, 
(५) असल्यास, उदयोग धालीािल ीोण ी ीालिाई ीलणाल, ीधी ीलणाल, 

श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) : (१) होय, हे ाले आहे. 
     श्जीं ूल (श्ज.पलभणी) औदयोचगी के्षत्रासाठी मौज े पुींगळा,  ा.श्जीं ूल येर्ील ८९.४४ हे. 
ााजगी जमीन सन १९९५ मध्ये सींपादद  ीलण्या  आली आहे. 
(२) औदयोचगी, िाणणज्य ि सामाईी सुविधाींीरल ा लमळून एीूण १२४ उदयोजीाींना भाूींडाचा ख े
िा्प ीलण्या  आले आहे तयाचा खी प्र  सोब  जोडण्या  आली आहे. 
(३), (४) ि (५) या सींदभाथ  स्र्ाननी लोीप्रन ननधीींमाफथ   श्जल्हाचधीाली ीायाथलयास नोव्हेंबल, 
२०१५ मध्ये ीोण ीही  क्राल प्राप्  झालेली नसल्याचा ख े श्जल्हाचधीाली, पलभणी ीायाथलयान े
ीळविले आहे. तयामुळे पुढील ीायथिाही ीलण्याचा खा प्रश्न ये  नाही. 
 
  

___________ 
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िजफत तालुक्यातील (जज.रायगव) ्वलस, माांववण,े वेणगाांव व गौरिमत  
या गावाांमधील शतेि-याांनी ररलायन्स िां पनीच्या गॅस पाईपलाईनसाठी  

जशमनी देययास ववरोध िेयाबाबत 
 

(१७)  ४०१६५ (२०-०४-२०१६).   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवफ), 
श्री.सुननल प्रभ ू (हदांवोशी) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील    
ीाय  - 
  

(१) ीजथ   ालुक्या ील (श्ज.लायगड) आिलस, माींडिण,े िेणगाींि ि गौलीम  या गािाींमधील 
र्े ी-याींनी रललायन्स ीीं पनीच्या गॅस पाईपलाईनसाठी जमीनी देण्यास विलोध ीेलेला अस ाींना 
याचा ख गािाींमधे एचा खपीसीएल ीीं पनीच्या पाईपलाईनसाठी र्े ी-याींच्या जमीनी अचधग्रहण 
ीलण्या  ये  आहे  हे ाले आहे ीाय,   
(२) असल्यास, सदल पाईप लाईनसाठी जमीनी देण्यास र् ेी-याींचा खा विलोध अस ाींनाही 
तयाींच्यािल दबाि ्ाीून जमीनी सींपादद  ीलण्या  ये  आहे  हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, र्े ी-याींच्या जमीनी ि जमीनी ून ीाढण्या  येणाले उतपन्न िाचा खविण्यासाठी  
र्ासनाने ीोण ी ीायथिाही ीेली आहे िा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) : (१) उलण-चा खाीण-लर्क्रापूल अर्ी १६५ की.मी. लाींबीचा खी 
पाईपलाईन ्ाीण्याचा ख ेीाम दहींदसु्र्ान पेरोललयम ीापोलेर्न लललम्ेड याींच्यामाफथ   ीलण्या  
ये  आहे. ीें द्र र्ासनाच्या पेरोललयम आणण नैसचगथी िायु मींत्रालयामाफथ   उपश्जल्हाचधीाली 
 र्ा सक्षम प्राचधीाली ननयुक्  ीरुन पेरोललयम आणण ाननज पाईपलाईन (जलमनी  िापल 
ीलणेचा खा हक्ी सींपादन ीलणे) अचधननयम १९६२ नुसाल जलमनीमध्ये ीाम ीलण्यासाठी 
जमीनीमध्ये जाण्याच्या हक्ीाींचा ख े सींपादन ीलण्या  ये  असून जलमनीचा खा िा्प ीलण्याचा खा 
अचधीाल सींपादन ीलण्यासाठी ीलम ३(१) चा खी अचधलसूचा खना ददनाींी ८/१०/२०११ मध्ये ि ६(१) 
चा खी अचधसूचा खना ददनाींी ६/६/२०१४ आणण १८/१/२०१४ लोजी ीें द्र र्ासनामाफथ   प्रलसध्द ीलण्या  
आली आहे. 
(२) हे ाले नाही. 

प्रील्पाबाब  आिश्यी  ी मादह ी र्े ी-याींना देण्या  ये  असून तयाींच्यािल 
ीोण ाही दबाि ्ाीण्या  आलेला नाही.  सेचा ख ीाही गािाींमध्ये र्े ी-याींर्ी चा खचा खाथ ीरुन 
सामींजस्याने ीाम सुरु ीलण्या  आलेले आहे. पोलीस बळाचा खा िाप ीलण्या  आलेला नाही. 
पाईपलाईन ्ाील्यामळेु जलमनीिलील झाड,े बाींधीामे इतयादीबाब  होणाऱ्या नुीसानीचा खा 
पींचा खनामा ीरुन ीायदयानुसाल नीुसान भलपाईचा खी लक्ीम अदा ीलण्या  ये  आहे.  सेचा ख ीाम 
पूणथ झालेल्या दठीाणी जलमन पूिीप्रमाणे (Restoration) ीरुन देण्या  ये  आहे. 
(३) र्े ी-याींच्या जलमनी ून पाईपलाईन ्ाीण्या  आल्यानीं ल जलमन पूिथि  वपी 
लागिडीसाठी उपलब्ध ीरुन देण्या  ये े. 
(४) प्रश्न उद् ाि  नाही. 
  

___________ 
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ाालापूर तालुक्यातील (जज. रायगव) ९ गावातील शेति-याांच्या भात वपिाच्या जशमनीवर 
शासनाने एम्यवीसीचा शशक्िा मारयाबाबत 

 (१८)  ४०१७२ (२७-०४-२०१६).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) ाालापूल  ालुक्या ील (श्ज.लायगड) ९ गािा ील र्े ी-याींच्या भा  वपीाच्या जलमनीिल 
र्ासनाने एमआयडीसीचा खा लर्क्ीा मालला आहे हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, या सींदभाथ  माहे डडसेंबल, २०१५ लोजी िा त या दलम्यान सिथ स्र्ाननी 
लोीप्रन नीधीनी  हलसल ीायाथलयािल धडी मोचा खाथ ीाढला हे, ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, यािेळी देण्या  आलेल्या ननिेदनामध्ये ीोणतया मागण्या ीलण्या  आल्या 
आहे, 
(४) असल्यास, या मागण्याींसदभाथ   सेचा ख एमआयडीसीचा खा लर्क्ीा ीाढण्याबाब  र्ासनान े
ननणथय के ला आहे ीाय, तयाींचा ख ेस्िरुप ीाय आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ?  
  
श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) : (१) ि (२) होय, हे ाले आहे. 
(३) अध्यक्ष, ९ गाि र् ेजमीन बचा खाि ीृन  सलम ी, ाालापूल याींनी ददनाींी २६/११/२०१५ लोजी 
ननिेदन देऊन ाालापूल औदयोचगी ्प्पा क्र.२ साठी प्रस् ावि  ीेलेले भूसींपादन लद्द ीलािे ि 
सदल लमळी ीचा खा गाि नीार् नीं.७/१२ िलील नोंदी लद्द ीलाव्या अर्ी मागणी ीेली आहे. 
(४) महालाषर औदयोचगी विीास अचधननयम १९६१ अन्िये मौज ेीेळिली, िाींगणी, कोडीिल, 
ीाींढलोली, नािींड,े मानकीिली, अींजरुण ि हाळाुदथ,  ा.ाालापूल  सेचा ख मौज  ळिली,  ा.ीजथ  
या गािाीं ील भसूींपादनाचा खी प्रकक्रया चा खालू आहे. भूसींपादनाच्या अनुर्षींगाने श्जल्हाचधीाली, लायगड 
याींना ाा ेदालाींना नो्ीसा बजािनू आलेल्या हली ीींचा खा विचा खाल ीरुन, तयाींचा खे म्हणणे विचा खाला  
केऊन, ाा ेदालाींना सींधी देऊन हली ी अहिाल र्ासनास सादल ीलण्याच्या सूचा खना देण्या  
आलेल्या आहे . सींबींचध  र्े ीली ि भसूींपादन अचधीाली याींच्यासोब  जलमनीचा खा मोबदला 
िा्ाका्ीन ेठलविण्याबाब  बैठीा केण्या  ये  असून र्े ी-याींच्या सींम ीन ेभूसींपादन होणाल 
आहे ि जलमनीचा खे दल िा्ाका्ीने ननश्श्चा ख  ीलण्या  येणाल आहे . तयामुळे र्े ी-याींच्या 
सींम ीनेचा ख भूसींपादनाचा खी पुढील ीायथिाही ीलण्या  येणाल आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाि  नाही. 

___________ 
  

भुसावण तालुक्यातील एम्यवीसीमधील जलवाहहनीच ेिाम पूणफ िरययाबाबत 
  

(१९)  ४०१७९ (२७-०४-२०१६).   श्री.सांजय साविारे (भुसावण) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) भसुािळ  ालुक्या ील एमआयडीसी साठी जमीन सींपादन ीरुन बलीचा ख िर्ष े लो्ली  ली 
उदयोजीाींना पायाभू  सुविधा पुलविण्या  र्ासनास अपयर् आले, हे ाले आहे ीाय, 
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(२) असल्यास, उदयोजीाींना पुलविण्या  येणाले पाण्याचा खी लाईन ्ाीण्याचा खे ीाम सींर्ग ीने सुरु 
आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, उक्  बाब १ ि २ नसुाल चा खौीर्ी ीलण्या  आली आहे ीाय, 
(४) असल्यास, जलिादहनीचा ख े ीाम लिील पूणथ ीलण्याबाब  र्ासन ीोण ी ीायथिाही ीेली 
आहे िा ीलणाल आहे , 
(५) नसल्यास, विलींबाचा खी सिथसाधालण ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) : (१) हे ाले नाही. 
भुसािळ औदयोचगी के्षत्रा  पाण्याचा खी मागणी अतयल्प असल्यान ेभुसािळ विीास ीें द्रा ील 
विहीलीिरुन  ातपुल ी पाणी पुलिठा योजना ीायाथश्न्ि  ीलण्या  ीलण्या  आलेली आहे. सन 
२०१५ मध्ये पजथन्यमान ीमी झाल्यान े विहीली ील पाण्याचा खी पा ळी ाालािल्यान े एी 
अन रलक्  विींधन विहील केण्या  आलेली आहे. अर्ा प्रीाले एीूण ३० m३ पाणीपुलिठा सध्या 
ीलण्या  ये  आहे.  सेचा ख सदल औदयोचगी के्षत्रा  १३.६९ की.मी. लाींबीचा ख ेडाींबलीीलण झालेले 
लस् े उपलब्ध ीलण्या  आलेले असून लस्तयाींच्या ीडलेा विविध व्यासाच्या १२ की.मी. 
लाींबीच्या जलवि लण िादहन्या ्ाीण्या  आलेल्या आहे . तयाचा खप्रमाणे २५७ पर्ददि े
बसविण्या  आलेले आहे .  सचेा ख सदल औदयोचगी के्षत्रा  पायाभू  सुविधा पुलविण्यासाठी 
२८२.९० लक्ष (नक् ) ि ३२५.३४ लक्ष (ठोी) कीम ीचा खा प्रस् ाि प्रर्ासीीय मान्य ेसाठी सादल 
ीलण्या  आला आहे. मान्य ा प्राप्  हो ाचा ख पुढील ीायथिाही ीलण्या  येणाल आहे. 
(२) सदल औदयोचगी के्षत्रासाठी ११की.मी. लाींबीच्या जलिादहनीचा खे ीाम प्रस् ावि  असनू 
तयापैीी ५.६ की.मी. लाींबीचा खे ीाम पूणथ झाले आहे. उिथरल  ीामास प्रर्ासीीय मान्य ा प्राप्  
झाली असून तया ीामाचा खी ननविदा मींजुलीच्या प्रन के्ष  आहे. 
(३) बाब क्रमाींी १ ि २ च्या सींभाथ  उपलोक् प्रमाणे ीायथिाही ीलण्या  ये  आहे. 
(४) औदयोचगी के्षत्रासाठी ११ की.मी. लाींबीच् या जलिादहनीपीैी ५.६ की.मी. लाींबीचा खे ीाम पूणथ 
झाले असून उिथरल  जलिादहनीच्या ीामास प्रर्ासीीय मान्य ा प्राप्  झालेली असून ननविदा 
ीाढण्या  ये  आहे. ननविदा मींजलू झाल्यानीं ल ६ मदहन्या  ीाम पूणथ ीलण्या  येणाल आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाि  नाही. 

