
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५१४ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
पहहले अधधवेशन, २०१९ 

___________ 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

 
राज्यातील िर्जबुडवे सहिारी साखर िारखान,े सहिारी बँिा  

तसेच अन्य सांस्ाांना िर्ज हमी न देण्याबाबतच्या ननणजयाबाबत 
 

(१)  २२३९३ (२३-०९-२०१५).   श्री.शशवार्ीराव िर्ड जले (राहुरी), श्री.रार्शे िाशीवार (सािोली), 
श्रीमती मोननिा रार्ळे (शेवगाांव - पा्डी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.राहूल आहेर 
(चाांदवड), श्री.र्ड मल्लीिार्ूजन रेड्डी (रामटेि) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कर्जबुडवे सहकारी साखर कारखान,े सहकारी बँका तसेच अन्य सींस्ाींना कर्ज 
हमी न देण्याचा ननर्जय राज्याच्या अ्जववभागाने घेतल्याचे माहे एविल, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्जनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िकरर्ी अर्ा ककती साखर कारखान,े सहकारी बँका व सींस्ाचे कर्ज हमी 
रोखण्यात आले आहेत, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत तसचे यासींदभाजतील ननर्जयाची अींमलबर्ावर्ी 
केव्हापयतं करण्यात येर्ार आहे  ? 
 
श्री. सुभाष देशमुख (०१-०१-२०१९) : (१) सहकारी सींस्ाींना कर्ज हमी न देण्याबाबतचा ननर्जय 
राज्य र्ासनाच्या ववत्त ववभागान ेघेतलेला नाही. 
(२) व (३) िश्न उदभवत नाही. 

___________ 
 

मोहाडी (जर्.भांडारा) ये्े मागासवगीय वसतीगहृ सुरु िरण्याबाबत 

(२)  ५०४९४ (३०-११-०००२).   श्री.चरण वाघमारे (तमुसर) : सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  मोहाडी जर्.भींडारा ये्े मागासवगीय वसतीगहृ सुरु कररे्बाबत मा. सामाजर्क न्याय मींत्री 
याींना  दद.१६-३-२०१५ रोर्ी वा त्या सुमारास ववनींती केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोर्ती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. रार्िुमार बडोले (०८-१२-२०१८) : (१) होय. 
(२) सध्या नववन वसतीगहृ मींर्ूर करण्याचा ननर्जय र्ासनान ेघेतलेला नाही. 
(३) िश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

सामाजर्ि न्याय व ववशेष सहाय्य ववभागाांतगजत िायजरत असलेल्या शासिीय ववश्रामगहृात  
एच.आय.व्ही. बाधधत ववद्यार्थयाांसाठी र्ागा राखीव ठेवण्याबाबत  

 
(३)  ८४२३१ (२१-०४-२०१७). श्री.सुननल शशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.रार्न 
साळवी (रार्ापूर) : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) सामाजर्क न्याय व ववर्षे सहाय्य ववभागाींतगजत कायजरत र्ासकीय ववश्रामगहृात 
एच.आय.व्ही. बाधित ववद्यार्थयासंाठी र्ागा राखीव ठेवण्याची बाब र्ासनाच्या ववचारािीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िकरर्ी र्ासनाकडून  कोर्ता ननर्जय घेतला आहे वा घेण्यात येर्ार 
आहे. 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत? 
 
श्री.रार्िुमार बडोले (०४-१२-२०१८) :  (१) नाही. 
(२) िश्न उद्भवत नाही.  
(३) िश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील अनुदाननत आश्रमशाळाांच्या अनुदानात वाढ िरण्याबाबत  
 

(४)  ८४८११ (१८-०८-२०१७).   श्री.सुननल शशांदे (वरळी) : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनुदाननत आश्रमर्ाळाींच्या अनुदानात वाढ करण्याबाबत ददनाींक १ माचज,२०१६ 
रोर्ीच्या र्ासन ननर्जयान्वये मुख्य सधचव, महाराषर राज्य याींच्या अध्यक्षतखेाली अभ्यासग् 
नेमण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यदर िकरर्ी याबाबतचा अहवाल र्ासनास सादर केला आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू अहवालात नमूद केलेल्या शर्फारसीींचे ्ोडक्यात सवरूप काय आहे, 
(४) असल्यास, सदरहू शर्फारसीींची अींमलबर्ावर्ी करण्याबाबत र्ासनान े कोर्ती  कायजवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. रार्िुमार बडोले (०४-१२-२०१८) : (१) होय. 
(२) मुख्य सधचव याींचे अध्यक्षतखेाली ननयुक्त करण्यात आलेल्या सशमतीच्या चार बैठका 
घेण्यात आलेल्या असून, दद.०१ र्ून, २०१८ रोर्ी झालेल्या बठैकीमध्ये या सींस्ामिील 
िवेशर्ताींची मादहती मागववण्यात आलेली असून, सदर मादहती िाप्त होताच सशमतीची बैठक 
घेण्यात येऊन पररपोषर् अनुदान वाढववण्याबाबत र्ासनास शर्फारस करण्यात येईल व 
सशमतीच्या शर्फारर्ीनुसार र्ासन त्यावर ननर्जय घेईल  
(३) िश्न उद्भवत नाही. 
(४) िश्न उद्भवत नाही. 
(५) िश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 
 

अशलबाग (जर्.रायगड) ये्ील महाराष्ट्र औद्योधगि वविास महामांडळाच्या िायाजलयातील  
िमजचाऱयाांना िायमसवरूपी वा तात्पुरत्या हर्ेरी पटावर सामावून घेण्याबाबत 

 
(५)  ८६७३१ (१८-०८-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवज), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अशलबाग (जर्.रायगड) ये्ील महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळ ववभागाच्या 
अखत्याररतील कायाजलयाींमध्ये र्ॉब बेशसस, ठेकेदारी, रे्शलस् या पध्दतीने कायजरत असर्ाऱ्या 
कमजचाऱ्याींना महामींडळामध्ये कायमसवरूपी वा तात्पुरत्या हर्ेरी प्ावर सामावून घेण्याबाबतचा 
िोरर्ात्मक ननर्जय घेण्याची मागर्ी स्ाननक लोकिनतननिीींनी मा.उद्योगमींत्री याींच्याकड ेमाहे 
र्ून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पध्दतीन े गेली २० त े २४ वषाजपासून कायजरत असलेल्या ी्ंकलेखक, 
मदतनीस, माळी पदावर असलेल्या कमजचाऱ्याींना महामींडळाच्या आस्ापनावर कायमसवरूपी व 
तात्पुरत्या हर्ेरी प्ावर सामावनू घेण्यात न आल्यामुळे कमजचाऱ्याींना अनुजे्ञय असलेल्या 
सवलतीींचा लाभ शमळत नसल्यामळेु कु्ूींबबयाींचा उदरननवाजह कररे् कदठर् र्ात आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरर्ाबाबत र्ासनान ेकोर्ती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई (०३-१२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) महामींडळाच्या सींचालक मींडळाच्या दद.१०/२/२०१६ रोर्ी झालेल्या ३६५ व्या 
बैठकीमध्ये ठराव क्रमाींक ५५७० मध्ये खालीलिमार् ेसुिारर्ा / अशभिाय नमूद करण्यात आले 
आहे. 
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(१) महामींडळाच ेपररपत्रक दद.१०/५/२००६ ही तारीख अहजता ददनाींक म्हरू्न ननजश्चत करण्यात 
यावी. 
(२)  अींर्त: रुपाींतरीत अस्ायी आस्ापनेवर सामावून घ्यावयाच्या व्यक्तीींच्या सींख्येबाबत 
तसेच अ्ी व र्तींबाबत योग्य त्या सुिारर्ा करण्याच ेअधिकार मुख्य कायजकारी अधिकारी, 
महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळ याींना देण्यात यावेत.  
     त्ावप, कीं त्रा्ी, दरसूची, र्ॉब बेशससवरील कायजरत असलेल्या व्यक्तीींचे कागदपत्र े / 
पुरावे छाननी करण्यात येत आहेत. त्याचिमार्े सदर यादीतील काही व्यक्तीींनी महामींडळाच्या 
सेवेत कायम कररे्कामी ववववि न्यायालयात दावे दाखल केले असल्यान े तसेच  मा.उच्च 
न्यायालयाने व मा.सवोच्च न्यायालयाने पाररत केलेले तसेच र्ासनाचे असर्ारे ननबिं या सवज 
बाबीींची वविी ग्राहयता पडताळर्ी करण्यासाठी उक्त यादी महामींडळाच्या वविी ववभागाच्या 
अशभिायाकरीता पाठववलेली आहे. 

