
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

गरुुिार, ददनाांि १० ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण १९, १९३९ ( शिे ) 
  

(१) आददिासी वििास मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) उद्योग ि खतनिमम मांत्री 
(३) ऊर्ाम, निीन ि निीिरणीय ऊर्ाम,  

राज्य उत्पादन शलु्ि मांत्री 
(४) सामाजर्ि न्याय आणण विशषे सहाय्य मांत्री 
(५) सहिार, पणन आणण िस्त्रोद्योग मांत्री 

  
------------------------------------- 

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - २८ 
------------------------------------- 

  
िोिणािील आांबा उत्पादि शिेिऱ याांना बार्ारपेठ  

उपलब्ध िरुन देणेबाबि 
  

(१) * ३४३५२ श्रीमिी हुस्नबान ू खललफे : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणातील आींबा उत्पादक शतेकऱ याींना सस्वी स्ी दलालास्र ंस्लींबनू रहासे् 
लागत ंसल्यामळेु आींब्याला योग्य भास् ममळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) ंसल्यास, आींब्याला हमी भास् देणे तसेच राषरीय पातळीस्र बाजारपेठ 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनी तरास्रुन कोणती कायवस्ाही केली स्ा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देशमखु : (१) स् (२) नाही. कृषी मालाच्या वस्क्री व्यस्ी थेतील 
मध्यी थाींची साखळी स्गळून उत्पादकाींना थे् ग्राहकाला दजेदार मालाची 
ककफायतशीर दराींमध्ये वस्क्री करता यास्ी यासाठी कृषी पणन मींडळामाफव त 
उत्पादक त े ग्राहक थे् वस्क्रीचा ंमभनस् उपक्रम राबवस्ण्यात येतो स् 
यांींतगवत पणन मींडळामाफव त दरस्षी आींबा महोत्सस्ाींच ेआयोजन केले जात.े 
सदर योजनेस ग्राहकाींचा चाींगला प्रततसाद ममळत ंसनू ग्राहकाींना उत्तम 
प्रतीचा नसैर्गवकररत्या वपकवस्लेला आींबा राी त दरात उपलब्ध होत आहे तसेच 
आींबा तनयावत यरुोप, ंमेररका, न्यझूिलींड, मॉरीशस, ऑी रेमलया, जपान, 
दक्षिण कोररया, इ. देशाींत करण्यात येत आहे. 
 आींबा हा नाशस्ींत शतेमाल ंसल्यामळेु आींब्याबाबत कें द्र शासनाकडून 
हमीभास् घोवषत केला जात नाही. 
(३) प्रश्न उद् ास्त नाही.  

----------------- 
उल्हासनगर (जर्.ठाणे) येथील आददिासी मुलीांच ेिसतिगहृ  

बांद िरण्याि आल्याबाबि 
 (२) * ३२४९६ श्री.र्यांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील कॅम्प नीं. ४ पररसरातील भाड्याच्या 
इमारतीत आददस्ासी वस्दयाथींनीचे स्सततगहृ ंसनू त्यामध्ये राज्यातील 
स्ेगस्ेगळ्या दठकाणाहून आलेल्या समुारे ६० वस्दयार्थवनी रहात आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) ंसल्यास, सदरहू इमारत ररक्त करण्याचे आदेश आददस्ासी वस्कास 
वस्भागाच्या आयकु्ताींनी माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये स्ा त्यादरम्यान ददल ेआहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) ंसल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले स् त्यानसुार सदर वस्दयार्थवनीींच्या राहण्यासाठी शासनाकडून 
नस्ीन स्सततगहृाची व्यस्ी था करण्यात आली स्ा येत आहे, 
(४) नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) स् (३) हे खरे नाही. 
 सदर स्सततगहृ इमारतीचे भाड ेजाी तीचे ंसल्याने सन २०१७-१८ या 
शिैझणक स्षावपासनू कमी भाड ेंसलेल्या इतर पयावयी इमारतीमध्ये स्सततगहृ 
ी थानाींतरीत करण्याबाबत आयकु्त, आददस्ासी वस्कास याींनी ंपर आयकु्त, 
ठाणे तसेच प्रकल्प ंर्धकारी, शहापरू याींना कळवस्ले होत,े तथावप, स्सततगहृ 
ररक्त करण्याचे आदेश ददल ेनव्हत.े 
 तथावप, प्रकल्प ंर्धकारी, शहापरू याींना आस्श्यक सवुस्धायकु्त 
पयावयी इमारत उपलब्ध न िाल्याने सदय:जी थतीत सदर स्सततगहृ पसू्ीच्याच 
इमारतीत कायवरत आहे. तसेच सन २०१७-१८ या शिैझणक स्षावसाठी 
स्सततगहृ प्रसे्शाची कायवस्ाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ास्त नाही. 

----------------- 
नागपूर जर्ल््यािील विद्यार्थ्यींनी सावित्रीबाई फुले लशष्ट्यितृ्िी 

योर्नेपासून िांधचि असल्याबाबि 
  

(३) * ३४०३४ श्री.पररणय फुिे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७२४६ ला ददनाांि 
२१ माचम, २०१७ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि : सन्माननीय   
सामाजर्ि न् याय ि विशषे सहाय्य मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) नागपरू जजल््यातील इयत्ता ८ स्ी त े१० स्ी पयतं मशिण घेणाऱया ३५०० 
वस्दयार्थ्यींनी सावस्त्रीबाई फुले मशषयस्तृ्ती योजनेपासनू स्ींर्चत ंसल्याचे 
ददनाींक २८ डडसेंबर, २०१६ रोजी स्ा त्यासमुारास तनदशवनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) ंसल्यास, सदर मशषयस्तृ्तीपासनू स्ींर्चत ंसलेल्या वस्दयाथींनीचे प्रलींबबत 
ंजव प्राधान्याने तनकाली काढून त्या वस्दयार्थ्यींना योजनेचा लाभ 
ममळण्यासाठी शासनाने कोणती कायवस्ाही केली स्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. रार्िुमार बडोले : (१) होय. 
(२) सदरहू योजनेंतगवत ददनाींक २८ डडसेंबर, २०१६ पयतं प्रलींबबत ंसलेले 
ंजव सन २०१६-१७ या आर्थवक स्षावत तनकाली काढण्यात आले आहेत.  
(३) प्रश्न उद् ास्त नाही. 

----------------- 
  

महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळािील अस्थायी  
िममचाऱयाांना िायम िरण्याबाबि 

  