___________ 
रानसई (ता.उरण, जज.रायगव) येथील धरणातील गाण िाढणेबाबत 

  

(२०)  ४०३५६ (०४-०५-२०१६).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) लानसई ( ा.उलण, श्ज.लायगड) येर्ील धलणा ील गाळ ीाढणेबाब  मा. उदयोग मींत्री याींना 
स्र्ाननी लोीप्रन ननधीींनी ददनाींी १ एवप्रल, २०१५ लोजी िा तयासमुालास ननिेदन ददले आहे, हे 
ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, सदल धलणा ील गाळ अदयाप पय ं ीाढला गेला नाही, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, तयाअनुर्षींगान ेीोण ी ीायथिाही ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
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श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) : (१) ि (२) होय, हे ाले आहे. 
(३) भाल  सलीालच्या अातयारल ील म.ेसेंरल िॉ्ल अँड पॉिल रलसचा खथ स््ेर्न, पुणे या सींस्र्ेस 
लानसई धलणा  गाळ साचा खला आहे कीीं िा ीसे याचा खे सिेक्षणाचा ख े ीाम देण्या  आले असून 
सींस्र्ेने ददनाींी १९ फेब्रुिाली २०१५  े २८ फेब्रुिाली २०१५ या ीालािधी  सिेक्षणाचा ख ेीाम पूणथ 
ीेले आहे ि तयाचा खा अहिाल ददनलींी २२/१/२०१६ लोजी प्राप्  झाला आहे. अहिालानुसाल ०-०२ 
दर्लक्ष कन मी्ल म्हणज े धलण साठ्याच्या ०.४४ ्क्ीे इ ीाचा ख गाळ असनू सींस्र्ेच्याचा ख 
ननरलक्षणाााली सब बॉ्म प्रोफाईलिल सिे ीरुन केण्याचा खी सचूा खना ददली आहे. तयानुसाल सदल 
सींस्र्ेला सिथ र्क्य ाींचा खा विचा खाल ीरुन अहिाल सादल ीलण्याबाब  ददनाींी २/२/२०१६ च्या 
पत्रान्िये विनीं ी ीलण्या  आली असनू अींन म अहिाल प्राप्  झाल्यानीं ल पुढील ीायथिाही 
ीलण्या  येणाल आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाि  नाही. 

___________ 
ाेवी, ता.धचपणूण व लोटे, ता. ावे (जज.रत्नाधगरी) येथील औद्योधगि  

वसाहतीमध्ये बेिायदा भांगार गोदामे सुरू असलेबाबत 
  

(२१)  ४०७३७ (२७-०४-२०१६).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) लतनाचगली श्जल्हया ील ाेडी,  ा.चचा खपळूण ि लो्े,  ा.ाेड येर्ील औदयोचगी 
िसाह ीमधील बींद असलेल्या ीालाान्याींमध्ये भींगालाचा खी गोदामे र्ा्ण्या  आली आहे , हे ाले 
आहे ीाय, 
(२) असल्यास, या अनचधीृ  भींगाल गोदामाींना र्ासनाने पाणी ि िीजपुलिठा ददला आहे, हेही 
ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, या अनचधीृ  भींगाल गोदामाींना सींलक्षण  सेचा ख िीज, पाणीपुलिठा ि अन्य 
सोयीसुविधा पुलविणाऱ्या सींबींचध  अचधीा-याींिल ीोण ी ीालिाई ीलण्या  येणाल आहे, 
(४) भींगाल गोदाम े असलेली बींद ीालाान्याींचा खी जागा अन्य उदयोगाींना उपलब्ध ीरून 
देण्यासाठी र्ासन ीोण  ेप्रयतन ीेले िा ीली  आहे , 
(५) नसल्यास, तयाचा खी ीालणे ीाय ? 
  

श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) : (१) ाेडी ि लो्े येर्ील भाूींड हे महालाषर औदयोचगी 
विीास महामींडळान े उदयोजीाींना उदयोग सुरु ीलण्यासाठी िा्प ीेले आहे .  र्ावप ाेडी 
येर्ील ज्याींचा ख ेीालाान ेबींद आहे  अर्ा ६ उदयोजीाींनी भींगालाचा खी गोदामे र्ा्ली  असल्याचा ख े
ननदर्थनास आल्यािल सींबींचध  उदयोजीाींना महामींडळाने नो्ीसा बजािल्या असून तयापैीी 
एीा सींबींचध  उदयोजीाींन ेभींगाल गोदाम बींद ीेले आहे. उिथरल  ५ उदयोजीाींिल महामींडळाचा खे 
ननयमानुसाल ीालिाई ीलण्या  ये  असून ददनाींी ९/५/२०१६ लोजी पुन श्चा ख नो्ीसा बजािण्या  
आल्या आहे . 
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(२), (३) ि (४) महामींडळ औदयोचगी के्षत्र विीलस  ील ाींना उदयोजीाींना पायाभू  सुविधा 
म्हणजेचा ख लस् ा, पाणी, िीज इतयादी सुविधा उपलब्ध ीरुन दे ो ि उदयोजीाींनी ीलालनाम्या  
नमूद ीेलेल्या ीालािधीमध्ये भूाींड विीलस  ीलणे आिश्यी अस ,े तयानुसाल प्रस् ु  
प्रीलणी महामींडळान े भींगाल गोदामाींना पाणीपुलिठा ददलेला नसून  ो भूाींडधालीाींस 
उदयोगासाठी ददलेला आहे.  र्ावप भींगाल गोदामे बींद न ीलणाऱ्या भूाींडधालीाचा खा िस् ुश्स्र् ी 
अहिाल केऊन पाणी ि िीज पुलिठा बींद ीलण्या  येईल ि भूाींडधालीाींिल ीलालनाम्या ील 
 ल ुदीनुसाल ीालिाई ीलण्या  येईल. 
(५) प्रश्न उद् ाि  नाही.  

___________ 

िोहापूर जजह्यातील औद्योधगि वसाहतीमध्ये  
रि टशमफनलच्या रावलेया प्रस्तावाबाबत 

(२२)  ४१०१९ (२७-०४-२०१६).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोहापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) ीोल्हापूल र्हला ील  ीन औदयाचगी िसाह ीलग  री ्लमथनल उभालण्यासाठी र्ासनाीड े
प्रस् ाि सादल ीलणे  आला आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, लाषरीय महामागथ क्र. एन एचा ख - ०४ िल ीागल, ीोल्हापूल  े मुींबई जे.एन.पी्ी 
बींदलापय ं एीही री ्लमथनल नाही, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, यासाठी श्जल्हा लॉली ऑपले्लस असोलसएर्नने एमआयडीसी ीड ेरी ्लमथनल 
साठी आलक्षक्ष  जागेचा खी मागणी ीेली आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, याबाब  र्ासन स् लािल ीोण ी ीायथिाही ीेली िा ीलण्या  येणाल आहे ? 
 

श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) :(१) हे ाले नाही. 
     र्ावप महालाषर औदयोचगी विीास महामींडळाने तयाींच्या औदयोचगी के्षत्रापैीी लर्लोली 
औदयोचगी के्षत्र ि ीागल हा ीणींगले औदयोचगी के्षत्रा  अनुक्रमे भूाींड क्र. एएमचा खे ३००० 
चा खौ.मी. ि भाूींड क्र.एएम-१/ए चा ख े २०००० चा खौ.मी. इ क्या के्षत्रफळाचा खे भाूींड लााीि ठेिण्या  
आले आहे . 
(२) लाषरीय महामागथ ४ लग  ५ की.मी. अीं लािल ि जे.एन.पी.्ी. बींदालापासून ३५ की.मी. 
अीं लािल पा ाळगींगा औदयोचगी के्षत्रामध्ये री ्लमथनल ीायाथश्न्ि  आहे. 
(३) अध्यक्ष, ीोल्हापूल डडस्रीक्् लॉली ऑपले्सथ असोलर्एर्न याींनी िाहन ळासाठी ीागल-
हा ीीं णगले पींचा ख ालाकीीं   औदयोचगी के्षत्र, लर्लोली औदयोचगी के्षत्र  सेचा ख गोीूळ औदयोचगी 
के्षत्रा  प्रतयेीी २०,००० चा खौ.मी. जागेचा खी मागणी महामींडळाीड े ीेली हो ी. याबाब  अध्यक्ष, 
ीोल्हापूल डडस्रीक्् लॉली असोलर्एर्नला ददनाींी ५/७/२०१३ लोजीच्या पत्रान्िये प्रील्प अहिाल, 
बाींधीाम नीार्ा, प्रकक्रया र्ुल्ी इतयादी आिश्यी ीागदपत्राींचा खी पू थ ा ीलण्याबाब  
ीळविण्या  आले आहे.  र्ावप अदयापपय ं तयाींनी उक्  ीागदपत्राचा खी पू थ ा ीेलेली नाही. 
तयामुळे पुढील ीायथिाही ीलण्या  आलेली नाही  र्ावप सदल असोलर्एर्नन े ीागदपत्राींचा खी 
पू थ ा ीेल्यानींल महामींडळाच्या प्रचा खलल  धोलणानुसाल पुढील ीायथिाही ीलणे र्क्य होईल. 

___________ 
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एम्यवीसी उद्योगासाठी स्वस्तात भूाांव घेऊन त्याचा वापर न  

िरणाऱ्या उद्योगाांवर नोहटसा बजाववययात ्याबाबत 
  

(२३)  ४१२७४ (२७-०४-२०१६).   श्री.शभमराव तापिीर (ाविवासला) :   सन्माननीय उद्योग 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) औदयोचगी विीास महामींडळाने (एमआयडीसी) उदयोगासाठी स्िस् ा  भूाींड केऊन तयाचा खा 
िापल न ीलणाऱ्या पुण्या ील समुाले ३७५ जणाींना नोद्सा बजाविण्याचा खी प्रकक्रया सुरू ीेली 
असल्याचा ख ेमाहे जान,े २०१५ मध्येिा तयादलम्यान ननदर्थनास आल्याचा खे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, येतया िर्षाथ  उदयोग उभालणी न ीेल्यास भाूींड ीाढून के ले जाणाल आहे , हे 
ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, उदयोग उभालणीसाठी पुणे, मुींबई आणण नालर्ीमध्ये एी हजालािल भूाींड 
स्िस् ा  के लेले आहे  हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, भूाींडधालीाींिल ीाय ीालिाई ीेली अर्िा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. सभुाष देसाई (१२-०९-२०१६) :(१) महालाषर औदयोचगी विीास महामींडळाने उदयोगासाठी 
स्िस् ा  भूाींड के लेले नसून औदयोचगी के्षत्रासाठी भूसींपादन ीरुन भूाींडाींचा खे आलेान ीरुन 
महामींडळाच्या प्रचा खलल  दलान े भूाींडाींचा ख े िा्प ीेले आहे.  सेचा ख ज्या भूाींड धालीाींनी 
ीलालनाम्या ील अ्ी ि र् ीनसुाल भूाींडाचा खा विही  ीालािधी  विीास ीरुन बाींधीाम 
पूणथतिाचा खा दााला प्राप्  ीेलेला नाही अर्ा भाूींड धालीाींना नो्ीसा बजािण्याचा खी प्रकक्रया सुरु 
आहे. 
(२) महामींडळाच्या ददनाींी २३/१०/२०१५ च्या परलपत्रीानुसाल ज्या भूाींडधालीाींनी अदयापपय ं 
भूाींडाचा खा विीास ीेला नाही तया भाूींडधालीाींना र्ेि्चा खी सींधी म्हणून महामींडळान े उदयोग 
सींजीिनी योजना २०१५ लाबविली असून न चा खा लाभ के लेल्या लाभार्ीना भाूींडाचा खा विीास 
ीलण्यासाठी ३१/८/२०१७ पय ं मदु  देण्या  आली आहे. मात्र तयानीं लही ज े भूाींड मोीळे 
आहे  कीीं िा ज्या भूाींडाींि बाींधीाम सुरु आहे कीीं िा ज्याींनी भूाींड विीलस  ीेला नाही अस े
भूाींड पल  केण्यासींदभाथ  ीायथिाही ीलण्या  येणाल आहे. 
(३) ि (४) महामींडळाच्या औदयोचगी के्षत्रा ील भाूींडाींचा ख ेिा्प हे महामींडळाच्या प्रचा खलल  दलान े
ीलण्या  ये े. 
(५) प्रश्न उद् ाि  नाही. 
 