___________ 
  

राज्यातील सामाजर्ि न्याय ववभागामार्ज त मागासवगीय ववद्यार्थयाांना  
िां त्राटदाराांिडून पुरववण्यात येणाऱया भोर्नाबाबत 

  
(६) ८८२१३ (१८-०८-२०१७).  श्री.सुभाष उर्ज  पांर्डतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.धैयजशील पाटील 
(पेण) : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सुमारे १०० वसनतगहृाींमध्ये सामाजर्क न्याय ववभागामाफज त मागसवगीय 
ववद्यार्थयांसाठी कीं त्रा्दाराींकडून भोर्न पुरवठा केला र्ात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वसनतगहृामिील ववद्यार्थयांना कीं त्रा्दाराींकडून भोर्न पुरवठा करण्यासाठी   
सन २०१६ मध्ये वा त्यासमुारास काढण्यात आलेल्या ननववदा िकक्रया रद्द करून नव्यान े
ननववदा काढण्यात आल्या असून या िकक्रयेला मा.उच्च न्यायालयात आव्हान (याधचका दाखल) 
ददल्याने नवीन ननववदा िकक्रयाही पूर्ज होऊ र्कली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, न्यायालयाच्या परवानगीन े पूवीच्याच कीं त्रा्दाराींना माहे माचज, २०१६ पयतं 
मुदत वाढ देण्यात आली होती व त्यानींतर पुढील मुदतवाढ देण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर वसनतगहृाींमिील कीं त्रा्दाराींना भोर्न पुरवठ्याच े गेल्या ७ मदहन्याच े
पैसेही शमळाले नसल्यान ेत्याींनी आता भोर्न पुरवठा बींद करण्याचे ठरववले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर वसनतगहृातील ववद्यार्थयांना भोर्न पुरवठा सुरळीत चालू राहण्यासाठी 
र्ासनाने कोर्त्या उपाययोर्ना केल्या वा करण्यात येत आहेत, नसल्यास ववलींबाची काररे् 
काय आहेत ? 
 

श्री. रार्िुमार बडोले (०४-१२-२०१८) :  (१) होय,  
सामाजर्क न्याय ववभागाकडून चालववण्यात येर्ाऱ्या २८९ इतक्या र्ासकीय वसतीगहृाींना 

भोर्न पुरवठादारामाफज त भोर्न परुवठा करण्यात येतो. 
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(२) र्ासकीय वसतीगहृाींचा भोर्नठेका ई-ननववदा िक्रीयेव्दारे राबववण्याबाबत र्ासनान े
दद.१८.०९.२०१५ अन्वये िोरर् ननजश्चत करुन त्यानुसार ननववदा िक्रीया राबववली होती. त्ावप 
या िोरर्ासींदभाजत काही सींस्ाींनी मा.उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता.  

मा.उच्च न्यायालयान ेसदर िोरर्ानुसार राबववण्यात आलेल्या ननववदा िक्रीयेस स्ागीती 
ददली होती. त्यानींतर र्ासनान े दद.२०.०९.२०१७ अन्वये सुिारीत िोरर् ननजश्चत करुन 
भोर्नठेक्यासींदभाजत ई-ननववदा िकीया राबववली असून, सदर िकरर्ी ननवड िक्रीया सध्या 
अींनतम ्प्प्यात आहे. 
(३) नववन ननववदा िक्रीया पूर्ज झालेली नसल्याने  पूवीच्या भोर्न पुरवठयास वळेोवेळी मुदत 
वाढ देण्यात आलेली आहे. 
(४) िश्न उद्भवत नाही. 
(५) िश्न उद्भवत नाही 
  

___________ 
  

रार्ापूर (जर्.रत्नाधगरी) तालुक्यातील नाणार ये्ील पेरोशलयम ररर्ायनरी प्रिल्पाबाबत 
  
(७)  ९००३१ (१८-०८-२०१७)  श्री.परृ्थ वीरार् चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.ववर्य वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमत ववलासराव 
देशमुख (लातूर शहर), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.हषजवधजन 
सपिाळ (बुलढाणा), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अशोि 
पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :  
सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रार्ापूर (जर्.रत्नाधगरी) तालुक्यातील नार्ार-कुीं भवड े नर्ीकच्या बाभूलवाडी पररसराींत 
उभारण्यात येर्ाऱ्या पेरो केशमकल ररफायनरी िकल्पाला ग्रामस्, र्ेतकरी, आींबा बागायतदार 
व मजच्छमाराींचा ववरोि असल्याचे तक्रार ननवेदन ग्रामस्ाींनी मा.मुख्यमींत्री, मा.पालकमींत्री 
रत्नाधगरी जर्ल्हा तसचे जर्ल्हाधिकारी, रत्नाधगरी याींना 
ददनाींक ९ म,े २०१७ रोर्ी वा त्यासुमारास ददल्याच ेननदर्जनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िकल्पासाठी सींपाददत करण्यात येर्ारी ७० ्क्के र्मीन आींबा -कार् ू 
लागवडीखाली असून सदर बागायदाराींसह लगतच्या ववर्यदगुज खाडीवर मच्छीमारीसाठी 
अवलींबून असलेला स्ाननक मजच्छमारी व्यवसाय सींक्ात येर्,े िदषूर् या समसया ननमाजर् 
होर्ार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, या िकल्पाकररता ककती र्मीन सींपादीत करण्यात येर्ार आहे, िकल्पबाधित 
नागररकाींची सींख्या ककती आहे, 
(४)  असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून पेरोकेशमकल ररफायनरी िकल्प रद्द कररे्बाबत 
र्ासनाने कोर्ती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई (१५-११-२०१८) :  (१) ददनाींक २०/०९/२०१७ रोर्ी पालकमींत्री रत्नाधगरी याींना 
ददलेले ननवेदन र्ासनास िाप्त झाले आहे.  तसेच ददनाींक ०९/०९/२०१७ रोर्ी व ददनाींक 
२०/०७/२०१७ रोर्ीचे ननवदेन उप ववभागीय अधिकारी, रार्ापूर याींचकेड ेिाप्त झाली आहेत. 
(२) हे खरे नाही  
     मौर्े नार्ार-कुीं भवड ेपररसरातील  एकूर् ५४६१.४६.५० हे. आर.  के्षत्र सींपादनाखाली  येत 
असून पकैी ५८९.०० हे आर के्षत्र बागायती आहे.  
(३)  रार्ापूर तालुक्यातील  मौर् ेनार्र-कुीं भवड ेपररसरामिील एकूर्  ५४६१.४५.५० हे. आर. 
असून  बािीत र्ेतकऱ्याींची सींख्या अींदार्े ९३८० आहे. 
(४) कायदयातील तरतूदीनुसार  भूिारकाच्या सींमतीनचे भसूींपादन करण्याच े िोरर् र्ासनान े
मान्य केले असल्याने ररफायनरी िकल्पाचे भूसींपादन भिूारकाींच्या सींमतीखेरीर् करण्यात 
येर्ार नाही.  र्नतेचा सदर िकल्पास ववरोि कायम असल्यास र्नतेवर र्ासन िकल्प 
लादर्ार नाही.  
(५) िश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