(४) * ३११९० अॅड.तनरांर्न डािखरे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात महाराषर औदयोर्गक वस्कास महामींडळाकडून तनयोजनानसुार 
्प्पप्पया्प्पयाने औदयोर्गक िते्र े वस्कमसत करण्यात येत ंसनू त्यासाठी 
पाणीपरुस्ठा योजना कायावजन्स्त करुन ती चालवस्ण्यासाठी तसेच औदयोर्गक 
िेत्रात मलुभतू सेस्ा सवुस्धा परुवस्ण्यासाठी ंमभयाींबत्रकी स् दरसचूीस्रील 
प्रततददन दरानसुार दरमहा पध्दतीने ंथस्ा मामसक से्तन पध्दतीने 
कमवचाऱयाींची तनयकु्ती करण्यात आली ंसल्याच ेमाहे जून, २०१७ मध्ये स्ा 
त्यादरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ंसल्यास, ंखींड सेसे्त ंसणाऱया कमवचाऱयाींना कायम आी थापनेस्र 
ंथस्ा रुपाींतरीत ंी थायी आी थापनेस्र घेण्याबाबतची मागणी 
कीं त्रा्ी/ंी थायी कमवचाऱयाींनी तनसे्दनादस्ारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ंसल्यास, सदर कमवचाऱयाींची तनयकु्ती सिम प्रार्धकाऱयाींच्या मींजुरीने स् 
कामाच्या आस्श्यकतनेसुार करण्यात येऊन त्याींना से्तन स् काही 
सस्लती/भत्त े देस्नू ंींशत: रुपाींतरीत पध्दत तयार करुन ती कायावजन्स्त 
करणे योग्य ंसल्याच े मत महाराषर औदयोर्गक वस्कास मींडळाच्यासभेत 
वस्भागाने नोंदवस्ले ंसल्याचे तनदशवनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ंसल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन काय कायवस्ाही केली 
स्ा करण्यात येत आहे, नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
 माहे जून, २०१७ मध्ये स्ा त्यादरम्यान ंशी बाब तनदशवनास आलेली 
नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) होय, ंींशत: खरे आहे. 
 महामींडळाच्या सींचालक मींडळाच्या ददनाींक १०/२/२०१६ रोजी िालले्या 
बठैकीमध्ये ददनाींक १०/५/२००६ पसू्ी सेसे्त कायवरत ंसलेल्या कीं त्रा्ी, दरसचूी, 
जॉब बेसीस स्रील व्यक्तीींना महामींडळामध्ये ंींशत: रुपाींतरीत ंी थायी 
आी थापनेस्र सामास्नू घेण्याबाबतचा मसदुा सादर करण्यात आला. 
(४) उक्त ठरास्ाच्या ंनषुींगाने ददनाींक १०/०५/२००६ पसू्ी सेसे्त कायवरत 
ंसलेल्या कीं त्रा्ी, दरसचूी, जॉब बेसीसस्रील व्यक्तीींची कायवरत 
ंसलेल्याबाबतच े कागदपत्र/ेपरुासे् याींची छाननी करण्यात येत आहे. सदर 
व्यक्तीींपकैी काहीीं व्यक्तीींनी सेसे्त कायम करण्यासाठी वस्वस्ध न्यायालयात 
दास्े दाखल केलेले आहेत. मा.सस्ोच्च न्यायालयाच े तसेच शासनाचे तनबधं 
याबाबी तपासनू ददनाींक १०/०५/२००६ पसू्ी सेसे्त कायवरत ंसलेल्या कीं त्रा्ी, 
दरसचूी, जॉब बेसीसस्रील व्यक्तीींना महामींडळामध्ये ंींशत: रुपाींतरीत स् 
ी थायी आी थापनेस्र सामास्नू घेण्याची कायवस्ाही सरुु आहे. 
 

----------------- 
 

राष्ट्रीय महामागामिरील मद्य विक्रीमुळे 
अपघािाि िाढ होि असल्याबाबि 

 (५) * ३१४९९ श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.र्यिांिराि र्ाधि, श्री.सतुनल िटिरे, 
श्री.अमरलसांह पांडडि, श्री.हेमांि टिले, श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांर्न डािखरे, 
श्री.विनायिराि मटेे : सन्माननीय राज् य उत् पादन शलु् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मा.सस्ोच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार राषरीय महामागव स् 
राज्य महामागावस्रील ककती परस्ानाधारक मदय वस्क्री दकुाने बींद करण्यात 
आली आहेत, 
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(२) ंसल्यास, मुींबईहून लातरूकड ेजाणाऱया रॅव्हल्सच्या मदयधुींद ंस्ी थेतील 
बस चालकाचा बसस्रील ताबा सु् ू न बीड जजल््यातील धानोरा गास्ाजस्ळ 
िालेल्या ंपघातात ९ प्रस्ाशाींचा मतृ्य ूिाल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये स्ा 
त्यादरम्यान तनदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(३) ंसल्यास, राज्यात राषरीय स् राज्य महामागावस्रील दारू दकुानाींच्या 
ंींतर मोजमापात ददरींगाई होत ंसनू तनयमबा्य मदय वस्क्री दकुाने सरुु 
ंसल्याने ंपघाताींच्या सींख्येत स्ाढ होत ंसल्याचे तनदशवनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) ंसल्यास, मा.सस्ोच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार तनयमबा्यररत्या सरुु 
ंसलेली मदय वस्क्री दकुाने बींद करणे तसेच उपरोक्त ंपघाताची चौकशी 
करुन सींबींर्धताींस्र कारस्ाई होण्यासाठी शासनाने कोणती कायवस्ाही केली स्ा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
 ककरकोळ मदय वस्क्रीची ंींदाजजत १५०३३ मदय वस्क्री दकुाने बींद 
करण्यात आली आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ंींतरतनबधंात येणाऱया मदय वस्क्री ंनजु्ञप्पत्याीं बींद करण्यात आल्या 
आहेत. 
 उपरोक्त ंपघाताबाबत पो.ी ्े. ंींभोरा येथे ५ आरोपीींवस्रुध्द कलम 
३०४, ३०४ं, २७९, ३३७, ३३८, ४२७ भा.दीं.वस्. सह कलम १८४, १३४, ६६ 
(१)/१९२ मो्ार स्ाहन कायदा ंन्स्ये ग.ुर.नीं. १६२/२०१७ दाखल करण्यात 
आला आहे. सदर गनु््याचा तपास सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ास्त नाही. 

----------------- 
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महाड (जर्.रायगड) येथील डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर स्मारिािील 
सभागहृाांचा गोडािून म्हणून िापर होि असल्याबाबि 

 (६) * ३३१७४ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय ि विशषे सहाय्य मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाड (जज.रायगड) येथील डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर ी मारकातील दोन 
सभागहृाींचा गोडास्नू म्हणनू स्ापर होत ंसल्याच े माहे मे, २०१७ च्या 
शसे््च्या आठस्डयात तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ंसल्यास, या ी मारकाच्या देखभालीसाठी तनधी उपलब्ध नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) ंसल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायवस्ाही केली स्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. रार्िुमार बडोले : (१) महाड येथील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर ी मारकातील 
दोन कि सहा. तनस्डणूक तनणवय ंर्धकारी याींनी EVM मशीनच्या Strong 
Room करीता ंर्धग्रदहत केले आहेत. 
(२) नाही. 
(३) स्र नमदू केलेले कि ररकामे करण्याबाबत सींबींर्धताींना कळवस्ण्यात आले 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ास्त नाही. 

----------------- 
बुटीबोरी (जर्.नागपूर) औद्योधगि िसाहिीिील  

प्रिल्पाांनी माघार घेिल्याबाबि 
 (७) * ३२१२२ श्री.सांर्य दत्ि, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू येथील बु् ीबोरी औदयोर्गक स्साहतीतील ‘मेक इन इींडडया’ च्या 
करारानसुार रुपये १६४० को्ीींची गुींतस्णूक ंसलेल्या ंनेक प्रकल्पाींनी माघार 
घेतल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये स्ा त्यादरम्यान तनदशवनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
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(२) ंसल्यास, उपरोक्त उदयोगाींनी सदर प्रकल्पाींतनू माघार घेण्याची कारणे 
काय आहेत तसेच या प्रकल्पाींमळेु वस्दभावतील तरूणाींना मोठया प्रमाणात 
रोजगार ममळणार ंसल्याने सदर औदयोर्गक स्साहतीत जाी तीत जाी त 
उदयोगाींनी गुींतस्णूक करण्यासाठी शासनी तरास्रुन कोणती कायवस्ाही केली स्ा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सभुाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
(२) मेक इन इींडडया फेब्रसु्ारी, २०१६ ंींतगवत बु् ीबोरी औदयोर्गक स्साहतीत 
२७ प्रकल्पाींनी सामींजी य करार केलेले आहेत. यातील प्री तावस्त गुींतस्णुक 
रु.११४१.२६ को्ी आहे स् ३९६४ रोजगार तनममवती ंपेक्षित आहे. सदर २७ 
प्रकल्पाींपकैी १२ उदयोग घ्क प्रत्यि उत्पादनात गेले ंसनू त्यातील 
गुींतस्णुक रुपये ५८६.७६ को्ी स् रोजगार ३२८० इतका आहे.  
 बु् ीबोरी औदयोर्गक स्साहतीतील कोणत्याही घ्काने माघार घेतली 
ंसल्याबाबतचे प्रकरण तनदशवनास आलेले नाही. 
 राज्यात वस्दभव िते्रात उदयोग ी थापन व्हासे्त स् त्याव्दारे रोजगार 
तनममवती होण्याकरीता सामदुहक प्रोत्साहन येाजनाव्दारे नागपरू स् ंमरास्ती 
वस्भागातील तालकुा स्गीकरणानसुार स्ाढीस् प्रोत्साहने देय केली आहेत. 
वस्दभव, मराठस्ाडा स् राज् यातील ंन्य औदयोर्गकष्ष ्या मागास भागात 
उदयोग ी थापनेसाठी वस्वस्ध प्रोत्साहने देस्नू राज्य शासन सदर भागात 
उदयोग उभारणीसाठी प्रयत्नशील आहे. 
(३) प्रश्न उद् ास्त नाही. 