___________ 
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नवी मुांबई एम्यवीसीत नागरी सुववधा उपलब्ध िरुन देययाबाबत 
  

(२४)  ४४१७५ (२७-०४-२०१६).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जजतेंद्र ्व् हाव (मुांरा ा िणवा), 
श्री.सुरेश लाव (िजफत), श्री.पाांवुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) निी मुींबई एमआयडीसी के्षत्रा  नागली सुविधा उपलब्ध ीरुन देण्यासाठी निी मुींबई 
महापाललीेन ेएमआयडीसीीड ेएीूण २३२ भूाींडाचा खी मागणी ीेली आहे हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, मागणी ीेलेले उक्  २३२ भूाींड औदयोचगी दलाने न दे ा नाममात्र दलाने 
लमळािे  म्हणून मागणी ीेली असल्याने याींदभाथ  एमआयडीसीचा खा धोलणातमी ननणथय झाला 
आहे ीाय, 
(३) असल्यास, तयानुसाल सदल २३२ भूाींड नाममात्र दलान ेनिी मुींबई महापाललीेस उपलब्ध 
ीरुन देण्याबाब  ीाय ीायथिाही ीलण्या  आली आहे िा ये  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) :(१) हे ाले आहे. 
       निी मुींबई महानगलपाललीेने सािथजननी र्ौचा खालय, आलोग्य ीें द्र / रुग्णालय, र्ाळा 
अींगणिाडी, कक्रडाींगण, उदयान, जलीुीं भ, समाजमींदील, माीे्, स्मर्ानभूमी, दफनभूमी इतयादी 
मूलभू  सुविधा नागरलीाींना पुलविण्याीरल ा जागा अपूली पड  असल्यान े २३३ भूाींडाींचा खी 
मागणी ीेली आहे. 
(२) ि (३) महामींडळान े के लेल्या धोलणातमी ननणथयानुसाल निी मुींबई महानगलपाललीेस 
ददनाींी १७/४/२०१५ लोजीच्या पत्रान्िये भूाींडासींदभाथ  लेाी स्िरुपा  महामींडळाच्या अ्ी मान्य 
असल्याबाब  सींम ीपत्र देण्याचा खी विनीं ी ीलण्या  आली आहे.  र्ावप निी मुींबई 
महानगलपाललीेीडून अदयाप सींम ीपत्र देण्या  आलेले नाही. सींम ी प्राप्  झाल्यानीं ल 
ननयमानुसाल पुढील ीायथिाही ीलण्या  येईल. 
(४) प्रश्न उद् ाि  नाही. 

___________ 
िोहापूर जजह्यातील औद्योधगि वसाहतीमध्ये वाहन 

 तणासाठी असलेया रााीव जागेबाबत 
  

(२५)  ४५३२० (२७-०४-२०१६).   वॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय उद्योग 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) ीोल्हापूल श्जल्हया ील औदयोचगी िसाह ीमध्ये िाहन  ळासाठीचा खी लााीि जागा असून 
 सा प्रस् ाि ीोल्हापूल परलसला ील औदयोचगी सींक्नासह अन्य सींक्नाींनी लाज्य 
र्ासनाीड ेगेल्या ीाही िर्षाथपासून पडून आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, या िाहन ळाच्या प्रस् ािािल अदयापपय ं ननणथय न केण्याचा खी ीालणे ीाय 
आहे, 
(३) असल्यास, या सींदभाथ  र्ासन ननणथय केणाल आहे ीाय, तयाींचा खे स्िरुप ीाय आहे ? 
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श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) : (१), (२) ि (३) हे ाले नाही.  र्ावप महालाषर औदयोचगी 
विीास महामींडळाच्या औदयोचगी िसाह ीमध्ये श्री.विनायी एन.देिणेील मे.विमलेश्िल 
ऑ्ोमोबाईल्स रेड रलअल रेंननींग सींस्र्ा ि अध्यक्ष ीोल्हापूल डडस्रीक्् लॉली ऑपले्सथ 
असोलसएर्न याींनी िाहन ळासाठी लर्लोली औदयोचगी के्षत्र ीागल हा ीणींगले पींचा ख ालाींकी  
औदयोचगी के्षत्र ि गोीूळ-लर्लगाि औदयोचगी के्षत्रा  प्रतयेीी २०००० चा खौ.मी. भूाींडाचा खी  
िाहन ळासाठी मागणी ीेली हो ी तया अनुर्षींगाने महामींडळाने तयाींना आिश्यी तया 
ीागदपत्राचा खी पू थ ा ीलण्याबाब  ीळविण्या  आले हो .े  र्ावप सदल सींस्र्ाींनी अदयापपय ं 
ीागदपत्राींचा खी पु थ ा ीेलेली नाही, तयामुळे िाहन ळासींदभाथ  ीायथिाही ीलण्या  आलेली नाही, 
 ली सदल सींस्र्ाींनी ीागदपत्राींचा खी पू थ ा ीेल्यानीं ल महामींडहाच्या प्रचा खलल  धोलणानसुाल पुढील 
ीायथिाही ीलणे र्क्य होईल. 

___________ 
  

ठाणे महानगरपाशलिेतील अनिे गावाांचा पाणीपुरवठा ाांवीत िे याबाबत 
  

(२६)  ४५८६० (२७-०४-२०१६).   श्री.गणपत गायिवाव (ियाण पूवफ) :   सन्माननीय उद्योग 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) ठाण ेमहानगलपाललीे  समािरे् असलेल्या २७ गािाींच् या पाणीपलुिठ्याचा खी  ब् बल ९५ ीो्ी 
र्ीबाीी झाल् यामुळे एमआयडीसीने या गािा ील पाणीपुलिठा ाींडी  ीेल् याने नागरलीाींनी 
ील् याण येर् ेलास्  ालोीो आींदोलन ीेले असल् याचा ख ेमाहे जानेिाली, २०१६ मध्ये िा तयादलम् यान 
ननदर्थनास आले आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल् यास, सदल गािाीं ील पाणी पुलिठा ाींडी  न ीलण् याबाब  र्ासनाने ीोण ी 
ीायथिाही ीेली आहे िा ीलण् या  ये  आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) : (१) ि (२) ील्याण येर्े नागरलीाींनी लास् ालोीो आींदोलन 
ीेल्याचा खी बाब ननदर्थनास आलेली नाही.  र्ावप २७ गाि ेही ठाणे महानगलपाललीेच्या के्षत्रा ील 
नसून ील्याण-डोंत्रबिली महानगलपललीे  समाविष् झालेली आहे .  सेचा ख तया २७ गािाींना 
महालाषर औदयोचगी विीास महामींडळामाफथ   बालिी पाणीपुलिठा योजने ून ४१ जोडण्याींदिाले 
पाणीपुलिठा ीलण्या  ये  आहे. सदल २७ गािाींच्या पाणीपुलिठ्याचा खी माहे फेब्रुिाली, २०१६ 
पय ंचा खी रु.१०४.१९ ीो्ी इ ीी र्ीबाीी ील्याण-डोंत्रबिली महानगलपाललीेीड ेर्ीी  आहे. 
 र्ावप बालिी ि आींध्र धलणा ील पाणीसाठा ाालािल्यामुळे जलसींपदा विभागाने पाणीीपा  
लागू ीेलेली आहे.  सेचा ख र्ीबाीीच्या िसलुीसाठी एमआयडीसीने प्रस्  ु २७ गिाींचा खा 
पाणीपुलिठा अदयाप ाींडी  ीेलेला नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाि  नाही. 

___________ 
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अांबरनाथ तालुक्यातील एम.्य.वी.सी प्रत्यक्षात पाणी योजनाच अजस्तत्वात 
 नसताांना एम.्य.वी.सी. पाणी पुरवठा ववभागािव ेहाजीमलांगवावी ग्राम  

पांचायतीच्या नावे थिबािी िागदोपरी दाावली जात असयाबाबत 
(२७)  ४५८८१ (२७-०४-२०१६).   श्री.गणपत गायिवाव (ियाण पूवफ) :   सन्माननीय उद्योग 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) अींबलनार्  ालुक्या ील एम.आय.डीसी. पाणी योजना हाजीमजींगिाडीच्या नाि ेमींजूल असून 
 ी ालड गािापय ंचा ख ीायाथन्िी  असून प्रतयक्षा  पाणी योजनाचा ख अश्स् तिा  नस ाना 
एम.आय.डी.सी. पाणी पुलिठा विभागाीड े हाजीमलींगिाडी ग्राम पींचा खाय ीच्या नािे र्ीबाीी 
ीागदोपत्री दाािली जा  आहे  तयामुळे हाजीमलींगिाडी ग्राम पींचा खाय ीस निीन पाणी पुलिठा 
योजना उसा्णे मागे सुरु ीलण्याचा खी ग्रामपींचा खाय ीचा खी मागणी हो  असून तयाबाब चा खे ननिेदन 
स्र्ाननी लोीप्रन ननधी याींनी ददनाींी २४ जून, २०१५ लोजी िा तयासुमालास मा.उदयोग मींत्री 
याींना ददले आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, उपलोक्  प्रीलणी र्ासनान ेीाय ीायथिाही ीेली आहे िा ीलणाल आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) :(१) होय, हे ाले आहे स्र्ाननी लोीप्रन ननधी याींनी     
ददनाींी ३/६/२०१५ लोजी ननिेदन ददले आहे. महालाषर औदयोचगी विीास महामींडळा फे 
हाजीमलींगिाडीसाठी प्रतयेी िर्षी उन्हाळी हींगामासाठी  ातपुलतया स्िरुपाचा खी ८० लम.लम. व्यासाचा खी 
नळजोडणी ददनाींी १७/०४/१९९३ पासून देण्या  आली हो ी.  र्ावप पींचा खाय  सलम ी हाजीमलींग 
याींच्याीडून पाणी पुलिठ्याच्या देयीाचा खी लक्ीम भलणा ीलण्या  ये  नसल्याचा खे ननदर्थनास 
आल्यामुळे ददनाींी २५-६/२००५ पासून सदल नळजोडणी बींद ीलण्या  आली आहे.  सेचा ख सदल 
नळजोडणीचा खी पाणीपट्टी रु.९,५४,२५७/- ि विलींब र्ुल्ी रु.२५,५३,८७३/- अर्ी एीूण २५,०८,१३०/- 
इ ीी लक्ीम माचा खथ, २०१६ पय ं र्की  आहे. 
     गु्रप ग्रामपींचा खाय  हाजीमलींगिाडीसाठी वपण्याच्या पाणी पुलिठा योजनेीली ा 
महामींडळाच्या उसा्णे मागे जाणाऱ्या जलिादहनीिरुन नळजोडणी देण्याच् या प्रस् ािास 
महामींडळाने ददनाींी २१/२/२०१२ लोजी मींजूली देऊन गु्रप ग्रामपींचा खाय , हाजीमलींगिाडी याींना 
ददनाींी २०/३/२०१२ च्या पत्रान्िये नळजोडणी मींजूलीबाब   सेचा ख जुन्या  ातपरुलतया 
नळाजोडणीचा खी र्ीाबाीीचा खी लक्ीम भलणे ि इ ल अ्ी पूणथ ीलण्याबाब  ीळविले हो .े  र्ावप 
तयानी अदयापपय ं आिश्यी ीागदपत्र ेि नविन नळजोडणीचा खी लक्ीम आणण र्की  लीमचेा खा 
भलणा ीेलेला नाही. तयामळेु नळजोडणी ीायाथश्न्ि  ीलण्या  आलेली नाही.  र्ावप 
पाणीपट्टीचा खी लक्ीम रु. ९,५४,२५७/-  सेचा ख सुलक्षा अनाम  लक्ीम, नळजोडणीचा खा ाचा खथ, 
पाणीपुलिठा ीलालनाम्याच्या प्र ीचा खी कीीं म  आगाऊ भलणा ीेली  ल गु्रप ग्रामपींचा खाय , 
हाजीमलींगिाडी याींना ८० लम.मी. व्यासाचा खी निीन नळजोडणी ीायाथश्न्ि  ीलणे र्क्य होणाल 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाि  नाही. 