सामाजर्ि न्याय ववभागाांतगजत येणाऱया शासिीय वसतीगहृाच्या  
इमारती र्ागेअभावी प्रलांबबत असल्याबाबत 

  
(८)  ९६८९६ (०६-०१-२०१८).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम) : सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सामाजर्क न्याय ववभागाींतगजत येर्ाऱ्या र्ासकीय वसतीगहृाींच्या इमारती या र्ागेअभावी 
िलींबबत असल्याबाबतची बाब माहे ऑगस्, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्जनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सामाजर्क न्याय ववभागाच्यावतीने नागपूर र्हरात मागासवगीय 
ववद्यार्थयांकरीता २६ र्ासकीय वसतीगहृाींपैकी बहुताींर् वसतीगहेृ ही र्ासनाच्या उदासीन 
िोरर्ामुळे दरवषी कोट्याविी रुपये खचज करुन खासगी इमारतीत भाड ेतत्त्वावर चालववण्यात 
येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सामाजर्क न्याय ववभागाींनी र्ासनाच्या भाडयापो्ी होत असलेला को्याविी 
रूपयाचा खचज वाचववण्याकरीता नागपूर र्हरातील मनपा िर्ासनाच्या अनेक वषाजपासुनच्या बींद 
पडलेल्या सहा र्ाळाींच्या र्ागाींचा िसताव मींर्ुरीकरीता सन २०१५ मध्ये पाठववलेला होता परींत ु
त्यास अद्यापपयतं मनपा िर्ासनाची मींर्ुरी शमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नागपूर र्हरातील मनपाच्या सहा बींद पडलेल्या र्ाळाींच्या र्ागा सामाजर्क 
न्याय ववभाग कोर्त्याही अ्ीवर घेण्यास तयार असताींना सुध्दा अद्यापपयतं त्यास मनपाची 
मींर्ुरी शमळवनु देण्याबाबत र्ासनाने कोर्ती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. रार्िुमार बडोले (०४-१२-२०१८) : (१) होय. 
(२) नागपूर जर्ल्हयातील २५ वसतीगहेृ व १ ननवासी र्ाळाीं यापैकी १० वसतीगहेृ र्ासकीय 
इमारतीमध्ये सुरु आहेत. तर तालुकासतरावरील ८ वसतीगहृाींसाठी र्ागा उपलब्ि झालेल्या 
असून, त्यावर वसतीगहृाींचे बाींिकाम िगतीप्ावर आहे. 
     नागपूर र्हरामध्ये वसतीगहृासाठी र्ागा उपलब्ि होण्यास अडचर्ी  असल्याने ते्े 
भाडयाच्या इमारतीत वसतीगहृ चालववर् ेक्रमिाप्त आहे. 
(३) होय. 
(४) र्ासकीय वसतीगहृाींकरीता र्ागा शमळण्याबाबत महानगर पालीकेकड े ववभागाकडून सतत 
पाठपुरावा करण्यात येत असून, यासींदभाजतील ननर्जय महापालीका सतरावर िलींबबत आहे. 
(५) िश्न उदभवत नाही. 

___________ 
  

धुळे जर्ल््यातील हररर्न सेवि सांघ सांचशलत रार्ेंद्र छात्रालय व िािासाहेब बवे  
िन्या छात्रालयाचे अनुदान व िमजचाऱ याांच्या मानधनाबाबत 

  

(९)  ९८३७० (०६-०१-२०१८).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  धुळे जर्ल््यातील हररर्न सेवक सींघ सींचशलत रार्ेंद्र छात्रालय व काकासाहेब बवे कन्या 
छात्रालय याींच े मागील १४ मदहन्याींपासून अनुदान व कमजचाऱ् याींच े मानिन ्कले असल्याच े
माहे ऑगस्, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्जनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, यामुळे दशलतशमत्र झबुरलाल र्माज व छात्रालयाचे ववद्या्ी याींनी त्याींच े
अनुदान व मानिन शमळण्याबाबत उपोषर् केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, सदर िकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदर छात्रालयाींचे ्कीत अनुदान 
व कमजचाऱ् याींचे मानिन देण्याबाबत कोर्ती कायजवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. रार्िुमार बडोले (०४-१२-२०१८) : (१) होय.   
(२) व (३) राज्यातील काही वसतीगहेृ र्ासन मान्यता नसताींनाही चालववण्यात येत असल्याचे 
ननदर्जनास आल्यामुळे अर्ा अनुदाननत वसतीगहृाींची तपासर्ी करण्याचा ननर्जय र्ासनाने 
घेतला होता,  
      जर्ल्हा हररर्न सेवक सींघ सींचशलत रार्ेंद्र छात्रालय व काकासाहेब बव ेकन्या छात्रालय 
जर्.िुळे या वसतीगहृाींनी त्याींचे मुळ मान्यता आदेर् सादर न केल्याने  राज्यमींत्री (सा.न्या.) 
याींच्या अध्यक्षतखेालील सशमतीन ेया वसतीगहृाींची सुनावर्ी घेऊन सुनावर्ीमध्ये हे वसतीगहृ 
अनुदानास पात्र आढळून आल्यान ेत्याींचे अनुदानाच ेआदेर् आयकु्त, समार्कल्यार्, पुरे् याींचे 
सतरावरुन देण्यात आलेले आहेत. 
(४) िश्न उदभवत नाही. 

___________ 
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वसमत (जर्.हहांगोली) तालुक्यातील मागासवगीय मुलीांच ेशासिीय वसतीगहृासाठी  
भाडतेत्वावर घेतलेल्या इमारतीच ेभाड ेअदा िरण्याबाबत 

  
(१०)  ९९२६३ (०६-०१-२०१८). श्री.र्यप्रिाश मुांदडा (बसमत) : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसमत (जर्.दहींगोली) तालुक्यातील मागासवगीय मुलीींचे र्ासकीय वसतीगहृाकरीता सन 
२०१२ पासून भाडतेत्वावर घेतलेल्या इमारतीच ेभाड ेपाच वषाजचा कालाविी होऊनही करारानुसार 
ददले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदरचे भाड े शमळण्याबाबत स्ाननक लोकिनतननिीनी ददनाींक १९ सप् े्ंबर, 
२०१७ रोर्ी वा त्यासुमारास सधचव, सामाजर्क न्याय व ववर्ेष सहाय्य ववभाग याींना लेखी 
ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उपरोक्त िकरर्ी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे, चौकर्ीत काय आढळून आले 
व त्यानुषींगाने सींबींधिताींवर र्ासनाने कोर्ती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  तसेच सदर भाड ेसींबींधिताींना त्वरीत अदा करण्याबाबत र्ासनाने कोर्ती कायजवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले (०४-१२-२०१८) : (१) नाही.  
         इमारत मालकास दद.१५.१०.२०११ त े दद.३१.३.२०१४ या कालाविीचे भाड े अदा 
करण्यात आलेले आहे. तर दद.१.४.२०१४ ते दद.३१.३.२०१७ पयतंच्या भाड े िसतावामध्ये 
असलेल्या त्रु्ी दरु करुन या कालाविीच्या भाड ेिसताव मींर्ूरीची कायजवाही चालू आहे. 
(२) होय. 
(३) िश्न उद्भवत नाही. 
(४) िश्न उद्भवत नाही. 
(५) िश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
 

रायगड जर्ल््यात हदघी पोटज औद्योधगि िेत्रासाठी होत  
असलेल्या सक्तीच्या भूसांपादनाबाबत. 