----------------- 
 

बीड येथील मतिमांद शाळेिील मदहला िममचाऱ याच्या थिीि िेिनाबाबि 
(८) * ३३२४९ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय ि विशषे 
सहाय्य मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड येथील ंतनस्ासी मततमींद शाळेतील सफाई कामगार पदास्र कायवरत 
मदहला कमवचाऱ याने थकीत स्ेतनासाठी समाजकल्याण वस्भागाला माहे माचव, 
२०१७ मध्ये स्ा त्यादरम्यान तनसे्दन देस्नू मतृ्यचूी परस्ानगी मार्गतली होती, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) ंसल्यास, सदर मदहलेने मतृ्यचूी परस्ानगी मागण्यापसू्ी थकीत 
स्ेतनासाठी आत्मदहनाचाही प्रयत्न केला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ंसल्यास, सदर मदहला कमवचाऱ याचे थकीत स्तेन ंदा करणेबाबत 
शासनाने कोणती कायवस्ाही केली स्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) होय, ंसे तनसे्दन जजल्हा समाजकल्याण 
ंर्धकारी याींच्या कायावलयास प्राप्पत िाले आहे.  
(२) होय. 
(३) थकीत से्तन ंदा केल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद् ास्त नाही. 

----------------- 
 

रायगड जर्ल््याि ददल्ली-मुांबई िॉररडोर प्रिल्पासाठी 
सक्िीने भूसांपादन िरीि असल्याबाबि 

 

 (९) * ३१०५७ श्री.नारायण राणे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३०६१७ ला ददनाांि 
७ एवप्रल, २०१७ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि : सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल््यातील प्री तावस्त ददल्ली-मुींबई कॉररडोर प्रकल्पासाठी 
स्ा्ाघा्ीतनू भसूींपादन करण्याचे प्रयत्न ंसफल िाल्यामळेु शासन 
शतेकऱयाींकडून सक्तीने भसूींपादनाची परस्ानगी घेत ंसल्याचे माहे मे, २०१७ 
मध्ये स्ा त्यादरम्यान तनदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) ंसल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन शतेकऱयाींचे पनुस्वसन स् 
योग्यररतीने जमीन सींपादन करण्यासाठी कोणती कायवस्ाही केली स्ा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. सभुाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
 ददल्ली-मुींबई इींडजी रयल कॉररडॉर रोहा-माणगाींस् स् पाणसई 
औदयोर्गक िते्रातील पदहल्या ्प्पप्पयातील १० गास्ाींचे भसूींपादनाची कायवस्ाही 
उपजजल्हार्धकारी भसूींपादन, काळ प्रकल्प २ माणगाींस् स् उपवस्भागीय 
ंर्धकारी, माणगाींस् याींच्यामाफव त सरुु ंसनू, त्यामधील ८२% जममनीचा 
ताबा सींमतीने प्राप्पत िाला आहे. ताबा प्राप्पत िेत्राच्या लगत ंसलेल्या सव्हे 
नींबरची सींमती बाकी ंसनू, ंशा िते्रास महाराषर औदयोर्गक वस्कास 
ंर्धतनयम, १९६१ मधील कलम ३३ (३) ंन्स्ये भसूींपादनाची कायवस्ाही सरुु 
आहे. 
(२) स् (३) महाराषर औदयोर्गक वस्कास ंर्धतनयम, १९६१ च्या कलम ३३(३) 
नसुार भसूींपादनाची कायवस्ाही सरुु ंसनू गास्ठाणाचा भसूींपादनात समासे्श 
नाही स् जाी तीत जाी त सींमतीने जमीन सींपादीत करण्यात येत ंसल्याने 
पनुस्वसनाचा प्रश्न उद् ास्त नाही. 

----------------- 
िणाम (िा.जर्ांिूर, जर्.परभणी) येथील शिेिऱयाांना  

अनुदानाच ेिाटप िरण्याबाबि 
 (१०) * ३४२७० प्रा.र्ोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स्णाव (ता.जजींतरू, जज.परभणी) येथील ४६५ शतेकऱयाींचे दषुकाळी ंनदुान 
जजल्हा मध्यस्ती बँकेस सहा मदहन्यापासनू प्राप्पत होऊनही स्ा्प िाले 
नसल्याचे माहे जून, २०१७ च्या शसे््च्या आठस्ड्यात तनदशवनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) ंसल्यास, खात्यात पसेै ंसनूही ममळत नसल्याने याबाबत शतेकऱयाींनी 
तहमसलदार जजींतरू याींचेकड ेलेखी तनसे्दन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ंसल्यास, शतेकऱयाींनी ददलेल्या लेखी तनसे्दनाच्या ंनषुींगाने शासनाने 
कोणती कारस्ाई केली स्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देशमखु : (१) ंींशत: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) तहमसलदार जजींतरु याींनी ददनाींक ०३/०७/२०१७ रोजी जजल्हा मध्यस्ती 
सहकारी बँक शाखा बोरी, ता.जजींतरु, जज.परभणी याींना त्स्रीत ंनदुान स्ा्प 
करुन ंहस्ाल सादर करणेबाबत कळवस्ले आहे. सदय:जी थतीत स्णाव 
गास्ासाठी ४६५ सभासदाींसाठी रूपये १३.३७ लाख दषुकाळी ंनदुान प्राप्पत िाले 
आहे. यापकैी ४२९ सभासदाींचे रूपये ११.६२ लाख ंनदुान बचत खात्यात 
जमा करण्यात आले ंसनू ३६ सभासदाींचे रूपये १.७५ लाख ंनदुान जमा 
करणे बाकी आहे. 
(४) प्रश्न उद् ास्त नाही. 

----------------- 
गांगाखेड शुगर ॲन्ड एनर्ी लल. (जर्.परभणी) िारखान्याांच्या 

सांचालिाांनी गैरव्यिहार िेल्याबाबि 
  

(११) * ३४३७४ श्री.हेमांि टिले : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गींगाखेड शगुर ॲन्ड एनजी मल. (जज.परभणी) कारखान्याींच्या सींचालक 
मींडळाने जजल्हयातील हजारो शतेकऱयाींच्या नास्ास्र पाच राषरीयकृत बँका स् 
एका खाजगी बँकेच्या ंर्धकाऱयाींशी सींगनमत करुन शतेकऱयाींच्या नास्ास्र 
समुारे रुपये ३२८ को्ीचे कजव घेतले ंसल्याचे तनदशवनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) ंसल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले स् तदनसुार सींबींर्धताींवस्रुध्द कोणती कारस्ाई केली स्ा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) स् (२) सदर प्रकरणी तक्रार प्राप्पत िाली ंसनू 
त्यानषुींगाने गींगाखेड पोलीस ी ्ेशन येथे ग.ुर.नीं. २९३/२०१७ भा.दीं.वस्. कलम 
४०६, ४०९, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, १२० (ब), ३४ ंन्स्ये ददनाींक ०५/०७/२०१७ 
रोजी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
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 उक्त प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद येथ े कक्रमीनल रर् 
यार्चका क्र. ८७९/२०१७ दाखल िालेली ंसनू त्यामध्ये मा.उच्च न्यायालयाने 
ददनाींक २७/०६/२०१७ रोजी ददलेल्या तनदेशानसुार वस्शषे तपास पथकाची 
तनयकु्ती करण्यात आलेली आहे. 
 सदर गनु््यातील आरोपी याींचे जबाब नोंदस्ण्यात आले आहेत. तसेच 
या प्रकरणी पीक कजव मींजरु करणारे स् पीक कजावची प्रकक्रया पणूव करणाऱया 
बँक ंर्धकाऱयाींची चौकशी करणे आहे. गनु््याची व्याप्पती ही मोठ्या 
प्रमाणास्र स् व्यापक ी स्रूपाची ंसनू सदर गनु्हा तपासास्र आहे.   
(३) वस्लींब िाला नाही. 