___________ 
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औद्योधगि वसाहतीत अनिेाांनी जशमनी शमणवया मार, प्रत्यक्षात  
त्या जागेवर उद्योग उभे राहहलेले नसयाबाबत 

(२८)  ४७७२२ (२७-०४-२०१६).   श्री.हररष वपांपणे (मुनत फजापूर) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) अीोला श्जल्हया  उदयोगाींना चा खालना लमळािी म्हणून औदयोचगी िसाह ी  अनेीाींनी 
जमीन लमळिल्या मात्र, प्रतयक्षा  तया जागेिल उदयोग उभ ेलादहलेले नाही , हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, १८ उदयोजीाींनी उदयोग सुरु ीलण्या  ददलींगाई ीेली असून   े र्ासनाचा खी 
फसिणूी ीरल  आहे , हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, भूाींडाचा खा िापल न ीलणाऱ्या भूाींडधालीाींना एी िर्षाथचा खी मुद िाढ ददली हेा ी 
मात्र तयािल अदयाप ीोण ाही ननणथय उदयोजीाींनी के ला नसल्यामळेु तयाींच्याविरुध्द 
र्ासनाने ीोण ीही ीायथिाही अदयाप ीेली नसल्याचा खे नुी चेा ख ननदर्थनास आले आहे, हे ही ाले 
आहे ीाय, 
(४) असल्यास, जे उदयोग पूणथपणे बींद झाले आहे  तयाचा खी चा खौीर्ी ीरुन जागाींचा खा फेललललाि 
ीलण्याचा खी मागणी हो  आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(५) असल्यास, सदल प्रीलणी र्ासनाने ीोण ी ीायथिाही ीेली आहे िा ीलण्या  ये  आहे, 
(६) नसल्यास, होणाऱ्या ददलींगाईचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) : (१), (२) ि (३) अीोला श्जल्हया  एीूण ७ औदयोचगी 
के्षत्र स्र्ापन ीेलेली असून तयािल १७१३ भूाींडाींचा खे आलेान ीलण्या  आलेले आहे. तयापीैी 
१६५२ भूाींडाींचा खे िा्प ीलण्या  आले असून तया ील ६१९ भाूींडाींिल उतपादन सुरु आहे  ल 
१७९ भूाींडाींिलील उतपादन सुरु होऊन बींद झालेले आहे ि १०० भाूींडाींचा खा विही  ीालािधी 
लर्ल्ली आहे. 
       उदयोजीाींना भाूींड िा्प ीेल्यानीं ल प्रार्लमी ीलालनाम्या ील अ्ी ि र् ीनुसाल 
भूाींडाचा खा विीास ीलणे ि भाूींडािल ीालााना इमाल ीचा खे बाींधीाम ीरुन इमाल  बाींधाीम 
पूणथतिाचा खे प्रमाणपत्र प्राप्   ीलण्यासाठी ५ िर्षाथचा खा ीालािधी देण्या  ये ो.  र्ावप ज्या 
भूाींडधालीाींनी बाींधीाम ीरुन बाींधीाम पूणथतिाचा खे प्रमाणपत्र अलभयाींत्रत्रीी विभागाीडून प्राप्  
ीरुन के लेले नाही तयाींना एी र्ेि्चा खी सींधी म्हणून महामींडळान ेसन २०१५ मध्ये सींजीिनी 
योजना जादहल ीेली असून तयानुसाल भाूींडाच्या विीासाीरल ा ३१/८/२०१७ पय ं मुद िाढ 
देण्या  आली आहे. सदल ीालािधी अदयाप लर्ल्ली असल्यामळेु भूाींडधालीाींिल ीायथिाही 
ीलणे र्क्य नाही.  र्ावप सदल ीालािधी सींपुष्ा  आल्यानीं ल जे भूाींडधाली भूाींडाचा खा 
विीास ीलणाल नाही  असे भूाींड पल  केण्याचा खी ीायथिाही महामींडळाीडून ीलण्या  येईल. 
(४), (५) ि (६) बींद उदयोगािल विविध दाि ेि बीँाींचा ख े ालण इतयादी असल्यामळेु फेल लललाि 
ीाढण्यास M ID C सक्षम हो  नाही. 
 

___________ 
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नाांदगावपेठ (जज.अमरावती) येथील एम्यवीसीत गारमेंट हब उभारययाबाबत 
  

(२९)  ४८१३५ (२७-०४-२०१६).   अॅव.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) अमलाि ी श्जल्हया ील नाींदगािपेठ येर्ील एमआयडीसी  गालमें् हब ीलण्याचा खा र्ासनाचा खा 
विचा खालअसल्याचा ख ेमाहे डडसेंबल, २०१५ मध्ये िा त या दलम्यान ननदर्थनास आले आहे, हे ाले आहे 
ीाय, 
(२) असल्यास, र्ासनान ेउक्  प्रश्नाींबाब  ननणथय केऊन ीोण ी ीायथिाही ीेली िा ीलण्या  
ये  आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) :(१) सन २०१२ मध्ये अन रलक्  अमलाि ी औदयोचगी 
के्षत्रा  ५०० हेक््ल जागेिल ्ेक्स्ाईल पाीथ  विीलस  ीलण्या  आला आहे. 
 
(२) 

 १) महालाषर औदयोचगी विीास महामींडळाने अमलाि ी पींचा ख ालाींकी  औदयोचगी 
के्षत्रा ील ५०० हे.आल जागा ्ेक्स्ाईल पाीथ साठी ननयोश्ज  ीेली असनू तयामध्ये ३८ 
भूाींड आलेणा  ीेले आहे . लस् े, पर्ददिे ि जल वि रलीा यासालाी विीासाचा खी ीाम े
महामींडळाीडून हा ी केण्या  आली आहे . 

 २) ॲडव्हाीं्ेज विदभथ अीं गथ  झालेल्या सामींजस्य ीलालानुसाल ३ ्ेक्स्ाईल ीीं पन्याींना 
जागा मींजूल ीलण्या  आली आहे. 

 ३) ्ेक्स्ाईल उदयोगाच्या सोईीरल ा ५ एम.एल.डी. क्षम ेचा खी सीई्ीपी  याल ीलण्याचा खे 
ीाम प्रग ीपर्ािल आहे. 

 ४) पाणीपुलिठा ीलण्याीरल ा २५.०० एमएलडी क्षम ेचा खी पाणी पलुिठा योजना अप्पल 
िधाथ धलणा ून ीायाथश्न्ि  ीलण्या  आली आहे. 

 ५) महालाषर लाज्य विदयु  वि लण ीीं पनीने २०MVA क्षम ेचा खे ३३/११ ीे.व्ही. चा ख े सब 
स््ेर्न ीायाथश्न्ि  ीेले असून सदय श्स्र् ी  १.७MVA िीज पुलिठा ीलण्याीं  ये  आहे. 
२०MVA क्षम ेचा खे ३३/११ ीे.व्ही.चा खे. ०२ सब स््ेर्नचा ख ेीाम सुरु आहे. 

 ६) सदयःश्स्र् ी  ११ उदयोजीाींना िा्पपत्र, ६ उदयोजीाींना देीालपत्र ि २ 
उदयोजीाींना Comfort Letter ननगथलम  ीलण्या  आले आहे. 

(३) प्रश्न उद् ाि  नाही. 
 

___________ 
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अशलबाग व मरुूव (जज. रायगव) तालुक्यातील सागरी धुप प्रनतबांधि 
 बांधा-याांना मान्यता देणेबाबत 

  

(३०)  ४८२४८ (२०-०५-२०१६).   श्री.सभुाष उर्फ  पांडवतशेठ पाटील (अशलबाग) :   सन्माननीय 
सावफजननि बाांधिाम (सावफजननि उपक्रम वगणून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील    
ीाय  - 
  

(१) अललबाग ि मुरूड (श्ज. लायगड)  ालुक्या ील सागली धुप प्रन बींधी बींधा-याींना मान्य ा 
देण्यासींदभाथ  लोीप्रन ननधीींनी महालाषर मेरल्ाईम बोडाथीड े प्रस् ाि सादल ीेले अस ाना 
ददनाींी ३१ जानेिाली, २०१६ पय ं प्रस् ािाींना मान्य ा देण्या  आलेली नाही, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, अललबाग ि मुरूड  ालुक्या ील र्े ी ि बागाय ी सुलक्षक्ष  लााण्याच्या दृष्ीन े
प्रस् ािाींना मान्य ा देणेबाब  ीोण ी ीायथिाही ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) : (१) होय, हे ाले आहे. 
(२) अललबाग  ालुक्या ील माींडिा, लेिदींडा, सासिण,े अललबाग ि निेदल निगाींि ही ५ ीाम े
लाज्य अर्थसींील्प २०१६-२०१७ मध्ये समाविष् असून याींचा खी एीत्रत्र  अींदाश्ज  कीीं म  
रु.४५०.०० लक्ष एिढी आहे ि तया ीामाींसाठी रु.१६३.०५ लक्ष एिढी आचर्थी  ल ुद ीलण्या  
आली आहे. 
     मुरुड  ालुक्या ील ीालर्द हे एी ीाम लाज्य अर्थसींील्प २०१६-२०१७ मध्ये समाविष् 
असून याींचा खी अींदाश्ज  कीीं म  रु.४००.०० लक्ष एिढी आहे ि या ीामाींसाठी रु.८६.९६ लक्ष एिढी 
आचर्थी  ल ूद ीलण्या  आली आहे. 
      सेचा ख  ेलािा वित  आयोग अीं गथ  र्ळ, बागदाींडा, र्ेलोंडा या ीामाींना प्रर्ासीीय 
मान्य ा प्राप्  असून या ीामाींचा खी एीत्रत्र  अींदाश्ज  कीीं म  रु.६२६.६६ एिढी आहे. 
     उपलोक्  सिथ ीामाींना सीआलझडे पलिानगी लमळिणे ि ननविदा प्रकक्रया पूणथ ीरुन ही 
सिथ ीामे पािसाळ्यानीं ल ननधी उपलब्ध ेनुसाल हा ी केिून पूणथ ीलण्या  ये ील. 
(३) प्रश्न उद् ाि  नाही. 

___________ 
  

जजांतूर (जज.परभणी) येथ ेउभारययात ्लेया औद्योधगि  
वसाहतीांना (एम्यवीसी) मुलभूत सोयीसुववधा नसयाबाबत 

  

(३१)  ४८४१६ (२७-०४-२०१६).   श्री.ववजय भाांबणे (जजांतूर) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) श्जीं ूल (श्ज.पलभणी) येर् े उभालण्या  आलेल्या औदयोचगी िसाह ीींना (एमआयडीसी) 
मुलभू  सोयीसुविधा पुलविण्या  आलेल्या नाही , हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, सदल िसाह ीचा खी र्ासनामाफथ   पाहणी ीेली आहे ीाय, 
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(३) असल्यास, पाहणीचा खे ननषीर्षथ ीाय आहे  ि  दनुसाल सदल िसाह ीींना मुलभू  सुविधा 
पुलविणेबाब  र्ासनाने ीोण ी ीायथिाही ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) :(१) ि (२) श्जीं ूल औदयोचगी के्षत्रासासाठी महामींडळान े
एीूण ८९.४८ हे.आल के्षत्र सींपादद  ीेले आहे.  सेचा ख सदल के्षत्रा  एीूण ५.८८ की.मी. लाींबीचा ख े
डाींबली लस्  ेबाींधण्या  आले आहे . तयापैीी, ३.६८ की.मी. लाींबीच्या लस्तयािल ११४ पर्ददिे 
बसविण्या  आले आहे . ाुल्या  सेचा ख विींधन विहीलीमधून ५.८८ की.मी. लाींबीच्या 
जलवि लणणीेदिाले २४  ास पाणीपुलिठा ीलण्याचा खी व्यिस्र्ा ीलण्या  आली आहे. 
(३) श्जीं ूल औदयोचगी के्षत्रा  सदय श्स्र् ी  दषुीाळी परलश्स्र् ी असल्यामुळे १४ क.मी.प्रन  
ददन पाणीपुलिठा ीलण्या  ये  आहे. उिथरल  २.२० की.मी. लाींबीच्या लस्तयािल पर्ददिे 
बसविण्यासाठी प्रर्ासीीय ि  ाींत्रत्री मान्य ा प्राप्  झाली असून ननविदा मागविण्या  ये  
आहे . ननविदा प्रकक्रया पूणथ झाल्यािल ६ मदहन्या  ीाम पूणथ ीलण्या  येईल. 
(४) प्रश्न उद् ाि  नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ववववध भागातील औद्योधगि वविास महामांवणाच े 
(एम्यवीसी) मोिणे भूाांव ताब्यात घेययाबाबत 

  