  

(११)  १००९३८ (१८-०१-२०१८).   श्री.धैयजशील पाटील (पेण) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जर्ल््यात ददघी पो ज् औद्योधगक के्षत्रासाठी होत असलेल्या र्शमन सींपादनाबाबत 
र्ेतकऱ् याींवर सक्ती केली र्ार्ार नाही तसेच भातर्ेती, बागायती, घराखालील र्शमनी 
वगळण्यात येतील याबाबतच्या मा.उद्योग मींत्री याींनी वविानपररषदेत ददनाींक ११ ऑगस्, 
२०१७ रोर्ी ददलेल्या आश्वासनाची पूतजता करण्यासाठी सींबींधित भूमीसींपादन अधिकाऱ् याींना 
आदेर् देण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२)  असल्यास, उपरोक्त िकरर्ी र्ासनान ेकायजवाही केली आहे काय वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०३-१२-२०१८) :  (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) ददल्ली मुींबई इींडसरीयल कॉररडॉर  रोहा मार्गाव व पानसई औद्यौधगक के्षत्रातील 
पदहल्या ्प्प्यातील  १० गावाींच े भूसींपादनाची कायजवाही उपजर्ल्हाधिकारी काळ िकल्प २ 
मार्गाव व उप ववभागीय अधिकारी मार्गाव याींचेमाफज त चाल ूआहे. त्यामिील ३१९८.६६ हे. 
आर के्षत्रापैकी  ८७% ्क्के के्षत्राची सींमती िाप्त झाली असनू २४६७.६६ हे.आर.  के्षत्र 
महामींडळाच्या ताब्यात  आलेले आहेत. तसेच मा.मींत्री महोदयाींनी  ददलेल्या आश्वासनािमार्े 
पानसई व रोहा मार्गाव औद्योधगक के्षत्रातील १० गावाींमिील सींमती अिाप्त 
गावठार्ार्वळील भात र्ेती असलेले र्मीनीचे के्षत्र, बागायती व घराखालील र्शमनीच्या 
के्षत्राबाबतची मादहती  घेण्यात आली असनू सदर के्षत्र  सींमतीिाप्त के्षत्रालगत आहे ककीं वा कस े
तसेच सदर के्षत्रालगतच्या के्षत्राकररता  मोबदला वा्प झाला असल्यास बार्ुच े के्षत्र 
वगळल्यानींतर सलगता नष् होर्ार नाही याची पडताळर्ी करण्याच ेकाम सुरु आहे. 

 

___________ 
  

वरुड व मोशी (जर्.अमरावती) तालुक्यातील महाराष्ट्र औद्योधगि वविास  
महामांडळाच्या पायाभूत सुववधाांचे िाम पूणज िरण्याबाबत. 

  
(१२)  १०३०२५ (१३-०७-२०१८).   डॉ.अननल बोंड े(मोशी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  वरुड व मोर्ी (जर्.अमरावती) तालुक्यातील महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळ 
अींतगजत पायाभूत सुवविाींचे काम ददनाींक १० ऑगस्, २०१६ पूवी परू्ज करण्याचे कीं त्रा् छत्रपती 
सींभार्ी रार्े सींस्ा अमरावती या सींस्ेला देण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, वारींवार नो्ीस देवूनही सदर सींस्ेन े उक्त काम पूर्ज न केल्यामुळे या 
सींस्ेची अनामत रक्कम र्प्त करुन नव्यान े ननववदा काढून हे काम तातडीन ेपूर्ज करण्यात 
याव,े अर्ी मागर्ी स्ाननक लोकिनतननिीींनी ददनाींक ३० माचज, २०१७ रोर्ी वा त्यासमुारास 
मा.मींत्री, उद्योग याींचकेड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उक्त िकरर्ी र्ासनाने कोर्ती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०३-१२-२०१८) :  (१) व २)  हे खरे आहे.  
(३) व (४) महामींडळान ेछत्रपती सींभार्ी रार्े सींस्ा, अमरावती याींचे काम करारनामा कलम 
सी(३) अींतगतं ददनाींक २४/०८/२०१७ अन्वये वरुड लघ ु औद्योधगक के्षत्र व मोर्ी लघ ु
औद्योधगक के्षत्र ये्ील काम े काढून घेऊन नवीन कीं त्रा्दाराकडून काम ेर्ुन्या कीं त्रा्दाराच्या 
र्बाबदारीवर करारनाम्यातील ननयमानुसार कायजवाही पुर्ज करुन  कामाची  पुन्हा ननववदा 
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िकक्रया  पार पाडून  नवीन कत्रा्दाराकडून काम पुर्ज करुन घेण्यात आले.  वरुड लघ ु
औद्योधगक के्षत्रातील काम े करारनामा क्रमाींक बी-१/१६ सन २०१७-१८ अन्वये रुपये 
१८,४१,९२०/- अींदाजर्त ककमतीची ४.०१% कमी ककमतीने आवीं्ीत करुन ददनाींक २६/१२/२०१७ 
ला पुर्ज केली. तसेच  मोर्ी  लघु औद्योधगक के्षत्रातील काम े करारनामा क्रमाींक बी-१/१७    
सन २०१७-१८ अन्वये रुपये १८,६४,२३४/- अींदाजर्त ककमतीच्या ०.९९% कमी दरान े    
ददनाींक २१/०१/२०१६ ला पुर्ज केली.  दोन्ही कीं त्रा्दाराच्या  देकारातील फरकामुळे महामींडळाला 
रुपये १,६०,८७७/- इतका र्ासत खचज करावा लागला व छत्रपती  सींभार्ी रार् ेसींस्ा अमरावती 
याींचे सुरक्षा रक्कम  व केलेल्या कामापो्ी रुपये १,९९,९९६/- इतके महामींडळाकड े सुरक्षक्षत 
र्मा आहे. त्यामिून र्ासतीचा खचज वसुल करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

चािण (जर्.पुणे) औद्योधगि िेत्रामधील शेतिऱयाांच्या बागायती र्शमनीबाबत 
  

(१३)  १०३३६६ (०१-०१-२०१८). श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चाकर् (जर्.पुरे्) औद्योधगक के्षत्रामिील ्प्पा क्र १ त े ४ मिील र्ेतकऱ्याींच्या ज्या 
बागायती र्शमनी वगळण्यात आल्या आहेत त्या सवज र्शमनीींच्या झोन दाखल्यावर अद्याप 
महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळासाठी राखीव आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ेतकऱ्याींना सदर झोनच्या र्ेऱ्यामुळे घरासाठी बाींिकाम करण्यास 
पीएमआरडीएकडून मान्यता देण्यात येत नसल्याने अनेक र्तेकऱ्याींना अडचर्ी ननमाजर् 
झाल्याचे ननदर्जनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वगळलेल्या र्शमनीवरील झोन बदलण्यासाठी महाराषर औद्योधगक ववकास 
महामींडळाने कळववले असून त्यानुषींगाने र्ासनाने कोर्ती कायजवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (१५-११-२०१८) :  (१) व (२) अींर्त: खरे आहे. 
        महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाकडून  चाकर् ्प्पा क्र.१  ते ४ ववकसीत 
करण्यात येत असनू ्प्पा क्र. ३ मिील व त्या लगत पूवी िदर्जन कें द्रासाठी राखीव ठेवलेल्या 
र्ागेवर एमआयडीसीसाठी राखीव असा र्ेरा झोन दाखल्यावर पीएमआरडीएकडून दजला र्ातो. 
या िकरर्ी पूरे् महानगर िदेर् ववकास िाधिकरर् याींचेकडून र्ासनाव्दारे मींर्ूर पूरे् िादेशर्क 
योर्नेतील चाकर् ये्ील र्मीनी “सेक््र एम मऔववमसाठी ननदेशर्त के्षत्र” दर्जववण्यात आले 
आहे. त्यामळेु त्याींचकेडून ववकास परवानगी देताना “एमआयडीसीसाठी ननदेशर्त के्षत्र" अर्ी 
द्प नमूद करून आवश्यक त ेझोन दाखले देण्यात येतात. 
(३) महानगर ननयोर्नकार (बाींिकाम परवानगी) पुरे् महानगर िदेर् ववकास िाधिकरर् याींनी 
कळववल्यानुसार चाकर् औद्योधगक के्षत्रातील ज्या र्मीनी महामींडळाकडून अधिसचूीत व 
ववनाअधिसूचीत करण्यात आल्या आहेत त्याींच्या अधिसूचनेच्या िती व गाव नकार्े ददनाींक 
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२६/२/२०१८ रोर्ी महानगर रचनाकार, पुरे् महानगर िदेर् ववकास िाधिकरर् याींना 
महामींडळसतरावरून सादर करण्यात आले आहे. 
(४)  िश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील महाराष्ट्र औद्योधगि वविास महामांडळातील र्ॉब बेसीस  
रेटलीसट व िां त्राटी िमजचाऱयाांबाबत 