----------------- 
 

नरडाणा (िा.लशांदखेडा, जर्.धळेु) येथील शिेिऱ याांना  
र्लमनीचा मोबदला देण्याबाबि 

  

(१२) * ३३७४० श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नरडाणा (ता.मश ींदखेडा, जज.धुळे) येथील महाराषर औदयोर्गक वस्कास 
महामींडळासाठी सींपाददत केलेल्या जममनीचा आर्थवक मोबदला शतेकऱ याींना 
ंदयापही ममळाला नसनू मागील ७ स्षावपासनू इतर लाभाींपासनू सदर शतेकरी 
स्ींर्चत ंसल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये स्ा त्यादरम्यान तनदशवनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ंसल्यास, जममनी सींपाददत केलेल्या शतेकऱ याींना आर्थवक भरपाई आझण 
तरुण भमूमपतु्राींना रोजगार देण्याचे आश्स्ासन देऊन शकेडो एकर जमीन 
सींपाददत केली परींत ू ंदयापही शासनाने आश्स्ासनपतूी केली नसल्याने 
शतेकऱ याींचे आर्थवक नकुसान िाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ंसल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले स् त्यानषुींगाने कोणती कायवस्ाही केली स्ा करण्यात येत 
आहे. 
(४) नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देसाई : (१) हे खरे नाही, 
  ंततररक्त नरडाणा ्प्पपा क्र. ३ साठी जमीन सींपादन करास्याच्या 
शतेकऱयाींशी स्ा्ाघा्ीने नकुसान भरपाईच े दर ठरवस्ण्यासाठी ददनाींक 
२४/१०/२०१३ स् ददनाींक ११/३/२०१६ रोजी बठैका घेण्यात आल्या आहेत. सदर 
बठैकीमध्ये जजल्हार्धकारी, धुळे याींनी दर हेक््री २० लाख दर जाहीर केला 
आहे. मात्र सदरचा दर शतेकऱयाींनी ंमान्य केला ंसल्यामळेु शतेकऱयाींसोबत 
पनु:श् च सींस्ाद साधण्यात येत आहे. 
(२) स् (३) धुळे जजल्हयाच्या आर्थवक वस्कासासाठी शासनाने नरडाणा 
औदयोर्गक िेत्र ्प्पपा क्र. १ स् २ साठी जममनी सींपाददत केल्या आहेत. 
त्यात ररतसर तनस्ाडा करून नकुसान भरपाई ंदा करण्यात आलेली आहे. 
तसेच खातदेाराींना महामींडळाच्या प्रचमलत धोरणाप्रमाणे भखूींड परतास्ा स् 
नोकरीसाठी प्राधान्य प्रमाणपत्र (PRIORITY CERTIFICATE) ददले जात.े 
त्यानसुार कायवस्ाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ास्त नाही. 

----------------- 
 

ठाणे येथील आददिासी िसतिगहृाांसाठी तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 
 

 (१३) * ३०९२८ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथील आददस्ासी मलुाींच्या स् मलुीींच्या शासकीय स्सततगहृासाठी 
जागा स् इमारतीच्या बाींधकामाच्या प्री तास्ास मींजूरी देऊन तनधी उपलब्ध 
करून देण्याबाबत श्रमजीस्ी सींघ्नेच ेसींी थापक तथा माजी लोकप्रतततनधीींनी 
मा.मखु्यमींत्री, मा.आददस्ासी वस्कास मींत्री, सर्चस्, आददस्ासी वस्कास वस्भाग 
तसेच व्यस्ी थापक प्रशासन ंर्धकारी, आददस्ासी वस्कास वस्भाग याींच्याकड े
ददनाींक ०३ एवप्रल, २०१७ रोजी स्ा त्यासमुारास लेखी तनसे्दनादस्ारे मागणी 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) ंसल्यास, या तनसे्दनानसुार आददस्ासी मलुाींच्या स् मलुीींच्या शासकीय 
स्सततगहृासाठी जागा स् इमारतीच्या बाींधकामाच्या प्री तास्ास मींजूरी देऊन 
तनधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने कोणती कायवस्ाही केली स्ा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) होय. 
(२) ठाणे येथील आददस्ासी मलुीींच्या शासकीय स्सततगहृासाठी ठाणे महानगर 
पामलका याींच्या ताब्यात ंसलेली मौजे भाईंदर पाडा येथील लोढा कॉम्पलेक्स 
मधील सव्हे नीं. १०७/१/२ ंेपी, १०२ पी, १०७/१/१ पी, १०७/१/२ बी पी मधील 
३२०० चौ.मी. िते्रफळापकैी २२०० चौ.मी. जमीन ताब्यात घेण्यासाठी आयकु्त, 
आददस्ासी वस्कास, नामशक याींनी त्याींच्या ददनाींक १३/७/२०१७ च्या पत्रान्स्ये 
सादर केलेल्या रुपये २,८३,८०,०००/- ककीं मतीच्या प्री तास्ास मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ास्त नाही.  

----------------- 
  

बदलापूर (पुिम) (जर्.ठाणे) येथील महावििरण िायामलयाच्या 
गैरिारभाराबाबि 

  

(१४) * ३४५१३ श्री.अशोि ऊफम  भाई र्गिाप : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बदलापरू (पसु्व) (जज.ठाणे) येथे महावस्तरणची भरमसाठ बबले आकारणे, 
मदुत सींपल्यानींतर बबले प्राप्पत होणे, मी्र ररडीींग उशीराने म्हणज े दीड त े
दोन मदहन्याने घेणे, पररणामी नेहमीपेिा बील दपु्ीने-ततप्ीने येणे ंशा 
गरैप्रकारामळेु ग्राहकाींमध्ये ंसींतोष पसरला ंसनू शासनाने याबाबत तातडीने 
दखल घेऊन कारस्ाई करण्याची मागणी तथेील नागररकाींनी माहे मे-जून, 
२०१७ मध्ये स्ा त्यादरम्यान उप ंमभयींता, महावस्तरण, बदलापरू (पसु्व) 
याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
 



15 

(२) ंसल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले स् त्यानसुार सींबींर्धत दोषीींस्र कारस्ाई करण्याबाबत तसेच 
नागररकाींना योग्य स् तनयममत स्ीज देयके देण्याबाबत कोणती कायवस्ाही केली 
स्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) चुकीच्या ररडीींगची स्ीज बीले आकारणी 
केल्याबाबत ग्राहकाींच्या तक्रारी माहे जून, २०१७ च्या दरम्यान महावस्तरण 
कीं पनीस प्राप्पत िाल्या आहेत. 
(२) सदर तक्रारीच्या ंनषुींगाने कीं पनीकडून ी थळतपासणी ंहस्ालानसुार 
मी्र स्ाचनाप्रमाणे सधुारीत स्ीज देयके देण्यात आलेली आहेत. चुकीच्या 
मी्र स्ाचनाकररता एजन्सीस्र तनयमाप्रमाणे दींडात्मक कारस्ाई करण्यात 
आली आहे. तसेच बदलापरू (पसू्व) येथील ररडीींग एजन्सी बदलण्यात आली 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ास्त नाही. 