(३२)  ४८८१६ (२७-०४-२०१६).   प्रा.वषाफ गायिवाव (धारावी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
वॉ.सांतोष टाररे् (िणमनुरी) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील 
ीाय  - 
  

(१) लाज्या ील विविध भागा ील औदयोचगी विीास महामींडळाचा ख े(एमआयडीसी) मोीळे भाूींड 
 ाब्या  केण्याचा खी प्रकक्रया सुरु असून माहे जानेिाली, २०१६ अालेपयथ  सुमाले १७०० भाूींड 
 ाब्या  केण्या  आले आहे , हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, उक्  भाूींड ीोणतया ीालणाींमुळे  ाब्या  केण्या  आले आहे  ि तयाचा खा िापल 
ीर्ाप्रीाले ीलण्या  येणाल आहे, 
(३) अदयाप, एमआयडीसीीडून की ी भाूींड  ाब्या  केण्याचा ख ेबाीी आहे ि  े ीेव्हा  ाब्या  
केण्या  येणाल आहे  ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (१२-०९-२०१६) :(१)  होय, हे ाले आहे. 
     महामींडळान ेएवप्रल, २०१६ अाेलपय ं १४७४ भूाींड  ाब्या  के ले असून मोीळे भूाींड 
 ाब्या  केण्याचा खी प्रकक्रया सुरु आहे. 
(२) औदयोचगी के्षत्रा  िा्प ीेलेला भाूींड भूाडधालीाने ीलालनाम्या ील  ल ुदीनुसाल विही  
ीालािधी  / िाढीि ीालािधी  विीलस  न ीेल्यास असे मोीळे भूाींड  ाब्या  केण्याचा खी 
ीायथिाही महामींडळामाफथ   ीलण्या  ये े.  ाब्या  के लेल्या भूाींडाींबाब  महामींडळान े    
ददनाींी ३/६/२०१४ च्या परलपत्रीानुसाल धोलण ननश्श्चा ख  ीेले असून सदल भूाींडधालीाींचा ख ेलक्ीम 
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पल ािा आदेर् ीाढून लक्ीम पल ािा आदेर्ाच्या ददनाींीापासनू ३ मदहन े पूणथ झाल्याबलोबल 
सदल भूाींड रलक्  भूाींडाच्या यादी  समाविष् ीरुन भाूींड प्राधान्य सदलाााली अर्िा 
उदयोग विस् ालासाठी िा्प ीलण्या  येणाल आहे . 
(३) महामींडळाने ददनाींी २३/१०/२०१५ च्या परलपत्रीान्िये उदयोग सींजीिनी योजना जादहल 
ीेली असून तयानुसाल भूाींडाच्या विीासाीरल ा र्ेि्चा खी सींधी म्हणून उदयोजीाींना ३०/४/२०१७ 
पय ं मदु िाढ मींजूल ीेली आहे. तयामुळे भाुींड विीासाचा खा विही  ीालािधी सींपल्यानीं ल 
कीीं िा मुद िाढ केऊनही जे भाूींडधाली भाुींडाचा खा विीास ीलणाल नाही  अस े भूाींड पल  
केण्याचा खी ीायथिाही महामींडळामाफथ   ीलण्या  येणाल आहे. 

___________ 
 

औरांगाबाद शहरातील जटवावा व पहावशसांगपुरा शशवारातील अहहरमाण वोंगरावर  
असलेया शेतजशमनीिव ेजाययासाठी रस्ता नसयाबाबत 

  

(३३)  ४८९५३ (२९-०४-२०१६).   श्री.अतलु साव े(औरांगाबाद पूवफ) :   सन्माननीय सावफजननि 
बाांधिाम (सावफजननि उपक्रम वगणून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) औलींगाबाद र्हला ील ज्िाडा ि पहाडलसींगपुला लर्िाला ील अदहलमाळ डोंगलािल असलेल्या 
र्े जलमनीीड े जाण्यासाठी लस् ा नसल्यामळेु र्े ी-याींसाठी लस् ा व्हािा यासाठी स्र्ाननी 
लोीप्रन ननधीनी अचधक्षी अलभयीं ा, सािथजननी बाींधीाम विभाग याींना ददनाींी २९ डडसेंबल, 
२०१५ लोजी लेाी ननिेदन देऊन मागणी ीेली आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, सदल परलसला  गिळी समाजा ील लोीाींचा खी िस् ी असल्यान े ग्रामस्र्ाींना ि 
र्े जमीन असलेल्या र्े ी-याींना अदहलमाळ येर्े जाण्यासाठी लस् ा ीलण्या  यािा अस े
ननदेर्ही ीें द्रीय सािथजननी बाींधीाम लाज्यमींत्री याींनी अचधक्षी अलभयीं ा, सािथजननी बाींधीाम 
याींना ददले आहे , हे ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, सदल मागणीच्या अनुर्षींगान े ननणथयातमी ीायथिाहीचा खी सदय श्स्र् ी ीाय आहे 
िा विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०८-२०१६) : (१) होय, हे ाले आहे. 
(२) होय, हे ाले आहे. 
(३) औलींगाबाद र्हला ील ज्िाडा ि पहाडलसींगपुला लर्िाला ील अदहलमाळ डोंगलािल असलेल्या 
र्े जलमनीीड ेजाण्यासाठी स्र्ाननी विीास ीायथक्रम अीं गथ  का् ीद्ींग ि मा ीीाम ीरुन 
लस् ा  याल ीलण्या  आला आहे. तयािरुन सदया रॅक््ल ि तया सालाी िाहने जािू र्ी ा . 
पािसाळ्या  अडर्ळा येऊ र्ी ो. तयाीरल ा सदलील लस् ा बालमाही ीलण्यासाठी लस्तयाचा ख े
गे्रडमध्ये का् ीद्ींग ीरुन तयािलील सिथ सीडी िीथ  ि लस् ा मजबु ीीलण ि डाींबलीीलण 
ीलणे आिश्यी आहे. तयासाठी रु.२११.५६ लक्ष कीीं म ीचा ख े ढोबळ अींदाजपत्री  याल ीरुन 
श्जल्हा ननयोजन सलम ीीड े प्रर्ासीीय मान्य सेाठी प्रस् ाि सादल ीलण्या  आला आहे. 
श्जल्हा ननयोजन सलम ीने प्रर्ासीीय मान्य ा प्रदान ीेल्यानीं ल ि श्जल्हा परलर्षदेीडून 
नाहली  प्राप्  झाल्यानीं ल ीाम हा ी केण्याचा ख ेननयोजन आहे. 

___________ 
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राज्यातील ५२ हजार िोटी रुपयाांच्या ्ठ (८) पायाभूत  
सुववधा प्रिपाांना मांजूरी हदयाबाबत 

(३४)  ५१७१८ (१९-०५-२०१६).   श्री.शाांताराम मोरे (शभवांवी ग्रामीण) :   सन्माननीय 
सावफजननि बाांधिाम (सावफजननि उपक्रम) मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) लाज्य मींत्रीमींडळाच्या पुनलथचचा ख  पायाभू  सुविधा सलम ीन े ददनाींी १ डडसेंबल, २०१५ लोजी 
झालेल्या बैठीी  लाज्या ील ५२ हजाल ीो्ी रुपयाींच्या आठ (८) पायाभू  सुविधा प्रील्पाींना 
मींजूली ददली आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, हे प्रील्प ीोणीोण े आहे  ि   ेकी ी ीालािधी  पूणथ ीलण्याचा खे ननयोजन 
ीलण्या  आले आहे, 
(३) सदल प्रील्पाींना लागणाऱ्या ननधीचा खे ननयोजन ीर्ाप्रीाले ीलण्या  आले आहे िा ीलण्या  
येणाल आहे ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे (०१-०९-२०१६) : (१) होय. 
ददनाींी ३०.११.२०१५ लोजी मींत्रीमींडळाच्या पायाभू  सुविधा सलम ीच्या बैठीी  ८ प्रील्पाींस ि 
तयासाठी महालाषर लाज्य लस् े विीास महामींडळास ीायाथन्िनयन यींत्रणा म्हणून मींजूली देण्या  
आली आहे. 
(२) लाज्य मींत्रीमींडळाच्या पायाभ ू सुविधा सलम ीच्या झालेल्या बठैीी  महालाषर लाज्य लस्  े
महामींडळाच्या ाालील आठ प्रील्पाींना मींजूली देण्या  आली. 
 

अ.क्र. ीामाचा खे नाि 
१. ठाणे-कोडबींदल लस्तयािल सा.क्र. ०/०  े ४/४०० दलम्यान उन्न  मागथ बाींधणे. 
२. मुींबई-पुणे द्र ुग ी मागाथचा खी क्षम ा िाढ 
३. ठाणे येर्ील द्ीुश्जनीिाडी   ेबोलीिली दलम्यान बोगदयाचा ख ेबाींधीाम. 
४. लभिींडी-ील्याण लर्ळ लस्तयािल उन्न  मागाथचा खे ६ पदली ीलण्याचा ख ेबाींधीाम. 
५. नागपूल मुींबई सुपल ीम्युननीेर्न एक्सप्रेस िे. 
६. िाीण-पाली-ाोपोली लस्तयाचा ख ेचा खौपदलीीलण ीलणे. 
७. सायन-पनिेल लस्तयािल ठाणे ााडीपूल ३ चा खे बाींधीाम. 
८. विदभाथ ील २७ लेल्िे उड्डाणपूलाचा ख ेबाींधीाम ीलणे. 

 

उक्  प्रील्पाचा खे ससुाध्य ा ि सविस् ल प्रील्प अहिाल येतया सहा मदहन्या  पूणथ 
ीलण्याचा खे ननयोश्ज  असून आिश्यी पलिानग्या प्राप्  झाल्यािल ि जलमन सींपादनाचा खी 
ीायथिाही पूणथ झाल्यािल प्रील्पाींच्या आचर्थी सुसाध्य नेुसाल ननधीचा खी उपलब्ध ा ि पायाभू  
सुविधा सलम ीचा खी मान्य ा लमळाल्यािल प्रील्प पूणथ ीलण्याचा खे ननयोजन ीलण्या  येईल. 
(३) प्रील्पाींच्या सुसाध्य ा अहिालाींचा खा अ्यास ीरुन तयानसुाल प्रील्पाींसाठी लागणाऱ्या 
ननधीच्या आिश्यी ेनुसाल विविध आचर्थी स्त्रो ाींच्या पयाथयाींचा खा विचा खाल ीलण्या  येईल. 

___________ 
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मााजन-िरजुवे (ता.सांगमेश्वर, जज.रत्नाधगरी) रस्त्याची झालेली दरुवस्था 
  

(३५)  ५३०३९ (६-०५-२०१६).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपणूण) :   सन्माननीय सावफजननि 
बाांधिाम (सावफजननि उपक्रम वगणून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) मााजन-ीलजुिे ( ा.सींगमेश्िल, श्ज.लतनाचगली) लस्तयाचा खी दलुिस्र्ा झाल्यामळेु 
दळणिळणाचा खी गैलसोय हो  आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, सदल लस् ा सधुालणा ीलण्याबाब  स्र्ाननी नागलीीाींनी िालींिाल मागणी 
ीरूनही तयाीड ेदलुथक्ष हो  आहे , हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, सदल लस्तयाचा खी सुधालणा ीलण्याबाब  र्ासनाने ीोण ी ीायथिाही ीेली िा 
ीलण्या  ये  आहे ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०९-२०१६) : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्नाींकी  लस् ा लाींबीमध्ये लस्तयाच्या डाींबली पषृठभागािल पािसाळ्या दलम्यान 
पडलेले ाड्ड ेडाींबल लमचश्र  ाडीने भलण्या  आलेले असून, लस् ा िाह ुीीस सुश्स्र् ी  आहे. 
लस्तयाच्या ीाही लाींबीमध्ये डाींबली पषृठभागाचा ख े नु नीीलण ीलणाचा खे ीाम मींजूल असून 
पािसाळ्यानीं ल हा ी केण्याचा खे ननयोजन आहे. 