  
(१४)  १०३९६६ (१३-०७-२०१८).   श्री.गोवधजन शमाज (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  राज्यातील महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळातील र्ॉब बेसीस रे्लीस् व कीं त्रा्ी 
कमजचाऱ्याींनी अींर्त: रुपाींतरीत अस्ायी आस्ापनेवर आदेर् देण्याबाबत मा.लोकिनतननिी 
ददनाींक २५ र्ुल,ै २०१७ रोर्ी वा त्यासुमारास ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अकोला जर्ल््यात अर्ा िकारे सन १९९० पासनू कायजरत १३ कमजचारी व 
राज्यातील ३६४ कमजचारी र्ॉब बसेीस रे्लीस् व कीं त्रा्ी कमजचारी म्हरू्न काम करत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, ददनाींक २९ माचज, २०१६ च्या सींचालक मींडळाच्या ३६६ व्या बैठकीत ठरावही 
मींर्ूर झालेला आहे हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, सदर कमजचाऱ्याींस अींर्त: रुपाींतरीत अस्ायी आस्ापनेमध्ये सामावनू 
घेण्याबाबत कोर्ती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाचे काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देसाई (१५-११-२०१८) :  (१)  होय, हे खरे आहे. 
       र्ॉब बसेीस, रे्शलस् व कीं त्रा्ी व्यक्तीींना अींर्त: रुपाींतरीत अस्ायी आस्ापनेवर 
सामावून घेण्याबाबत ववववि लोकिनतननिी, इतर वररषठ सतरावींरुन ननवेदने िाप्त होत आहेत. 
(२)  होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
(३), (४) व (५) होय, हे खरे आहे. 
      महामींडळाच्या सींचालक मींडळाच्या दद. १०/०२/२०१६ रोर्ी झालेल्या ३६५ व्या 
बैठकीमध्ये ठराव क्र. ५५७० मध्ये खालीलिमार्े सुिारर्ा/अशभिाय नमूद करण्यात आले आहे. 
(I) महामींडळान ेपररपत्रक दद. १०/०५/२००६ ही तारीख अहजता ददनाींक म्हरू्न ननजश्चत करण्यात 
यावी. 
(II) अींर्त: रुपाींतररत अस्ायी आस्ापनेवर सामावून घ्यावयाच्या व्यक्तीींच्या सींख्येबाबत 
तसेच अ्ी व र्तीींबाबत योग्य त्या सुिारर्ा करण्याच ेअधिकार मुख्य कायजकारी अधिकारी, 
मऔववम याींना देण्यात यावेत. 
      सदर ठरावास महामींडळाच्या सींचालक मींडळाच्या दद.२९/०३/२०१६ रोर्ी झालेल्या ३६६ 
व्या बैठकीत मींर्ूरी देण्यात आलेली आहे.  
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     त्ावप, कीं त्रा्ी, दरसूची, र्ॉब बेसीसवरील कायजरत असलेल्या व्यक्तीचे कागदपत्र े / 
पुरावे छाननी करण्यात येत आहे.  त्याचिमार् ेसदर यादीतील काही व्यक्तीींनी महामींडळाच्या 
सेवेत कायम कररे्कामी ववववि न्यायालयात दाव े दाखल केले असल्यान े तसचे मा.उच्च 
न्यायालयाने व मा.सवोच्च न्यायालयाने पाररत केलेले तसेच र्ासनाचे असर्ारे ननबिं या सवज 
बाबीची वविी ग्रा्यता पडताळर्ीकररता उक्त यादी महामींडळाच्या वविी ववभागाच्या 
अशभिायाकररता पाठववलेली आहे. 
  

___________ 
  

िर्जत (जर्. रायगड) तालुक्यातील गावातून ररलायन्स आणण  
हहांदसु्ान पेरोशलयम िां पनीच्या पाईपलाईन टािल्याबाबत 

  
(१५)  १०५२६६ (१९-०४-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कर्जत (जर्.रायगड) तालुक्यातील अनके गावातून गेल्या वषजभरापासून ररलायन्स आणर् 
दहींदसु्ान पेरोशलयम कीं पनीचे पाईपलाईन ्ाकण्याचे काम सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचे काम करताींना या कीं पनीच्या व्यवस्ापनान े र्तेकऱ् याींना 
घाबरववण्याकरीता पोशलस बळाचा वापर करुन र्ेतकऱ् याींवर गुन्हेही दाखल केले असल्याचे माहे 
र्ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्जनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िकरर्ी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
व त्यानुषींगाने र्ासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०३-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२)  हे खरे नाही.   
(३) व (४) भारत सरकारच्या उपक्रमाींतगजत मौर् े भेंडखळ ता.उरर् जर्.रायगड ते पुरे् 
जर्ल्हयातील चाकर् शर्क्रापूर  पयतं १६५u कक.मी. एलपीर्ी गॅस पाईपलाईन ्ाकण्याचा 
िकल्प एच.पी.सी.एल माफज त राबववर्ेत येत आहे. सदरचा िकल्प हा कें द्र र्ासनाकडील 
पेरोशलयम आणर् खननर् पाईपलाईन (र्शमनीतील वापर करण्याचा हक्क सींपादन कररे्) 
अधिननमय १९६२u मिील तरतदूीनुसार राबववण्यात येत आहे. सावजर्ननक दहताच्या दृष्ीने 
तसेच कें द्र र्ासनाच्या मान्यतेन ेररलायन्स गॅस पाईपलाईन शल. राबववत असलेल्या  दहेर् ते 
नागोठर्े इ्ने द्रवरुप वाय ुवहन  िकल्पात कर्जत  तालुक्यातील  ननकोप, कडाव, वडवली, 
भातगाव  वावळोली कोषार्,े सावरगाव, वाींर्ळे, माकेवाडी, बेंडसे, ककरवली, मुदे्र. ब.ु हशलवली 
नाींगुले, नतघर, शभसेगाव, ये्ील खार्गी र्मीनीच्या वापराच्या  हक्कासाठी सींपाददत झालेल्या 
र्मीनीची पेरोशलयम आणर् शमनरल्स, पाईपलाईन (र्मीनीच्या वापराच्या हक्काच्या 
सींपादनाचा) अधिननयम १९६२ च ेकलम ६ (१) नुसार र्मीनीच्या वापराच्या हक्काचे सींपादन  



वव.स. ५१४ (13) 