----------------- 
  

औरांगाबाद जर्ल्हयाि सांर्य गाांधी तनराधार योर्नेच्या  
िामाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

  

(१५) * ३४४२० श्री.सभुाष झाांबड, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर : 
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय ि विशषे सहाय्य मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जजल्हयात सींजय गाींधी तनराधार योजनेंतगवत लाभार्थ्यांना 
केस्ळ रुपये ६००/- देण्यात येत ंसनू सदर योजनेच्या कामात गरैव्यस्हार 
िाला ंसल्याचे ददनाींक १० मे, २०१७ रोजी स्ा त्यासमुारास तनदशवनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) ंसल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले स् त्यानसुार सींबींर्धताींस्र काय कारस्ाई केली स्ा करण्यात 
येणार आहे, 
(३) नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रार्िुमार बडोले : (१) सींजय गाींधी तनराधार ंनदुान योजनेंतगवत शासन 
तनणवय ददनाींक २६ ऑक््ोबर, २०१० नसुार पात्र लाभार्थ्यावस दरमहा       
रुपये ६००/- आझण एका कु्ुींबात एका पेिा जाी त लाभाथी ंसल्यास दरमहा 
रुपये ९००/- इतके ंनदुान देण्यात येत.े औरींगाबाद जजल्हयात वस्शषे सहाय्य 
योजनेच्या लाभार्थ्यांना माहे जून, २०१७ ंखेरपयतंचे ंनदुान स्ा्प 
करण्याची कायवस्ाही पणूव िालेली आहे.   
 सदर योजनेच्या कामात गरैव्यस्हार िाल्याचे तनदशवनास आलेले 
नाही.  
(२) स् (३) प्रश्न उद् ास्त नाही. 

----------------- 
 

सांर्य गाांधी तनराधार योर्नेच्या अनुदानाच्या रिमेि िाढ िरण्याबाबि 
  

(१६) * ३११२१ श्री.सिरे् ऊफम  बांटी पाटील : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय ि 
विशषे सहाय्य मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात महागाईमध्ये ददस्सेंददस्स होत ंसलेल्या स्ाढीमळेु सींजय गाींधी 
तनराधार योजना स् श्रास्ण बाळ योजनेंतगवत देण्यात येणाऱया ंनदुानाच्या 
रकमेत स्ाढ करण्याची मागणी सींबींर्धताींनी शासनाकड े केली ंसल्याच े
तनदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) ंसल्यास, यासाठी तनधीची तरतदू करुन उक्त लाभाथींना स्ाढीस् रक्कम 
मींजूर करण्यासाठी शासनाने कोणती कायवस्ाही केली स्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे आहे. 
(२) स् (३) सींजय गाींधी तनराधार ंनदुान योजना स् श्रास्णबाळ सेस्ा राज्य 
तनस्तृ्तीसे्तन योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या ंनदुानात स्ाढ करण्याची बाब 
शासनाच्या वस्चाराधीन आहे. 
 

----------------- 
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नालशि िृषी उत्पन्न बार्ार सलमिीच ेविभार्न िरून  
निीन बार्ार सलमत्याांची तनलममिी िरणेबाबि 

 (१७) * ३२०२० डॉ.अपिूम दहरे : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक जजल््यात वस्शषेत: त्र्यींबकेश्स्र स् पेठ तालकु्यातील कृषी 
उत्पादन िेत्रात िालेली स्ाढ, नामशक कृषी उत्पन्न बाजार सममतीची व्यापक 
कायवमयावदा, भौगोमलकष्ष्या ंसलेले वस्ी तारीत कायविेत्र, शतेकरी 
सभासदाींची सींख्या इ. बाबी वस्चारात घेता नामशक कृषी उत्पन्न बाजार 
सममतीचे वस्भाजन करून त्र्यींबकेश्स्र, पेठ स् इतर तालकु्यात ी स्तींत्र कृषी 
उत्पन्न बाजार सममतीची तनममवती करण्याची आस्श्यकता तनमावण िाली 
ंसल्याचे तनदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) ंसल्यास, त्र्यींबकेश्स्र, हसुवल स् पेठ येथे बाजार सममती आस्ार नसताींना 
खाजगी व्यापारी वस्वस्ध प्रकारचा शतेमाल मोठ्या प्रमाणास्र खरेदी करतात 
त्यामळेु कृषी उत्पन्न बाजार सममती नामशक येथे शतेमाल पोहचत नसल्याने 
महसलुाचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ंसल्यास, शतेमालास योग्य बाजारपेठ स् वस्क्री मलु्य ममळून 
देण्याच्याष्ष्ीने त्र्यींबकेश्स्र, पेठ स् इतर तालकु्यात ी स्तींत्र कृषी उत्पन्न 
बाजार सममतीची तनममवती करण्यासींदभावत शासनाने कोणती कायवस्ाही केली स्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) ी थातनक लोकप्रतततनधी याींनी नामशक कृषी उत्पन्न 
बाजार सममतीचे वस्भाजन करण्याची मागणी केली होती. 
(२) ंींशत: खरे आहे. 
 त्र्यींबकेश्स्र, हरसलु स् पेठ हे आददस्ासी िते्र ंसल्याने तथेे शासनाच े
आददस्ासी वस्कास वस्भागामाफव त ंन्नधान्याचे एकार्धकार खरेदी कें द्र सरुू 
आहे स् तथेचे भसूार शतेमाल खरेदी केला जातो. 
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शासनाने पणन ंर्धतनयमात सधुारणा करुन ददनाींक ५ जुल,ै २०१६ 
पासनू बाजार सममतीच्या आस्ाराबाहेर फळे स् भाजीपाला तनयमन मकु्त केला 
आहे. त्यामळेु शतेकरी त्याींची फळे स् भाजीपाला कोठेही वस्क्री करु शकतो.  
(३) नामशक कृषी उत्पन्न बाजार सममतीच्या वस्भाजनाचा प्री तास् वस्चाराधीन 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ास्त नाही. 

----------------- 
ररलायन्स िां पनीच्या ब्लास्टीांगमुळे (जर्.रायगड) 

मालमत्िेच ेनुिसान झाल्याबाबि 
  

(१८) * ३२४७९ श्री.र्यांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागोठणे (ता.रोहा) आझण मशहू स् बेणसे (ता.पेण, जज.रायगड) पररसरात 
ररलायन्स कीं पनीच्या ंनर्धकृत ब्लाी ्ीींगमळेु ग्रामी थाींच्या मालमत्तचे े
नकुसान िाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ंसल्यास, ररलायन्स कीं पनीच्या ब्लाी ्ीींगमळेु पररसरातील ग्रामी थाींच्या 
मालमत्तचेे नकुसान िाल्याबाबत सींबींर्धत तलाठी याींनी पींचनामे करून 
ंहस्ाल सींबींर्धत ंर्धकाऱयाींकड ेसादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) ंसल्यास, तनयमाींचा भींग करणाऱया ररलायन्स कीं पनीवस्रूध्द कायवस्ाही 
करून नकुसानग्री त ग्रामी थाींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायवस्ाही केली स्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) सींबींर्धत तलाठी याींनी ंहस्ाल सादर केला आहे. 
(३) ग्रामी थाींच्या मालमत्तचेे नकुसान िालेले नसल्याने भरपाईचा प्रश्न 
उद् ास्त नाही. 
(४) प्रश्न उद् ास्त नाही. 