___________ 
  

सांगमेश्वर तालुक्यातील (जज.रत्नाधगरी) शास्रीपूल ते  
िसबा सांभाजी चौि रस्ताची दरुवस्था झायाबाबत 

  

(३६)  ५३०४४ (६-०५-२०१६).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपणूण) :   सन्माननीय सावफजननि 
बाांधिाम (सावफजननि उपक्रम वगणून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) सींगमेश्िल  ालुक्या ील (श्ज.लतनाचगली) र्ास्त्रीपूल  े ीसबा सींभाजी चा खौी लस् ा मोठ्या 
प्रमाणा  ाड्ड ेपडलेले असल्यामळेु लस्तयाचा खी दलुिस्र्ा झाली आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, सदल मागाथिरून होणाली िाह ीुीचा खी गैलसोय ्ाळण्यासाठी लस्तयाचा खी सधुालणा ि 
डाींबलीीलण ीलण्याबाब  र्ासनान ेीोण ी ीायथिाही ीेली आहे िा ीलण्या  ये  आहे, 
(३) नसल्यास,विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०९-२०१६) :(१) नाही. 
(२) प्रश्नाींकी  लस्तयाच्या लाींबीमध्ये डाींबली पषृठभागािल पडलेले ाड्ड े डाींबल लमचश्र  ाडीने 
भलण्या  आलेले आहे . लस् ा िाह ुीीस सुश्स्र् ी  आहे. या लाींबीमध्ये डाींबली पषृठभागाचा ख े
नु नीीलण ीलण्याचा ख ेीाम मींजूल असून पािसाळ्यानीं ल हा ी केण्याचा खे ननयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाि  नाही. 
 

___________ 
  



वि.स. २३३ (30) 

पाचोरा तालुक्यातील (जज.जणगाव) धगरणा नदीवर  
िरूां गी त ेउराण (ता.एरांवोल) या हठिाणी पुलाचे बाांधिाम िरययाबाबत 

  

(३७)  ५३१३१ (०६-०५-२०१६).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय सावफजननि 
बाांधिाम (सावफजननि उपक्रम वगणून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) पाचा खोला  ालकु्या ील (श्ज.जळगाि) चगलणा नदीिल ीरूीं गी  े उत्राण ( ा.एलींडोल) या 
दठीाणी पुलाचा खे बाींधीाम झाल्यास नागरलीाींच्या िेळेचा खी ि इींधानाचा खी बचा ख  होणाल असून 
यासींदभाथ  नागरली िालींिाल मागणी ीरल  असल्याने या दठीाणी पुलाचा खे बाींधीाम होण्याीली ा 
मा.जलसींपदा मींत्री याींना स्र्ाननी लोीप्र ीननधीींनी ददनाींी १ डडसेंबल, २०१५ लोजीच्या सुमालास 
लेाी ननिेदन ददले आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, या ननिेदनानसुाल र्ासनाने ीोण ी ीायथिाही ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०९-२०१६) :(१) होय. 
(२) ि (३) विर्षयाींकी  लस् ा सन २००१-२१ च्या लस्  े विीास आलााड्या  समाविष ् नाही. 
सदलचा खा लस् ा योजनाबाहय आहे. मागणीीृ  पलू हा योजनाबाहया लस्तयािल ये  असून 
योजनाबाहय लस्तयािल पूल बाींधणे हे ीाम सािथजननी बाींधीाम विभागाच्या ननीर्षा  बस  
नाही. 

___________ 
 

नघवली (ता.जज.पालघर) गावाच्या समुद्र किनारी धुप प्रनतबांधि 
 बांधाऱ्याच ेिाम पूणफ िरययाबाबत 

 
(३८)  ५३३१५ (२०-०५-२०१६).   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय सावफजननि 
बाांधिाम (सावफजननि उपक्रम वगणून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) नकिली (श्ज.पालकल) गािाच्या समुद्र कीनाली धुप प्रन बींधी बींधा-याींचा खे सन २००९-१० मध्ये 
२०० चा खौलस मी्ल ि सन २०१०-११ मध्ये २५० चा खौलस मी्ल लाींबीचा खे ीाम पूणथ झाले असून 
उिथली  ७०० चा खौलस मी्ल लाींबीचा खे ीाम अपूणथ अिस्र्े  आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, नकिली गािाच्या पश्श्चा खम, उत ल ि पूिथ या  ीन्ही ददर्ेने समुद्राचा ख ेपाणी ये  
असल्यामळेु गािाला धोीा ननमाथण झाला असून सदलहू ७०० चा खौ.मी. लाींबीच्या ीामास 
र्ासनस् लािल अदयापपय ं ननधी मींजूल झालेला नाही, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, सदल ननधी मींजूल ीरुन ीाम पूणथ ीलण्याच्या दृष्ीने र्ासनान े ीोण ी 
ीायथिाही ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
 
 



वि.स. २३३ (31) 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) :(१) होय, हे ाले आहे. 
     सन २००९-१० मध्ये २०० मी्ल ि सन २०१०-११ मध्ये २५० मी्ल लाींबीचा खा बींधाला पूणथ 
ीलण्या  आला आहे. 
(२) हे ाले नाही. 

सन २०१६-१७ च्या अर्थसींील्पा  ४७११ या लाज्यस् लीय योजनेअीं गथ  चधिली 
 ा.पालकल येर् े११०.०० मी. लाींबीचा खा समुद्र धुप प्रन बींधी बींधाला बाींधण्याच्या ीामास रु.१५० 
लक्ष एिढ्या अींदाश्ज  कीीं म ीस प्रर्ासीीय मान्य ा प्राप्  झाली असून या ीामासाठी 
रु.३२.६१ लक्ष एिढी आचर्थी  ल दू उपलब्ध ीलण्या  आली आहे. 
(३) पयाथिलण विभागाचा खी मान्य ा (सी.आल.झङे) ि ननविदा प्रकक्रया या बाबी पूणथ ीलण्याचा ख े
ीाम  ा डीने सुरु असनू साधालणपणे पािसाळ्यानीं ल हे ीाम हा ी केण्या  येईल. 
(४) प्रश्न उद् ाि  नाही. 

___________ 
 

पुणे जज ह्यातील हवेली व ाविवासला, पुणे अांतगफत ्मदार ननधीतील 
िोट्यावधीांची सुचववलेली वविास िाम ेसा.बाां.दक्षक्षण ववभाग,  

पुणे मार्फ त सांथ गतीन ेचालू असयाबाबत 
  

(३९)  ५४४४२ (२४-०८-२०१६).   श्री.शभमराव तापिीर (ाविवासला) :   सन्माननीय 
सावफजननि बाांधिाम (सावफजननि उपक्रम वगणून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील   
ीाय  - 
  

(१) पुणे श्जल्हया ील हिेली ि ाडीिासला भागा ील २१८९५ अीं गथ  आमदाल ननधी ील 
सुचा खविलेली विीास ीाम े सा.बाीं.दक्षक्षण विभाग, पुणे माफथ   सींर्ग ीने चा खालू असल्याचा ख े   
ददनाींी ०८ जून, २०१६ लोजी िा तया दलम्यान ननदर्थनास आल्याचा ख ेाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, िालींिाल पाठपुलािा ील  अस ाींना अनािश्यी त्रु्ी ीाढून अपात्र ीाम ेसोडून 
इ ल पात्र ीाम ेही सींबींचध  विभाग ील  नसल्याचा ख ेाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, नागरलीाींच्या प्रचा खींड असीं ोर्षाला लोीप्रन ननधीींना सामोले जािे लाग  असल्याचा ख े
ही ाले आहे ीाय, 
(४) उक्  प्रीलणी र्ासनान े ीोण ी ीायथिाही ीेली िा ीलण्या  ये  आहे ि तयाचा खी 
सदय श्स्र् ी ीाय आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०९-२०१६) : (१) ि (२)  हे ाले नाही. 
     आमदाल महोदयाींनी सन २०१५-१६ मध्ये सुचा खविलेल्या ३३ ीामापैीी २७ ीामाींना 
प्रर्ासीीय मान्य ा प्राप्  झाली असून तयापीैी १६ ीामे पूणथ आहे . उिथरल  ११ ीामापैंीी २ 
ीाम े प्रग ीपर्ािल, ६ ीाम े ननविदा स् लािल ि ३ ीाम ेजागेच्या अडचा खणीमळेु अदयाप सुरु 
व्हायचा खी आहे . उिथरल  ६ ीामाींना अदयापही पुणे महानगलपाललीेचा खे ना हली  प्रमाणपत्र 
प्राप्  नाही. नाहली  दााला प्राप्  झाल्यानीं ल नीार्े ि अींदाजपत्रीे प्रर्ासीीय 
मान्य ेीरल ा श्जल्हाननयोजन सलम ी पुणे याींना सादल ीलण्याचा ख ेननयोजन आहे. 
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(३) लागू नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाि  नाही. 
(५) प्रश्न उद् ाि  नाही. 

___________ 
  

ठाणे जजह्यातील शभवांवी - ियाण - शीण रस्ता रुां दीिरणाच्या िामाबाबत 
  

(४०)  ५४८१८ (२४-०८-२०१६).   श्री.सुभाष भोईर (ियाण ग्रामीण) :   सन्माननीय 
सावफजननि बाांधिाम (सावफजननि उपक्रम) मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) ठाण े श्जल्हया ील लभिींडी - ील्याण - र्ीळ लस् ा रुीं दीीलणाचा खे ीाम एमएमआलडीए ि 
लस् े विीास महामींडळाीडून ीलण्या  येणाल आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, सदल लस् ा रुीं दीीलण ीामास अदयाप पय ं सुलिा  ीलण्या  आली नाही, हे 
ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, सदल ीाम ीधी सुरु होणाल आहे ि ीधीपय ं पूणथ होणे अपेक्षक्ष  आहे ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०१-१०-२०१६) : (१) होय. सदल ीाम महालाषर लाज्य लस् े विीास 
महामींडळामाफथ   ीलण्या  येणाल आहे. 
(२) होय. 
(३) दद. ३०.११.२०१५ लोजी मींत्रीमींडळाच्या पायाभू  सुविधा सलम ीने महालाषर लाज्य लस् े 
विीास महामींडळास या प्रील्पासाठी अींमलबजािणी यींत्रणा म्हणून मान्य ा ददली असून 
तयानुसाल प्रील्पाचा खा सविस् ल प्रील्प अहिाल  याल ीलण्या  ये  आहे. प्रील्प आचर्थी 
दृष्या सुसाध्य झाल्यास प्रर्ासीीय मान्य ेनीं ल ननधीच्या उपलब्ध ेनुसाल पुढील ीायथिाही 
ीलण्या  येईल. 

___________ 
  
पुणे जजह्यातील भोर तालुक्यातील भोलावव-ेमहुवपेयतं जाणारा रस्ता सांपूणफ झावाझवुपाांनी 

वेढला गेयामुणे प्रवाशाांना प्रवास िरणे रासदायि ठरत असयाबाबत 
  

(४१)  ५५५४२ (२४-०८-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.िुणाल पाटील (धुणे ग्रामीण), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेा (मालाव पजश्चम) :   सन्माननीय सावफजननि 
बाांधिाम (सावफजननि उपक्रम वगणून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) पुणे श्जल्हया ील भोल  ालुक्या ील भोलािड-ेमहुडपेय ं जाणाला लस् ा सींपूणथ झाडाझडुपाींनी 
िेढला गेल्यामुळे प्रिार्ाींना प्रिास ीलणे त्रासदायी ठल  असून यासींदभाथ  सािथजननी बाींधीाम 
विभागाला लस्तयालग  असलेली झाडझेडुपे ीाढून ्ाीण्या  यािी अर्ी मागणी िळेोिेळी 
ग्रामस्र्ाींनी ीरुनही याीड ेसींबींचध  विभाग दलुथक्ष ीली  असल्याचा खे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये 
िा तया दलम्यान ननदर्थनास आले, हे ाले आहे ीाय, 
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(२) असल्यास, उक्  प्रीलणी लस्तयालग चा खी झाड े छा्ण्यास विलींब ीलणा-या सींबींचध ाींिल 
र्ासनाने ीोण ी ीालिाई ीेली िा ीलणाल आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-१०-२०१६) :(१) हे ाले नाही, ग्रामस्र्ाींनी मागणी ीेल्याप्रमाणे सदलील 
झाडझेडुपे ीाढून ्ाीण्या  आलेली आहे . लस्तयािरुन िाह ुी सलुळी पणे चा खालू आहे. 
(२) प्रश्न उद् ाि  नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाि  नाही. 