केले आहे.  तसेच ररलायन्स गॅस रान्सपो्ेर्न इन्रासरक्चर शल. या सींपादन सींस्ेन े
काकीनाडा त े अहमदाबाद पयतं नैसधगजक गॅस वहन िकल्पात ३० मी्र लाींबीच्या  पट्टयात 
कर्जत तालुक्यातील मौर्े ननकोप, मोदहली तफे वरेडी, अवसरे, बबरडोली  कोंदीवली दहेली तफे 
वरेडी तळवाड,े वपपळोली, बु. वाकस, नसरापूर, सालवड, गर्ेगाव, धचचवली कडाव ये्ील 
र्मीनी वापराच्या हक्काच्या सींपाददत केल्या असून सदर सींपादन के्षत्रात उक्त अधिननयमाच े
कलम ६ (४) नुसार कें द्र र्ासनान ेया र्मीनी वापराचा हक्क  ररलायन्स गॅस पाईपलाईन  शल. 
याींना ददलेला आहे.  
        त्यानुषींगान े वरील नमूद गावातील  सींपाददत र्मीनीच्या १८ मी्र के्षत्रात  
ववषयाींककत िकल्पाची पाईपलाईन सींस्ेच्या सतरावरुन ्ाकण्यात आली आहे.  
        पाईपलाईन ्ाकत े वेळी  काही दठकार्ी सींबींधित  र्ेतकरी व इतर याींनी ववरोि 
केल्यामुळे  तसेच कायदा  व सुव्यस्ेचा िश्न ननमाजर् झालेल्या दठकार्ी खबरदारीची 
उपाययोर्ना म्हरू्न सींपादन सींस्ेच्या सतरावरुन पुरेसा पोलीस बींदोबसत ठेवला होता. त्यामळेु 
िसतुत िकरर्ी र्ासन सतरावरुन चौकर्ी कररे्त आलेली नाही.  
   

___________ 
  

नवी मुांबई एमआयडीसी िेत्रातील झोपडपट्टटयाांमध्ये नागरी व मुलभतू  
सुववधाांसाठी भखूांड शमळणेबाबत 

  

(१६)  १०५५७४ (२१-०४-२०१८).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.र्यांत पाटील (इसलामपूर), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.जर्तेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.किसन ि्ोरे (मुरबाड) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई एमआयडीसी के्षत्रातील झोपडपट्टटयाींमिील रदहवार्ाींना नागरी व मुलभूत सुवविा 
उपलब्ि करून देण्याची घ्नात्मक र्बाबदारी ननयोर्न िाधिकारी म्हरू्न महापाशलकेची 
असल्यान ेनाममात्रदराने भूखींड हसताींतररत करून शमळावते याकरीता नवी मुींबई महापाशलकेन े
एमआयडीसीकड ेमागर्ी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एमआयडीसीन े २३३ भूखींडापैकी केवळ ३३ भूखींड आतापयतं हसताींतररत केले 
असून ९३ भूखींड हसताींतरीत करून देण्यास मींर्ुरी ददली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िकरर्ी स्ाननक लोकिनतननिीींनी मा.उद्योग मींत्री व ववर्ेष कायजकारी 
अधिकारी याींना माहे र्ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरर्ी र्ासनान े चौकर्ी केली आहे काय, असल्यास, उक्त मींर्ुरी 
ददलेले ९३ भखूींड तसेच उवजररत भूखींड नाममात्र दराने हसताींतर करण्याबाबत कोर्ती कायजवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई (०३-१२-२०१८) :  (१) हे खरे आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे.  महामींडळाने नवी मुींबई महानगरपाशलकेस आतापयतं एकूर् ७७ भखूींड 
सावजर्ननक ियोर्नाकरीता (सावजर्ननक आरोग्य कें द्र, उदयान, बागबगीच,े समर्ानभूमी, 
र्ौचालये, इ.) नाममात्र दराने वा्प केले आहे. काही भूखींडाचे वा्पाबाबत िोरर्ात्मक ननर्जय 
घेण्यात आले  असून त्यानुसार कायजवाही सुरु आहे तर काही भखूींडाबाबत िोरर्ात्मक ननर्जय 
होर्े आवश्यक आहे. 
(३) हे खरे आहे.  
(४) व (५) महामींडळाने नवी मुींबई महानगरपाशलकेस आतापयतं एकूर् ७७ भखूींड सावजर्ननक 
ियोर्नाकरीता (सावजर्ननक आरोग्य कें द्र, उदयान, बागबगीच,े समर्ानभमूी, र्ौचालये, इ.) 
नाममात्र दरान ेवा्प केले आहे. काही भूखींडाचे वा्पाबाबत िोरर्ात्मक ननर्जय घेण्यात आले  
आहे. त्यानुसार कायजवाही सुरु आहे तर काही भखूींडाबाबत  िोरर्ात्मक  ननर्जय होर्े आवश्यक 
आहे. 
  

___________ 
  

राज्यातील सामाजर्ि न्याय ववभागाच्या अांतगजत असलेली ३० िायाजलये, ४४१ वसतीगहेृ व  
८० ननवासी शाळाांच्या सार्सर्ाई इ.िामाांिरीता देण्यात आलेल्या िां त्राटाबाबत 

  
(१७)  १०५५९६ (२३-०४-२०१८).   श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.शरददादा सोनावणे (र्ुन्नर), 
डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.जर्तेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), 
श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), डॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरना्), श्री.सुधािर िोहळे 
(नागपूर दक्षिण), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव 
चव्हाण (नायगाांव), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), अॅड.गौतम चाबुिसवार (वपांपरी), 
श्री.सांर्य साविारे (भसुावळ), श्री.ववर्य िाळे (शशवार्ीनगर), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(वडाळा), श्री.बसवरार् पाटील (औसा), प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िो्रुड), श्री.ववनायिराव 
र्ाधव-पाटील (अहमदपूर) : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील सामाजर्क न्याय ववभागाच्या अींतगजत असलेली ३० कायाजलये, ४४१ वसतीगहेृ व 
८० ननवासी र्ाळाींच्या साफसफाई इ. कामाींकरीता तीन वषाजसाठी ३४० को्ी रुपयाींचे कीं त्रा् 
बी.व्ही.र्ी., क्रीस्ल व बिक्स या तीन कीं पन्याींना देण्याचा ननर्जय घेण्यात आल्याची बाब 
ददनाींक ९ र्ानेवारी, २०१८ रोर्ी वा त्यासुमारास ननदर्जनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तीन कीं पन्याींना कीं त्रा् देताना राबववण्यात आलेल्या ननववदा िकक्रयेमध्ये 
ककती कीं पन्याींनी सहभाग घेतला होता, तसेच या तीन कीं पन्याींर्ी झालेल्या करारानुसार या 
तीन कीं पन्याींकड ेसोपववण्यात आलेली कामे कोर्ती व त्याकरीता त्याींना ककती रक्कम अदा 
करण्यात आली आहे, 
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(३) असल्यास, मराठवाडयातील लातूर, नाींदेड इ. जर्ल्हयात मुला-मुलीींच्या र्ासकीय 
वसतीगहृाींना ननकृष् भोर्न पुरवठा केल्यािकरर्ी मे.दहींदरु्ा इीं्रनॅर्नल िा.शल.मुींबई या 
कीं पनीला काळया यादीत ्ाकण्याचा िसताव सामाजर्क न्याय ववभागाच्या िादेशर्क 
उपायुक्ताींनी आयुक्ताींकड ेमाहे नोव्हेंबर-डडसेंबर, २०१७ मध्ये पाठववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, िश्न भाग (३) नुसार र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानुषींगाने दहींदरु्ा इीं्रनॅर्नल िा.शल.मुींबई या कीं पनी ववरोिात र्ासनान े
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. रार्िुमार बडोले (०४-१२-२०१८) : (१) सामाजर्क न्याय ववभागाच्या अधिपत्याखालील 
र्ासकीय वसतीगहेृ, ननवासी र्ाळा व र्ासकीय इमारतीींच्या साफसफाई व अन्य काम े
बाहयसत्रोताव्दारे करण्यासाठी ई-ननववदा मागववण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार या कामासाठी 
न्युनतम दर िाप्त ननववदािारकास सदर काम देण्याचा िसताव आयुक्त, समार्कल्यार्,पुरे् 
याींनी र्ासनास सादर केलेला आहे. परींतु त्यावर अदयाप अींनतम ननर्जय झालेला नाही.  
(२) या ननववदा िक्रीयेत एकुर् चार ननववदािारकाींनी सहभाग घेतला होता.   
     त्ावप याबाबत अदयाप र्ासनाचा नजरटर्य झालेला नसल्याने करार कररे्, कामे 
सोपववर्े वा रक्कम अदा कररे् अर्ी कायजवाही झालेली नाही. 
(३) होय 
(४) मे.दहींदरु्ा इीं्रनॅर्ल िा.ली.मुींबई या कीं पनीन ेभोर्न पुरवठयासींदभाजत करारातील अ्ी व 
र्तीचे पालन न केल्याबाबत या कीं पनीवर कारवाई करण्याचा िादेशर्क उपायुक्त, 
समार्कल्यार्, लातूर याींनी  सादर केलेला िसताव आयुक्त, समार्कल्यार्, पुरे् याींचेमाफज त 
र्ासनास िाप्त झालेला असून, त्यावर ननर्जय घेण्यात येत आहे. 
(५) िश्न उद्भवत नाही 
  