----------------- 
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बीड जर्ल््याि खार्गी अपांग सांस्थाांमध्ये तनयमबा्यररत्या 
िममचाऱ याांच्या तनयुक्त्या िेल्याबाबि 

  

(१९) * ३३३२९ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय ि विशषे 
सहाय्य मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जजल्हयातील खाजगी ंपींग सींी थामध्ये पद भरती करताना 
समाजकल्याण आयकु्ताींची पसू्वसींमती न घेता परी पर पद मान्यता देऊन 
तनयमबा्यररत्या तनयकु्त्या केल्याच े माहे फेब्रसु्ारी, २०१७ मध्ये स्ा 
त्यादरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ंसल्यास, ककती स् कोणत्या सींी थामध्ये कमवचाऱ याींच्या तनयमबा्य 
तनयकु्त्या करण्यात आल्या आहेत, त्या कमवचाऱ याींचे से्तन मखु्य कायवकारी 
ंर्धकारी, बीड याींनी प्रलींबबत ठेस्ले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ंसल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले स् त्यानसुार कोणती कायवस्ाही केली स्ा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले : (१), (२) स् (३) होय. 
 बीड जजल््यातील १७ ंपींगाींच्या वस्शषे शाळाींच्या सींचालकाींनी ंपींग 
कल्याण आयकु्तालयाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रामशस्ाय ५५ कमवचाऱ याींची पद 
भरती केली ंसल्याचे मखु्य कायवकारी ंर्धकारी, जजल्हा पररषद, बीड याींच्या 
तनदशवनास आले. त्यानसुार सींबींर्धत १७ सींी थाींमधील ५५ कमवचाऱ याींचे स्ेतन 
जानेस्ारी, २०१७ पासनू प्रलींबबत ठेस्ण्यात आले आहे. 
 प्री ततु प्रकरणी जबाबदार सींबींर्धत ंर्धकारी/कमवचारी स् सींी थाचालक 
याींना नो्ीस बजास्नू खलुासे मागवस्ण्यात आले आहेत. सदर खुलासे 
वस्चारात घेस्नू पढुील कायवस्ाही करण्याचे प्री तावस्त आहे. तसेच या प्रकरणी 
मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठ येथे यार्चका दाखल िाल्या ंसनू 
मा.न्यायालयाने Status quo आदेश ददले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ास्त नाही. 

----------------- 
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शिेिऱयाांचा सािबारा िोरा नसल्याने बँिाांिडून  
िर्म उपलब्ध होि नसल्याबाबि 

 (२०) * ३११३४ श्री.नारायण राणे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यी तरीय खरीप हींगामपसू्व बठैकीत राज्यातील मागेल त्या शतेकऱयाला 
पीक कजव दयासे् यासाठी प्रयत्न करासे्त ंसे जजल्हा बॅंकाींना शासनाने आदेश 
ददले ंसल्याच े माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये स्ा त्यादरम्यान तनदशवनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ंसल्यास, ंनेक शतेकऱयाींचा सातबारा कोरा नसल्याने ंनेक बँका 
शतेकऱयाींना पीक कजव देण्याबाबत ्ाळा्ाळ करीत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) ंसल्यास, त्यासींदभावत शासनाने चौकशी करुन शतेकऱयाींना खरीप 
हींगामासाठी पीक कजव उपलब्ध् ा होण्यासाठी कोणती कायवस्ाही केली स्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सभुाष देशमखु : (१) ंींशत: खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) खरीप, २०१७ मध्ये ददनाींक १५/७/२०१७ पयतं एकूण १८,६३,७७४ 
शतेकऱयाींना रूपये १२,३५,४६९/- लाखाचे पीक कजव स्ा्प करण्यात आले आहे. 
 सलुभ पीक कजव ंमभयान, २०१७ ंींतगवत ददनाींक १५/७/२०१७ पयतं 
१६ जजल््यात एकूण १७६२ कजव मेळासे् आयोजजत करण्यात आले होत.े 
त्यामध्ये एकूण ४८१३० शतेकऱयाींना रूपये ३३,९२८/- लाख कजव स्ा्प 
करण्यात आले आहे. 
 तसेच ददनाींक १४/६/२०१७ च्या शासन तनणवयानसुार रूपये १०,०००/- 
च्या मयावदेपयतं एकूण ६९५२ शतेकऱयाींना रूपये ५७४ लाखाचे तातडीच ेकजव 
स्ा्प करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ास्त नाही. 

----------------- 
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नागपूर येथील िां पन्याांनी निोदय अबमन िो-ऑप  
बँिेची िेलेली फसिणूि 

 (२१) * ३३२०६ प्रा.र्ोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू येथील ग्लॅडी ्न इन्रा, मनमोहन रेडड ींग कीं . तसेच जोशी 
कन्सल्न्सी स् इतर ३ कीं पन्याींच्या समहूाींनी कजव थकवस्ल्यामळेु तसेच 
सींचालकाींच्या चकुीच्या कामकाज पध्दतीमळेु नस्ोदय ंबवन को-ऑप. बँक 
ंडचणीत आली ंसल्याचे माहे जून, २०१७ च्या ततसऱया आठस्ड्यात 
तनदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) ंसल्यास, बॅंकेच्या एकूण रुपये ४७ को्ी कजावपकैी रुपये ४५ को्ीींचे 
कजव हे उक्त तीन कीं पन्याींच्या समहूाींनी थकवस्ले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ंसल्यास, बँकेची फसस्णूक करणाऱया या समहूाींच्या सींचालकाींची 
मालमत्ता जप्पत करुन बॅंकेची देणी देण्याबाबत शासनाने कोणती कायवस्ाही 
केली स्ा करण्यात येत आहे, 
(४) ंसल्यास, सदर थककत देणी कधीपयतं स्सलू करण्यात येणार आहे, 
नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सभुाष देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) स् (४) बँकेचे माहे जून, २०१७ ंखेर एकूण रुपये ४७.७१ को्ी 
इतक्या रक्कमचेे कजव थकीत आहे. त्यापकैी रुपये ३९.५४ को्ी इतक्या 
रक्कमेच ेकजव वस्षयाधीन कीं पन्याींकड ेथकीत आहे. 
 या थकीत कजव स्सलूीसाठी बँकेने एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आय. 
(S.A.R.F.A.E.S.I.) कायदा, २००२ मधील तरतदूीनसुार सींबींर्धत कीं पन्याींची 
मालमत्ता ताब्यात घेतली आहे. जोशी कन्सल्न्सी या कीं पनीच्या 
कजवप्रकरणी बँकेने न्यायालयात पराक्रम्य ंमभलेख ंर्धतनयम (Negotiable 
Instrument Act) चे कलम १३८ स् भा.दीं.वस्. कलम ४२० ंींतगवत दास्ा 
दाखल केला आहे. तसेच आर्थवक गनु्हे शाखा, नागपरू याींचेकड े तक्रार 
नोंदवस्ली आहे. बँकेचे शासकीय लेखापररिकाींकडून लेखापररिण सरुु आहे. 
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 सहकार आयकु्त याींनी त्याींच्या ददनाींक ९/६/२०१७ रोजीच्या 
आदेशान्स्ये बँकेचे सींचालक मींडळ बरखाी त करुन प्रशासकाची नेमणूक केली 
ंसनू बँकेच्या सस्व थकीत कजवदाराींवस्रुद्ध स्सलूीची कायवस्ाही सरुु आहे. 