___________ 
  

िागल तालुक्यातील (जज.िोहापूर) िौलगे-म्हािव े 
पुलाचे िामाचा सव्हे िरुन िामास सुरुवात न िेयाबाबत 

  

(४२)  ५७२२० (२४-०८-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.जजतेंद्र ्व् हाव (मुांरा ा िणवा), 
श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :   सन्माननीय सावफजननि बाांधिाम (सावफजननि उपक्रम 
वगणून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) ीागल  ालुक्या ील (श्ज.ीोल्हापूल) ीोलगे-म्हाीिे पुलाचा खे सव्हे होिून अनेी िर्षाथचा खा 
ीालािधी लो्ला असून सदल पलुाच्या ीामास सुरुिा  ीलण्या  आली नाही, हे ाले आहे 
ीाय, 
(२) असल्यास, तयाचा खी ीालणे ीाय आहे , 
(३)  सेचा ख सदल पुलाच्या ीामास ननधी उभारुन पलुाचा खे ीाम लिीला  लिील ीलणेबाब  
र्ासनाने ीोण ी ीायथिाही ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) अदयाप ीोण ीचा ख ीायथिाही ीेली नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०९-२०१६) : (१) होय, विर्षयाींकी  पुलासाठी प्रार्लमी सव्हेक्षण  ीन 
िर्षाथपूिी ीलण्या  आले आहे. 
(२) विर्षयाींकी  पुलासाठी भूसींपादन ीलण्याचा खी आणण तयाीली ा र्ासन मींजूली ि ननधी 
उपलब्ध ेचा खी आिश्यी ा आहे. 
(३) ि (४) प्रश्नाधीन पलू हा श्जल्हास् लीय लस्तयािलील असनू सदल पूलाचा ख ेीाम मींजूली ि 
ननधी उपलब्ध ेच्या अधीन लाहून हा ी केण्याचा ख ेननयोजन आहे. 

___________ 
  
मुांबई-पुणे द्रतुगती महामागाफवरील टोलमार्ी सांदभाफत ववचार िरययािरीता सा.बाां.ववभागच्या 

मुख्य सधचवाांच्या अध्यक्षतेााली नेमलेया सशमतीला हदलेया मुदतवाढीबाबत 
  

(४३)  ५७२८३ (२४-०८-२०१६).   श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांव), श्री.नसीम ाान (चाांहदवली), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.ववजय ववटे्टीवार (रा म्हपूरी), श्री.अस्लम शाे (मालाव पजश्चम), 
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श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.वैभव वपचव 
(अिोले), श्री.पाांवुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.गणपत गायिवाव (ियाण पूवफ), श्री.ववजय औटी 
(पारनेर), वॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.प्रिाश ्बबटिर (राधानगरी), श्री.सुभाष साबणे 
(देगलूर) :   सन्माननीय सावफजननि बाांधिाम (सावफजननि उपक्रम) मांरी पुढील गोष्ीींचा खा 
ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) मुींबई-पुणे द्र ुग ी महामागाथिल  सेचा ख मुींबई र्हलाच्या लसमिेलील ५ ्ोल नाक्याींिलील 
्ोलमाफी सींदभाथ  विचा खाल ीलण्याीली ा सा.बाीं.विभागच्या मखु्य सचचा खिाींच्या अध्यक्ष ेााली 
नेमलेल्या सलम ीला आ ापय ं दोन िेळा मुद िाढ देऊनही सलम ीने आपला अहिाल 
र्ासनास सपुदथ न ीेल्याचा ख ेपुन्हा एीदा मुद िाढ ददल्याचा ख ेजादहल ीलण्या  आले असल्याचा ख े
माहे जनू, २०१६ च्या पदहल्या आठिड्या  िा तयादलम्यान ननदर्थनास आले, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, आ ापय ं दोन िळेा ददलेल्या मुद िाढीमध्ये मुख्य सचचा खिाींनी ीाय ीाम ीेले 
ि आिश्यी ी सिथ मादह ी उपलब्ध अस ानाही तयाबाब चा खा अहिाल र्ासनास सादल 
ीलण्याीरल ा विलींब लागण्याचा खी सिथसाधालण ीालणे ीाय आहे , 
(३) असल्यास, मुींबईच्या पाचा ख प्रिेर्व्दालािलील ्ोलमधून पुढील िर्षाथ  प्रील्पाचा खी मळु कीीं म  
ाचा खथ २१०० ीो्ी रुपये िसूल होणाल असल्यान े सन २०२७ पय ं ीीं त्रा्ाचा खी िाढिून ददलेली 
मुद  लद्द ीलण्याविर्षयी ि या पाचा ख ्ोल नाक्याींिल ददनाींी ३ सप् े्ंबल, २०२७ पय ं ्ोल िसुली 
चा खालू ठेिण्याचा ख ेीीं त्रा् लद्द ीलण्याचा खी मागणी ीलण्या  ये  आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) तयानुसाल मुींबईच्या पाचा ख प्रिेर्व्दालािलील ्ोल लद्द ीलणेबाब , सन २०२७ पय ं ्ोल 
िसूलीचा ख ेीीं त्रा् लद्द ीलणेविर्षयी र्ासनान ेीाय ननणथय के ला ि केण्या  ये  आहे, 
(५)   सेचा ख सींबींचध  मुख्य सचचा खिाींनी सदल अहिाल िळेे  सादल न ीेल्याबद्दल र्ासनाने ीाही 
स्पष्ीीलण माचग ले हो े ीाय, स्पष्ीीलणामध्ये ीोण ी ीालणे नमूद ीेली आहे , सध्या 
देण्या  आलेली न सली मुद िाढ ही अींन म ठलण्याीरल ा र्ासन मुख्य सचचा खिाींना अहिाल 
 याल ीलण्याीरल ा ीोण  ेअन रलक्  सहीायथ ीलणाल आहे, नसल्यास ीा नाही ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे (२६-०९-२०१६) : (१) नाही. 
(२) सलम ी ील सदस्य अचधीा-याींचा खी सेिाननितृ ी, बदल्या ि प्रीलणा ील आचर्थी ि 
ीायदेर्ील गुीं ागूीं  यामळेु विलींब झाला आहे. 
(३) होय. 
(४) ि (५) सा.बाीं. विभागाच्या अप्पल मुख्य सचचा खिाींच्या अध्यक्ष ेााली नेमलेल्या सलम ीला 
दद.३०.०४.२०१६ पय ं मुद िाढ देण्या  आली हो ी. या सलम ीने आपला अहिाल र्ासनास 
दद.२८.०४.२०१६ लोजी सादल ीेला असून सलम ीचा खा अहिाल ि लर्फालर्ी र्ासनाच्या 
विचा खालाधीन आहे . 
 

___________ 
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मौज ेसोनई, ता.नेवासा, जज.अहमदनगर येथील रस्त्याच्या दरुावस्थबेाबत 
  

(४४)  ५८४८९ (२४-०८-२०१६).   श्री.बाणासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय सावफजननि 
बाांधिाम (सावफजननि उपक्रम वगणून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) मौज े सोनई ( ा.नेिासा, श्ज.अहमदनगल) येर्ील  ोलणा हॉ्ेल  े अनालसी िस् ी या 
लस्तयाचा खी दलुािस्र्ा झाली असून सदल लस्तयाचा खे डाींबलीीलण  अपूणथ  ीलण्या  आले आहे, हे 
ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, तयापुढील  लस्तयािल बाला ्ायलचा खा ीीं ्ेनल ि आयर्ल ्ेपो उल्ून मोठा 
अपका  झाला आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, िलील सींपूणथ लस्तयाचा ख े डाींबलीीलण न ील ा र्ासनाच्या ननधीचा खा दरुुपयोगा 
ीलणा-याींचा खी चा खौीर्ी ीलण्या  आली आहे ीाय, चा खौीर्ीनूसाल पूढे ीोण ी ीालिाई ीलणाल 
आहे िा ीरल  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०९-२०१६) : (१) हे ाले नाही. 
(२) ि (३) हे ाले नाही. 
      ाहलाबाद-लाहुली उीं बले ब्राम्हणी सोनई कोडगेाि चा खाींदा ीौठा फत ेपूल देिगाि ीुीाणा लस् ा 
सन २००१-२०२१ लस् े विीास आलााड्यानुसाल लामा ६६ दजाथचा खा असनू एीूण लाींबी ६५.७०० 
कीमी आहे. लस् ा डाींबली पषृ ठभागाचा खा आहे. 
     या लाींबीपैीी िींजालिाडी नेिासा  ालुीा सलहद्द सोनई कोडगेाि या दलम्यानचा खी लाींबी 
१२.६०० कीमी असनू या लाींबीमध्ये  ोलणा हॉ्ेल सा.क्र.३५/४००  े अनालस े िस् ी 
सा.क्र.३६/२०० ही लाींबी समाविष् आहे. या लाींबी  आिश्यी दठीाणी दरुुस् ी ीलण्या  आली 
आहे. लस् ा िाह ीुीस योग्य आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाि  नाही. 

___________ 
 

शासनाने टोलनाक्यावरील वाहनाांची गदी िमी िरययासाठी  
इलेक्रॉननि टॅधगांग टोल नािे िरययाबाबत 

  

(४५)  ५८९१० (२४-०८-२०१६).   श्री.सदा सरवणिर (माहहम), वॉ.पतांगराव िदम (पलसू 
िवगेाव), श्री.अस्लम शाे (मालाव पजश्चम), श्री.ववजय ववटे्टीवार (रा म्हपूरी), वॉ.सांतोष टाररे् 
(िणमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुणे ग्रामीण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय 
सावफजननि बाांधिाम (सावफजननि उपक्रम वगणून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील   
ीाय  - 
  

(१) र्ासनान े्ोलनाक्यािलील िाहनाींचा खी गदी ीमी ीलण्यासाठी इलेक्रॉननी ्ॅचगींग ्ोल नाीे 
ीलण्यासाठी सािथजननी बाींधीाम विभागाच्या मुख्य अलभयींतयाच्या अध्यक्ष ेााली एी सलम ी 
नेमली आहे, हे ाले आहे ीाय, 
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(२) असल्यास, सध्याचा खी ्ोलिसूल ीलण्याचा खी पध्द ी जूना् ि िळे ीाढूपणाचा खी असल्यान े्ोल 
नाक्यािल हजालो िाहनाींच्या लाींगा लाग  आहे , हे ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, ई-्ॅचगींग लसस््ीमचा खी अींमलबजािणी लाज्या ील ्ोल नाक्यािल लिीला  
लिील ीलण्या  येणाल आहे ीाय, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०९-२०१६) : (१) होय. 
(२) अींर्   ाले आहे. 
(३) लाज्या  भाल ीय लाषरीय लाजमागथ प्राचधीलणाच्या पर्ील स्र्ानीाींिल एवप्रल, २०१६ पासून 
एीा माचगथीेसाठी ई-्ॅग प्रणालीचा खा िापल सुरु असून, महालाषर लाज्य लस्  े विीास 
महामींडळाच्या अातयाली ील मुींबई ील पाचा ख प्रिेर् पर्ील स्र्ानीे, लाजीि गाींधी सागली से  ू
ि मुींबई पुणे द्र ुग ी मागाथिल ई-्ॅग प्रणाली िापलण्या  ये  आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाि  नाही. 

___________ 
 

वाांदे्र (मुांबई) येथील शासिीय वसाहतीचा पुनववफिास िरययाबाबत 
(४६)  ६०३७९ (२४-०८-२०१६).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवफ), श्री.नसीम ाान (चाांहदवली), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेा (मालाव पजश्चम) :   सन्माननीय सावफजननि 
बाांधिाम (सावफजननि उपक्रम वगणून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) िाींदे्र (मुींबई) येर्ील र्ासीीय िसाह ीचा खा पनुविथीास ीलण् याबाब चा खी योजना या र्ासनान े
लद्द ीेली आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल् यास, या िसाह ीच् या पुनविथीास प्रील् पासाठी सल् लागालाच् या नेमणूीीसाठी ननविदा 
मागविण् याबाब चा खा ननणथयही लाज् य र्ासनान ेके ला आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(३) असल् यास, सल् लागालाीडून पनुविथीासाबाब चा खा निीन अहिाल र्ासनास प्राप्   होण् यासाठी 
की ी ीालािधी सल् लागालास देण् या  आला आहे ि र्ासीीय िसाह ी असलेल् या ९५ एील 
जमीनीिल की ी कले अचधीाली ि ीमथचा खा-याींसाठी िगथननहाय बाींधण् याचा खे प्रस्  ावि  ीलण् या  
आले आहे ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०९-२०१६) :(१) होय. 
    यापूिीचा खी िसाह ीचा खे  ीन भाग ीरुन पुनविथीास ीलण्याचा खी योजना र्ासनान े लद्द ीेली 
आहे. 
(२) होय. 
(३) सदयश्स्र् ी  र्ासीीय िसाह , बाींद्रा (पूिथ) ि नश्जीच्या परलसलाचा खे ्ोपोग्राफीी सव्हे 
ीरुन सल्लागालाींना आिश्यी असलेला डे् ा गोळा ीलण्या  ये  आहे. बाींद्रा र्ासीीय 
िसाह ीचा खा पुनविथीासाचा खा आलााडा  याल ीलण्यासाठी जागन ी दजाथच्या सल्लागालाींचा खे 
मागथदर्थन प्राप्  ीरुन केण्यासाठी विदेर् सलीालाींर्ी सींपीथ  साधून सामींजस्य ीलालाच्या 
माध्यमा ून आीं ललाषरीय सल्लागालाींच्या सेिा ि मागथदर्थन प्राप्  ीरुन ही प्रकक्रया नोव्हेंबल, 
२०१६ पय ं पूणथ ीलण्याचा ख ेननयोजन आहे. 