___________ 
  

देऊळगावरार्ा (जर्. बुलढाणा) तालुक्यातील डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर  
मुलाांच ेशासिीय वसतीगहृातील गैरव्यवहाराबाबत 

  

(१८)  १०६५८८ (२३-०४-२०१८).  डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रार्ा) : सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) देऊळगावरार्ा (जर्.बलुढार्ा) तालुक्यातील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मुलाींचे र्ासकीय 
वसनतगहृात र्ाऊन तपासर्ी करण्यात आली असल्याचे दर्जवून गहृपालाकडून एक लाख 
रुपयाींची मागर्ी केल्यािकरर्ी ददनाींक १३ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी वा त्यासमुारास गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुषींगाने सींबींधिताींवर र्ासनान े
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
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(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
श्री. रार्िुमार बडोले (०४-१२-२०१८) :  (१) होय. 
(२) व (३) वसतीगहृाच्या गहृपालाींनी श्री.अमरददप देर्मुख व श्री.सागर मींडळकर या खार्गी 
व्यक्तीींववरूध्द देऊळगाींवरार्ा  पोशलस स्ेर्न ये्े दद.१४.१२.२०१७ रोर्ी गुन्हा  दाखल केलेला 
आहे. 
      पोलीसाींनी या गुन्हयाचा तपास पुर्ज केलेला असून, आरोपीववरूध्द मा.न्यायालयात 
दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आहे. 
(४) िश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
अमरावती जर्ल्हयातील महाराष्ट्र औदयोधगि वविास महामांडळाच्या  

प्रादेशशि िायाजलयाला लागलेल्या आगीबाबत 
  

(१९)  १०६७५२ (१७-०४-२०१८).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.आशसर् शेख (मालेगाांव 
मध्य), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्रीमती ननमजला गाववत (इगतपरूी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु 
ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अशमत ववलासराव देशमखु 
(लातूर शहर) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जर्ल््यातील महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या िादेशर्क कायाजलयाला 
ददनाींक २५ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी वा त्यासुमारास आग लागली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िकरर्ी उच्चसतरीय चौकर्ी करण्याच े आदेर् मा.उदयोग मींत्री याींनी 
ददले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िकरर्ी चौकर्ी पूर्ज झाली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीमध्ये काय ननषपन्न झाले आहे व त्यानषुींगाने या िकरर्ी र्ासनान े
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देसाई (०३-१२-२०१८) :  (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही.  
      त्ावप, सदर घ्नेची तक्रार रार्ापेठ पोलीस स्ेर्न ये् ेकरण्यात आली आहे 
(४) व (५) कायजकारी अशभयींता, मऔवव महामींडळ, अमरावती याींच े अहवालानुसार 
कायाजलयातील अींतगजत वायररींग, सींगर्क, झरेॉक्स मर्ीन, फननजचर  व अींतगतं सर्ाव्ीचे 
एकूर् रुपये २६.७५ लक्ष नुकसान झाले आहे. तसेच कायाजलयातील अिजव् र्ळालेल्या  
नसत्यापैकी २३५ नसत्याचे सकॅननींग  करण्यात आले असून र्ळालेल्या नसत्याचे शर्घ्रतेन े
पुनबांिर्ीच ेकाम सुरु आहे. नसतीची पनुबाजिर्ी करताना महामींडळाच्या  सींबींधित कायाजलयात 
र्से कायजकारी अशभयींता, उप अशभयींता, के्षत्र व्यवस्ापक याींचेकड े उपलब्ि असलेले तसेच 
सींगर्क िर्ालीत उपलब्ि असलेले दसतऐवर् िाप्त कररे्त येत आहेत. उद्योर्काच्या 
ननयशमत कामात यामुळे ववलींब ककीं वा व्यत्यय येर्ार नाही याची पुरेपूर काळर्ी घेण्यात येत 
आहे सदर घ्नेबाबत  पोलीस ववभाग, अजग्नर्मन ववभाग, ववद्युत ननरीक्षक व फोरेशसींक 
ववभागाकडून अहवाल अद्याप अिाप्त आहे. 
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___________ 
साांगली जर्ल््यातील आटपाडी एमआयडीसीला मांर्ुरी देण्याबाबत 

 
(२०)  १०९३१० (१७-०४-२०१८).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) : सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जर्ल््यातील आ्पाडी एमआयडीसीला मींर्ुरी देण्याबाबतचा िसताव र्ासनाच्या 
ववचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ववचारािीन िसतावास मींर्ूरी देण्याबाबत र्ासनाने कोर्ती कायजवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. सुभाष देसाई (१५-११-२०१८) : (१) यासींदभाजत स्ाननक लोकिनतननिीींनी एमआयडीसी 
होर्ेबाबत मागर्ी केली आहे. 
(२) सदर के्षत्राकररता र्ाश्वत पाण्याचा सत्रोत्र उपलब्ि नसल्यान े तसेच पार्ी पुरवठा यावर 
होर्ारा खचज ककफायतर्ीर नसल्याने औद्योधगक के्षत्र स्ापन न करण्याबाबत महामींडळान े
ननर्जय घेतला आहे.  
(३) िश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

डोंबबवली (जर्.ठाणे) ये्ील महाराष्ट्र औद्योधगि वविास महामांडळाच्या  
रसत्याांची झालेली दरुवस्ा  