----------------- 
ठाणे जर्ल््यािील सहिारी गहृतनमामण सांस्थाांिर  

िारिाई िरण्याबाबि 
 (२२) * ३३९६२ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल्हयात शासकीय भखूींडाचे स्ा्प करण्यात आलेल्या ंनेक 
गहृतनमावण सींी थामधील सभासदत्स्ास जजल्हार्धकारी, ठाणे याींची मान्यता 
नसताना सन २०१६ मध्ये गहृतनमावण सींी थाच्या तनस्डणूका घेण्यात आल्या, 
हे खरे आहे काय, 
(२) ंसल्यास, सदर भखूींडधारकाींनी चुकीची मादहती देऊन तनस्डणूका घेतल्या 
ंसल्याने या गहृतनमावण सींी थास्र कारस्ाई करण्याबाबत स्ारींस्ार तक्रार 
करण्यात येऊनही कारस्ाई करण्यात आली नसल्याच ेमाहे जानेस्ारी-फेब्रसु्ारी, 
२०१७ मध्ये स्ा त्यादरम्यान तनदशवनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) ंसल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले स् त्यानसुार कोणती कारस्ाई केली स्ा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सभुाष देशमखु : (१) होय, ंींशत: खरे आहे. 
(२) स् (३) ठाणे जजल््यातील शासकीय भखूींडास्रील ९३ गहृतनमावण सहकारी 
सींी थापकैी २ सींी थाींच्या तनस्डणूकीसींदभावत तक्रारी प्राप्पत िाल्या ंसनू 
त्यापकैी ंींबरनाथ तालकु्यातील उत्कषव गहृतनमावण सींी था मल. ंींबरनाथ या 
गहृतनमावण सींी थेच्या तनस्डणूकीसींदभावत प्राप्पत तक्रारीच्या ंनषुींगाने केलेल्या 
चौकशीत मतदार यादीमधील बहुतके सभासद हे शासन मान्य नसल्याचे 
आढळून आल्याने सींी थेस्र महाराषर सहकारी सींी था ंर्धतनयम १९६० च े
कलम ७८(१) ंन्स्ये कारस्ाई करण्यात येऊन सींी थेस्र प्रशासक तनयकु्त 
करण्यात आला आहे. तसेच मातोश्री रमाबाई आींबेडकर को.ऑप.हौ.सो. 
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कळस्ा, जज.ठाणे येथील गहृतनमावण सींी थेच्या तनस्डणूकीसींदभावत प्राप्पत 
तक्रारीच्या ंनषुींगाने उपतनबींधक, सहकारी सींी था, ठाणे याींनी चौकशी केली 
ंसता सींी थेच्या स्यैजक्तक व्यक्तीींनी सभासद बदलीबाबत जजल्हार्धकारी, 
ठाणे याींच्याकड ेंजव केले ंसनू या ंजावची तहमसलदार ठाणे याींचीे तरास्र 
चौकशी सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ास्त नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद जर्ल्हयाि दललि िस्िी सुधार  

योर्नाांच्या वििास िामाांबाबि 
  

(२३) * ३४४२५ श्री.सभुाष झाांबड, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर : 
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय ि विशषे सहाय्य मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :-  

(१) औरींगाबाद जजल्हयात दमलत स्ी ती सधुार योजनेंतगवत जजल्हा पररषदेला 
दरस्षी को्यस्धी रुपये ममळत ंसनूही या योजनेत बहृत आराखडयानसुार 
दमलत स्ी त्याींचा समास्ेश केला जात नसल्याने ंनेक दमलत स्ी त्या 
वस्कासापासनू स्ींर्चत ंसल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये स्ा त्यादरम्यान 
तनदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) ंसल्यास, मळु दमलत स्ी त्याींना डास्लनू दमलताींची नगण्य सींख्या 
ंसलेल्या स्ी त्याींना मबुलक तनधी ददला जात ंसल्याने याप्रकरणी शासनाने 
चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले स् त्यानसुार दोषीींस्र 
काय कारस्ाई केली स्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. रार्िुमार बडोले : (१) नाही. 
(२) ंनसुरू्चत जाती स् नस्बौध्द घ्काींच्या स्ी तीचा वस्कास करणे या 
योजनेचा औरींगाबाद जजल््याचा सन २०१३ त े १८ या कालास्धीचा बहृत 
आराखडा मींजूर ंसनू या बहृत आराखड्यात ज्या स्ी त्याींचा समासे्श आहे 
त्या स्ी त्याींसाठी लोकसींख्येच्या प्रमाणात तनधी वस्तरीत करुन कामे करण्यात 
येतात. 
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 तसेच या योजनेचा औरींगाबाद जजल््याचा सन २०१८ त े २०२३ या 
कालास्धीचा नस्ीन बहृत आराखडा मींजूर करण्याची कायवस्ाही सरुू आहे. 
(३) प्रश्न उद् ास्त नाही. 

----------------- 
नालशि येथे िृषी टलममनल मािेट उभारण्याबाबि 

  

(२४) * ३२०२२ डॉ.अपिूम दहरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७९८५ ला ददनाांि  
१४ माचम, २०१७ रोर्ी ददलले्या उत्िराच्या सांदभामि : सन्माननीय पणन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक येथे कृषी ्ममवनल माके् उभारण्यासाठी मौजे वप ींपरी सय्यद 
(जज.नामशक) येथील १०० एकर जमीन कृषी पणन मींडळास उपलब्ध करून 
देण्यास ग्रामवस्कास वस्भाग, नगरवस्कास वस्भाग स् महसलू वस्भाग याींनी 
सहमती दशववस्ली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ंसल्यास, सदर जागेस्र मोठ्या प्रमाणास्र उत्खनन होऊन खड्ड े
पडल्याचे तनदशवनास आल्यामळेु सदर जागा ्ममवनल माके्च्या उभारणीसाठी 
योग्य आहे ककीं स्ा कसे याबाबत पणन, सींचालक याींना प्रत्यि ी थळ पाहणी 
करून ंहस्ाल शासनास सादर करण्याच्या सचूना देण्यात आलेल्या आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) ंसल्यास, उक्त जागेची पणन, सींचालक याींनी पाहणी करून सादर 
केलेल्या ंहस्ालामध्ये काय ंमभप्राय देण्यात आलेले आहेत स् त्यानषुींगाने 
शासनाने कोणती कायवस्ाही केली स्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, सदर कायवस्ाही केव्हापयतं पणूव होणे ंपेक्षित आहे ? 
 
 

श्री. सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) मौजे वप ींपरी सयै्यद, ता. जज. नामशक या दठकाणी दोन जागा उपलब्ध 
आहेत. सव्हे नीं.१६२१ (िते्र ५४.५५ हे.आर.) मध्ये मोठ्या प्रमाणात गौण 
खतनजाच्या उत्खननामळेु मोठ मोठे खड्ड े तनमावण िालेले आहेत. त े
बजुवस्ण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणात खचव करास्ा लागेल. तथावप, सव्हे 
नीं.१६५४ (िेत्र ५२.५५ हे.आर) या जागेच्या सपा्ीकरण कामाचा वस्चार 
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केल्यास सव्हे १६२१ मधील जागेच्या सपा्ीकरण कामापेिा 
तलुनात्मकष्ष्या खचव कमी राहील ंसा ंहस्ाल पणन सींचालनालयाने 
शासनास सादर केला आहे. 
 सदर ्ममवनल माके् वस्कमसत करण्याच्याष्ष्ीने खाजगी 
भागीदारीकररता Business Model तयार करुन शासनास सादर करण्याच्या 
सचूना महाराषर राज्य कृषी पणन मींडळास देण्यात आलेल्या आहेत.  
(४) पणन मींडळाचा ंहस्ाल प्राप्पत िाल्यानींतर त्यास्र शासनी तरास्रुन 
कायवस्ाही करण्यात येईल. 