___________ 
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मौज ेपाल (ता.िराव, जज.सातारा) येथील पाल िाशशण त ेराष्ट्रीय मागफ क्रमाांि  
४ व प्रमाु प्रजजमागफ वरील पुलाची उांची वाढववययाची मागणी 

 

(४७)  ६०५६९ (२४-०८-२०१६).   श्री.शामराव ऊर्फ  बाणासाहेब पाटील (िराव उत्तर) :   
सन्माननीय सावफजननि बाांधिाम (सावफजननि उपक्रम वगणून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा 
ील ील ीाय  - 
  

(१) मौजे पाल ( ा.ीलाड, श्ज.सा ाला) येर्ील पाल ीालर्ळ  े लाषरीय मागथ क्रमाींी ४ ि प्रमाु 
श्जल्हा मागाथिलील पुलाचा खी उींचा खी िाढविणेीली ा नाबाडथ २२ अीं गथ  समािेर् ीरुन ननधी 
उपलब्ध ीरुन देण्याचा खी मागणी मा.सािथजननी बाींधीाम मींत्री याींचा खीेड े ीलाड येर्ील 
लोीप्रन ननधीनी ददनाींी २५ म,े २०१६ लोजी ीेली आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, उक्  मागणीच्या अनुर्षींगान ेर्ासनान ेीोण ी ीायथिाही ीेली िा ीलण्या  ये  
आहे, 
(३) अदयाप, ीोण ीचा ख ीायथिाही ीेली नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०९-२०१६) : (१) होय. 
(२) ि (३) विर्षयाींकी  पूलाचा ख े ीाम नाबाडथ अीं गथ  ननीर्ष, मींजूली ि ननधी उपलब्ध ेच्या 
अधीन लाहून हा ी केण्याचा खे ननयोजन आहे. 

___________ 
 

राज्यातील सावफजननि बाांधिाम ववभागाच्या अात्यारातील येणा-या महामागाफवर प्रसाधनगहृ 
नसयान ेप्रवाशाांची ववषेशत: महहलाांची ाूप गैरसोय होत असयाबाबत 

  

(४८)  ६३२३७ (२४-०८-२०१६).   श्री.महेश (दादा) लाांवगे (भोसरी), श्री.राहूल िुल (दौंव), 
श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर) :   सन्माननीय सावफजननि बाांधिाम (सावफजननि उपक्रम 
वगणून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
 (१) लाज्या ील सािथजननी बाींधीाम विभागाच्या अातयाला  येणाऱ्या महामागाथिल प्रसाधनगहृ 
नसल्यान ेप्रिार्ाींचा खी विर्षेर्   मदहलाींचा खी ाूप गैलसोय हो  आहे हे ाले आहे ीाय, 

(२) असल्यास, प्रतयेी १०० कीमीमागे १ प्रसाधनगहृ बाींधण्या  येणाल असल्याचा खे 
मा.सािथजननी बाींधीाम मींत्री याींनी कोवर्ष  ीेल्याचा खे माहे जून, २०१६ मध्ये िा तया सुमालास 
ननदर्थनास आले, हे ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, आ ापय ं सािथजननी बाींधीाम विभागामाफथ   की ी प्रसाधन गहेृ बाींधण्या  
आली आहे , 
(४)  सेचा ख अर्ी की ी प्रसाधन गहेृ बाींधण्या  येणाल असून तयासाठी ननधीचा खे ीर्ाप्रीाले 
ननयोजन ीलण्या  आले आहे ि प्रसाधन गहेृ उपलब्ध होण्यासाठी की ी ीालािधी अपेक्षक्ष  
आहे ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१६) : (१) होय. 
(२) सन २०१६-१७ च्या अर्थसींील्पीय भार्षणामध्ये लाज्या ील लाज्य महामागाथिल दल १०० 
कीलोमी्ल अीं लािल १ या प्रमाणा  मदहलाींसाठी स्िच्छ ागहृ बाींधणेबाब  मा.मींत्री (वित  ि 
ननयोजन) याींनी कोर्षणा ीेली आहे. 
(३) ि (४) प्रस् ू  प्रीलणी दद.२२.६.२०१६ लोजी आदेर् ननगथलम  ीलण्या  आले असून 
तयानुसाल पुढील ीायथिाही ीलण्या  ये  आहे. 

___________ 
 

परभणी जजह्यातील शेति-याांच ेरेशीम शेव साहहत्य व  
तुती लागववीच्या प्रलांबबत अनुदानाबाबत 

  

(४९)  ६३४३७ (२२-०८-२०१६).   वॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय वस् रोद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) पलभणी श्जल्हया ील गेल्या दोन िर्षाथपासनू र्े ी-याींचा ख े लेर्ीम र्ेड सादहतय ि  ु ी 
लागिडीच्या प्रलींत्रब  अनुदानाच्या मागणीसाठी स्िालभमानी र्े ीली सींक्नेन े          
ददनाींी ३/६/२०१६ लोजी पासून पलभणी श्जल्हा लेर्ीम ीायाथलयासमोल  मुक्ीाम ठोीो आींदोलन 
सुरु ीेले आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, सदल सींक्नेच्या ीोणीोणतया मागण्या आहे  ि तयाचा खा अदयाप ननणथय न 
होण्याचा खी ीलणे ीाय आहे , 
(३) असल्यास,सींक्नेच्या मागण्यासींदभाथ  लिील ननणथय केण्यासाठी र्ासनामाफथ   ीोणतया 
उपाययोजना ीेल्या आहे  ि याबाब चा खी सदय  श्स्र् ी ीाय आहे ? 
 
श्री. सुभाष देशमाु (२०-१०-२०१६) :(१) होय. 
(२) स्िालभमानी र्े ीली सींक्नेने तयाींचा ख े दद.३०.०५.२०१६ लोजीच्या पत्रान्िये श्जल्हया ील 
लेर्ीम उतपादी र्े ीली, र्ेड बाींधण,े सादहतय ि लागिडीसाठीच्या अनुदानापासून िींचचा ख  
आहे , अनुदान लमळण्याबाब चा खी मागणी ीेली आहे. 
     ीें द्र पुलस्ीृ  सीडीपी योजनें गथ  सन २०१४-१५ पय ं की्ी सींगोपनगहृ उभालणी,  ु ी 
लागिड ि सादहतय पुलिठासाठी अनुदानाचा खी योजना हो ी.  र्ावप ीें द्रीय लेर्ीम मींडळ (भाल  
सलीाल) याींचा ख े दद.२३.०३.२०१५ च्या पत्रानुसाल सन २०१५-१६ पासून ही योजना बींद झालेली 
आहे. 
     लाषरीय ीृवर्ष विीास अीं गथ  की्ी सींगोपनगहृाबाब चा खा र्ासन ननणथय दद.२९ जून, 
२०१६ ि समुहामध्ये  ु ी लागिडीबाब च्या दद.१५ जुल,ै २०१५ च्या र्ासन ननणथया ील 
 ल ुदीनुसाल पलभणी ीायाथलयान ेयोजन ेील ननीर्ष पूणथ ीलणा-या पात्र लाभार्थयांना अनुदान 
ददले आहे. 
 
 
 



वि.स. २३३ (39) 

     पलभणी श्जल्हया ील एीूण ५४ लाभार्थयांचा ख े की्ी सींगोपनगहृ उभालणी  सेचा ख ७५ 
लाभार्थयांचा ख े  ु ी लागिडीचा ख े अनुदान प्रस् ावि  हो े. तयापैीी २९ लाभार्थयानंा की्ी 
सींगोपनगहृाचा खे ि ५३ लाभार्थयांचा ख े  ु ी लागिडीचा खे अनुदान वि ली  ीलण्या  आलेले आहे . 
की्ी सींगोपनगहृ प्रस् ािापीैी २५ लाभार्थयांचा खी   ुी लागिड ही सन २०१४-१५ मधील ि 
तयापूिीचा खी असल्यान े र्ासन ननणथय दद.२९.०६.२०१६ मधील  ल ूदीचा ख े ननीर्ष पूणथ ील  
नसल्यान े अनुदान प्रलींत्रब  आहे.  सचेा ख  ु ी लागिडीच्या प्रस् ािापैीी २२ लाभार्ी याींचा खी 
लागिड ही र्ासन ननणथय दद.१५ जुल,ै २०१५ नीं ल ीलण्या  आली असनू समुहाबाहेल 
असल्यान ेअनुदान अनुजे्ञय नाही. लेर्ीम उदयोगाचा खा विस् ाल ि विीास परलणामीाली  सेचा ख 
एीाश्तमीरलतया होण्यासाठी समुहपध्द ीचा खा अिलींब ीलण्याच्या मागथदर्थी सुचा खना  सचेा ख लाषरीय 
ीृवर्ष विीास ीायथक्रमाीं गथ  की्ी सींगोपनगहृ बाींधीाम अनुदानाच्या अ्ी ि र् ीच्या 
अनुर्षींगाने प्रलींत्रब  लाभार्थयांच्या अनुदानाचा खा प्रस् ाि  पासण्या  ये  आहे. 

___________ 
 

नाशशि येथील द्यान-ेनामपूर-ताहाराबाद रस्ता हा अत्यांत रहदारीचा असून सावफजननि  
बाांधिाम ववभागाच्या गैरिारभारामुणे अत्यांत धोिादायि बनयाबाबत 

  

(५०)  ६३९४८ (२४-०८-२०१६).   श्रीमती ननमफला गाववत (इगतपूरी), वॉ.सांतोष टाररे् 
(िणमनुरी) :   सन्माननीय सावफजननि बाांधिाम (सावफजननि उपक्रम वगणून) मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) नालर्ी येर्ील दयान-ेनामपलू- ाहालाबाद लस् ा हा अतयीं  लहदालीचा खा असून सािथजननी 
बाींधीाम विभागाच्या गैलीालभालामुळे अतयीं  धोीादायी बनला आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, अनेीाींना आपला जीि गमिािा लागला असून अनीे दचुा खाीीस्िालाींना अपींगति 
आले असल्याचा ख ेमाहे जून, २०१६ दलम्यान ननदर्थनास आले आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, र्ासन तिरल  ननणथय केऊन सदल लस्तयाच्या रुीं दीीलणाबाब  ीायथिाही ीलणाल 
आहे ीाय, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०९-२०१६) : (१) हे ाले नाही. 
(२) हे ाले नाही. 
     सदल लस्तयािल  ाहलाबाद  े नामपूल या लाींबी  माहे जनू  े ऑगस््, २०१६ दलम्यान 
झालेले अपका  हे चा खालीाींच्या चा खुीीमळेु झाले आहे  अस े पोलीस स््ेर्न जामाेडा याींच्या 
ीायाथलया ील नोंदीिरुन ददसून ये े. 
(३) प्रश्नाधीन लस्तयािलील  ाहलाबाद   ेनामपूल या २३.८ कीमी लाींबीपैीी १३.८ कीमी लाींबीचा खा 
डाींबली पषृठभाग िाह ुीीस योग्य आहे. उिथली  १०.०० कीमी लाींबीपीैी ीाही लाींबी  रुीं दीीलण, 
ाडीीलण ि डाींबलीीलणाचा ख ेीाम झालेले आहे. 
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    उिथरल  लाींबी  मींजूली, ननधी ननीर्ष ि प्राधान्यक्रमानुसाल आिश्यी दरुुस् ीचा खी ि 
सुधालणेचा खी ीामे ीलण्याचा ख ेननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाि  नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   वॉ. अनांत िणसे 
नागपूर.   प्रधान सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
र्ासीीय मध्यि ी मुद्रणालय, नागपूल. 