----------------- 
महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामडळ (जर्.साांगली) येथे 
भूखांडधारिाांना मुलभूि सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(२५) * ३२९५४ श्री.र्यांि पाटील : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जजल्हयातील महाराषर औदयोर्गक वस्कास मींडळाींतगवत भखूींड 
वस्तरीत करण्यात आले ंसले तरी सदर भखूींडधारकाींना मलुभतू सवुस्धा 
उपलब्ध न केल्यामळेु भखूींडधारक ी स्खचावने सवुस्धा उपलब्ध करून प्रकल्प 
सरुू करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) ंसल्यास, सवुस्धा उपलब्ध नसल्याने महाराषर औदयोर्गक वस्कास 
मींडळाने वस्तरीत केलेले भखूींडमालक बाींधकाम पणूवत्स्ाचा दाखला घेस्नू सदर 
भखूींड वस्क्री करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ंसल्यास, ी स्खचावने भखूींडधारक सवुस्धा उपलब्ध करून प्रकल्प 
उभारणीचा प्रयत्न करणाऱया भखूींडधारकाींवस्रूद्ध महाराषर औदयोर्गक वस्कास 
मींडळ दींडात्मक आकारणी करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ंसल्यास, ी स्खचावने प्रकल्प उभारणी करुन सवुस्धा उपलब्ध करणाऱया 
भखूींडधारकाींकडून दींड आकारणी स्सलु न करता त्याींना सोईसवुस्धा उपलब्ध 
होणे स् भखूींड वस्क्री करणाऱयाींस्र शासनाने कोणती कारस्ाई केली स्ा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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 श्री. सभुाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
 साींगली जजल््यातील वस्वस्ध औदयोर्गक िेत्राींमध्ये पायाभतू सवुस्धा 
ंींतगवत डाींबरी री त,े पाणीपरुस्ठा, ददस्ाबत्ती स् इतर सवुस्धा उपलब्ध करून 
देण्यात आलले्या आहेत. तसेच मशराळा औदयोर्गक िेत्र वस्कमसत 
करण्यासाठी १६२.८० हे.आर जमीन सींपाददत करण्यात आली ंसनू भखूींड 
धारकाींना पायाभतू सवुस्धा परुवस्ण्यासाठी मोरणा धरण येथे जॅकसे्ल बाींधलेले 
आहे. तसेच ३.०० द.ल.मल./ ददन िमतचेे जलशधु्दीकरण कें द्र स् ंशधु्द 
पाणीपरुस्ठा जलस्ादहनी ्ाकणेत आलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 औदयोर्गक िेत्रासाठी पायाभतू सवुस्धा उपलब्ध करुन देण्याच ेकाम 
प्रगतीपथास्र आहे. 
(३) स् (४) हे खरे नाही. 
 मशराळा औदयोर्गक िेत्रामधील “सी” स् “ई” वस्भागामधील ज्या 
भखूींडाचा वस्कास कालास्धी सप्प े्ंबर-२०१७ पसू्ी सींपषु्ात येत आहे. ंशा 
भखूींडाींना सप्प े्ंबर, २०१८ पयतं वस्नाशलु्क मदुतस्ाढ मींजूर करण्यात आली 
आहे.  
(५) प्रश्न उद् ास्त नाही. 

----------------- 
बीड जर्ल््यािील गटसधचिाांच्या भविष्ट्य तनिामह तनधीची रक्िम 

उपतनबांधि याांच्यािड ेप्रलांबबि असल्याबाबि 
 (२६) * ३३३४१ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जजल्हयातील ग् सर्चस्ाींची रुपये १ को्ी २७ लाख इतकी भवस्षय 
तनस्ावह तनधीची रक्कम (जीपीएफ) प्रलींबबत ंसल्याने भवस्षय तनस्ावह तनधी 
उप आयकु्त, औरींगाबाद याींनी जजल्हा उपतनबींधक याींना समन्स बजास्ले होत,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) ंसल्यास, उपरोक्त िालेल्या गरैव्यस्हार प्रकरणी जजल्हा उप तनबींधक 
याींना रुपये २२ लाख दींड करण्यात आला ंसनू सदर दींडाची रक्कम कोणी 
ंदा केली आहे, 
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(३) ंसल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, त्यानसुार कोणती कायवस्ाही केली स्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) नाही. 
(२), (३) स् (४) प्रश्न उद् ास्त नाही. 

----------------- 
  

गडधचरोली जर्ल््यािील बाांबू दटांबर युतनट  
प्रिल्पास विलांब होि असल्याबाबि 

  

(२७) * ३१२७३ श्री.नारायण राणे : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडर्चरोली जजल््यातील आददस्ासीींना रोजगार ममळस्नू देणारा बाींब ूद्ींबर 
यतुन् प्रकल्पास होत ंसलेल्या वस्लींबामळेु सात को्ीचा तनधी मागील ३ 
स्षावपासनू खचव करण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) ंसल्यास, प्रलींबबत बाींब ु प्रकल्प सरुु करण्यासाठी स् उक्त भागातील 
आददस्ासीींना रोजगार ममळस्नू देण्यासाठी कोणती कायवस्ाही केली स्ा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे ंींशत: खरे आहे. 
 गडर्चरोली येथील बाींब ू प्रक्रीया यतुन् करीता राज्य तनधीतनू    
रुपये ८०९.४० लि तनधीतनू वस्तरीत करण्यात आले होत.े यापकैी       
रुपये ५९८.९५ लि तनधी ंींमबलजास्णी करणाऱया सींी थेस वस्तरीत केला 
आहे. उस्वरीत रुपये २१०.९० लि स् वस्शषे कें द्रीय सहाय्य योजनेंतगवत प्राप्पत 
रुपये १०३४.०० लि तनधी ंखर्चवत आहे. 
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(२) गडर्चरोली बाींब ूप्रक्रीया यतुन्च्या उभारणीसाठी ंींमलबजास्णी करणाऱया 
गडर्चरोली बाींब ू सहकारी सींी थेस वस्तरीत करण्यात आलेल्या रुपये ५९८.९५ 
लि तनधीच्या खचावबाबत प्रकल्प ंर्धकारी, एकाजत्मक आददस्ासी प्रकल्प, 
गडर्चरोली याींनी ंहस्ाल सादर केला आहे. सदर ंहस्ालामध्ये योजनेच्या 
ंींमलबजास्णीच्या ंनषुींगाने त्रु् ी उपजी थत केल्या आहेत. सबब, या 
ंहस्ालाच्या ंनषुींगाने ंप्प पर आयकु्त, आददस्ासी वस्कास, नागपरू याींना 
चौकशी करून ंहस्ाल सादर करण्याचे कळवस्ले आहे. या योजनेव्यततररक्त 
आददस्ासी वस्कास वस्भागाच्या वस्वस्ध राज्य स् कें द्रीय योजनाींतगवत 
आददस्ासीींना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ास्त नाही. 

----------------- 
 

नालशि ि अहमदनगर विभागािील अवििलसि भुखांड  
िाब्याि घेण्याबाबि 

 (२८) * ३२०२३ डॉ.अपिूम दहरे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक स् ंहमदनगर वस्भागातील उदयोगाींसाठी देण्यात आलेले भखुींड 
ंनेक स्षांपासनू ंवस्कमसत स् वस्नास्ापर पडून ंसल्याने महाराषर 
औदयोर्गक वस्कास महामींडळाने ताब्यात घेण्याची प्रकक्रया सरुु केली 
ंसल्याचे ददनाींक १ मे, २०१७ रोजी स्ा त्यासमुारास तनदशवनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) ंसल्यास, महाराषर औदयोर्गक वस्कास महामींडळाचे प्रादेमशक ंर्धकारी 
याींनी नामशक स् ंहमदनगर मधील ३२१ ंवस्कमसत भखूींडधारकाींना नो्ीसा 
देण्याची कायवस्ाही करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ंसल्यास, सदर भखूींड ताब्यात घेऊन मेक इन नामशकच्या पाश्स्वभमुीस्र 
नस्ीन उदयोजकाींना उदयोगाींसाठी उपलब्ध करून देणेबाबत शासनाकडून 
कोणती कायवस्ाही केली स्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वस्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
 वस्हीत कालास्धीत भखूींड वस्कमसत न केल्यास ंसे भखूींड ताब्यात 
घेण्याची कारस्ाई करण्यात येत.े ही सतत चालणारी प्रकक्रया आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
 महाराषर औदयोर्गक वस्कास महामींडळामाफव त उदयोग      
सींजजस्नी-२०१५ ही योजना राबवस्ण्यात आली. सदर योजनेंतगवत प्रादेमशक 
ंर्धकारी, नामशक ंींतगवत नामशक स् ंहमदनगर जजल््यातील औदयोर्गक 
िेत्रातील एकूण ३२० भखूींडधारकाींना नो्ीसा देण्यात आलेल्या आहेत स् 
महामींडळाच्या धोरणानसुार पढुील कायवस्ाही सरुु आहे. 
(३) ३२० भखूींडापकैी २२ भखूींड महामींडळाच्या ताब्यात आलेले आहेत. सदरहू 
ताब्यात घेतलेल्या भखूींडाच ेस्ा्प महामींडळाच्या धोरणाप्रमाणे करण्यात येत 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ास्त नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   उत्िमलसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूस्व सस्व प्रकक्रया महाराषर वस्धानमींडळ सर्चस्ालयाच्या सींगणक यींत्रणेस्र करण्यात आली आहे. 
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