  
(२१)  १०९३९२ (२३-०४-२०१८).   श्री.जर्तेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.र्यांत पाटील 
(इसलामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड 
(अिोले), श्री.राणार्गर्ीतशसांह पाटील (उसमानाबाद), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)u डोंबबवली (जर्.ठार्े) ये्ील महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या रसत्याींवर मोठ्या 
िमार्ात खड्ड े पडले असल्यान े रसत्याींची दरुवस्ा झाली असनू सदर रसत्याींची दरुुसती 
करण्यासाठी स्ाननक लोकिनतननिी व नागरीकाींनी मा.उद्योगमींत्री तसेच महाराषर औद्योधगक 
ववकास महामींडळाचे कायजकारी अशभयींता याींचकेड े 
ददनाींक १६ र्ानेवारी, २०१७ रोर्ी वा त्यासुमारास तक्रार दाखल केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िकरर्ी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
व त्याअनुषींगाने सदर रसत्याींची दरुुसती करण्याबाबत कोर्ती कायजवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई (०३-१२-२०१८) : (१) हे अींर्त: खरे आहे.  
      दद. १६/०१/२०१७ चे पत्र िाप्त झालेले नाही.  त्ावप, स्ाननक नगरसेववका सौ. पुषपा 
म्हात्र े याींनी त्याींचे दद.१५/११/२०१६ रोर्ीच्या तक्रार अर्ाजद्वारे डोंबबवली एमआयडीसीतील 
रसत्याींवर मोठया िमार्ात पडलेले खड्ड े व रसत्याींची झालेली दरुावस्ा याबाबत 
मा.उद्योगमींत्री तसेच कायजकारी अशभयींता, एमआयडीसी डोंबबवली याींच्याकड ेतक्रार केली होती. 
(२) दरुुसतीसाठी सन १९८७ मध्ये डोंबबवली औद्योधगक के्षत्रातील रसते कल्यार् डोंबबवली 
महानगरपाशलकेकड ेहसताींतरीत करण्यात आले व त्यानींतर रसत्याींची देखभाल दरुुसती कल्यार् 
डोंबबवली महानगरपाशलकेतफे करण्यात येत होती.  नगर ववकास ववभाग र्ासन ननर्जय दद.१२ 
र्ुल ै २००२ अनुसार  डोंबबवली औद्योधगक के्षत्र पररसरातील २७ गावे कल्यार् डोंबबवली 
महानगरपाशलका के्षत्रातून वगळण्यात आली व सदर रसत ेग्रामपींचायती मध्ये समाववषठ झाले. 
सन २००२ पासून ग्रामपींचायती तफे रसत्याींची दरुुसती केली गेली नाही व महामींडळाने दरुुसती 
व मर्बुतीकरर् केलेले रसते वगळता उवजररत रसत्याींची दरुावस्ा होत गेली.   
       नगर ववकास ववभागाच्या दद. १४ म,े २०१५ च्या र्ासन ननर्जयान्वये १ र्ुल ै २०१५ 
पासून सदर २७ गाींवे पुन्हा कल्यार् डोंबबवली महानगरपाशलका के्षत्राींत समाववषठ झाली. 
त्यानुसार सदर रसत्याींची देखभाल दरुुसती करण्याबाबत महामींडळाने कल्यार् डोंबबवली 
महानगरपाशलकेस ववनींती केली परींतु कल्यार् डोंबबवली महानगरपाशलके तफे रसत्याींची दरुुसती 
करण्यात आली नाही. 
      दद.०४/१२/२०१७ रोर्ी मखु्य कायजकारी अधिकारी, मऔववम व आयुक्त, कल्यार् 
डोंबबवली महानगरपाशलका याींच्यामध्ये झालेल्या बैठकीत असा ननर्जय झाला की महामींडळान े
रसत्याच्या बार्ुला पक्की ग्ारे बाींिावीत व त्यानींतरच कल्यार् डोंबबवली महानगरपाशलकेतफे 
रसत्याींची दरुुसती करावी.  त्यानुसार महामींडळाकडून रसत्याच्या कडलेा पक्की ग्ारे बाींिण्याचा 
आणर् प्ददवे बसववण्याचा रु.३८.५९ को्ी (नन)  व रु.४४.३८ को्ी (ठोक) या िसतावास 
दद.२८/०६/२०१८ द्वारे िर्ासकीय मान्यता िाप्त झाली आहे व ताींबत्रक मान्यतेची कायजवाही 
सुरु असून, ताींबत्रक मान्यतेनींतर सदर कामाच्या ननववदा काढण्यात येतील. सबब, याबाबत 
चौकर्ी करण्याचा िश्न उद्भवत नाही.  
(३) लागू नाही. 
  

___________ 
 

महाड (जर्.रायगड) तालुक्यातील पांचताराांकित औद्योधगि वसाहतीतील भूखांडाबाबत 

(२२)  १०९८२९ (१९-०४-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाड (जर्.रायगड) तालुक्यातील पींचताराींककत औद्योधगक वसाहतीतील ५० ्क्के कीं पन्या 
बींद असल्यान ेउवजररत भूखींडावर कीं पनीऐवर्ी केवळ र्ेड उभी करुन सींबधित भूखींड मालकाींनी 
र्ागा वाचववण्याची नवी र्क्कल लढववली असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्जनास आले, हे खरे आहे काय, 



वव.स. ५१४ (19) 

(२) असल्यास, सदर िकरर्ी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुषींगान ेसींबींधिताींवर र्ासनान ेकोर्ती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  

श्री. सुभाष देसाई (३०-११-२०१८) :  (१) व (२) हे खरे नाही. त्ावप, सदर औद्योधगक 
के्षत्रातील भखूींड िारकाींना मुलभूत सोईसुवविा उपलब्ि करून देण्यात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे 
सदर भूखींड सन २००९ च्या ररव्हर पॉशलसीमुळे बाधित झालेले होते. त्यामळेु सदर 
भूखींडिारकाींना ववदहत मुदतीत ववकास कररे् र्क्य झाले नव्हत.े तद्नींतर, River Policyu चे 
बींिन रद्द झाल्यामुळे बािीत भखूींडिारकाींना  दद. २/२/२०१९ पयतं भूखींड ववकासाचा सुिारीत 
कालाविी देण्यात आलेला आहे.  तसेच ज्या भखूींडिारकाींना सोईसुवविा उपलब्ि नव्हत्या. 
त्याींना माहे माचज २०१९ पयतं भखूींड ववकासाचा कालाविी मींर्ूर केलेला आहे. तसचे वा्पास 
उपलब्ि असलेले भूखींड LAC द्वारे व E- Biddingu द्वारे नव्याने वा्प करण्यात आलेले 
आहे. अर्ा ८५ भूखींडिारकाींचा भखूींड ववकास कालाविी शर्ल्लक आहे. वा्पाचा  महामींडळाच्या 
िोरर्ानुसार र्े भूखींडिारक ववदहत मुदतीत वा वाढीव मुदतीत बाींिकाम करून बी.सी.सी िाप्त 
करीत नाहीत अर्ा भूखींडिारकाींना िोरर्ानुसार नो्ीस देऊन भखूींड काढून घेण्याची कायजवाही 
ननयशमतपर्े करण्यात येते. 
(३) िश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

म्हातवली (ता.उरण, जर्.रायगड) ग्रामपांचायतीतील पाणी पुरवठ्याबाबत 

(२३)  १०९८८१ (२३-०४-२०१८). श्री.मनोहर भोईर (उरण) : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) म्हातवली (ता.उरर्, जर्.रायगड) या ग्रामपींचायतीमध्ये काही ग्रामस् िनतमाह पार्ीपट्टी 
भरत असताींना देखील काही ्कबाकीदाराींमळेु एमआयडीसी पार्ी पुरवठा खींडीत करर्ार 
असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्जनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले, 
त्याअनुषींगान ेकोर्ती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देसाई (३०-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) महामींडळाची पार्ी पट्टीची ्कबाकी असलेल्या सवज ग्रामपींचायतीना पाठववण्यात 
आलेल्या नो्ीसाींिमार् ेम्हातवली ग्राम-पींचायतीला सुध्दा ्कीत पार्ीपट्टी अदा कररे्बाबत 
ददनाींक ०८/१२/२०१७ रोर्ी नो्ीस देण्यात आली होती. त्यामध्ये ददनाींक २९/१२/२०१७ पयतं 
्कबाकी अदा कररे्ची नो्ीस देऊन ्कबाकी अदा न केल्यास  ददनाींक ०१/०१/२०१८ पासून 
पार्ी पुरवठा मयाजददत कालाविीकररता (सकाळी ६ त े १०) करण्यात येईल असे नमूद केले 
होते. त्ावप सदरील ग्रामपींचायतीच्या पार्ी पुरवठयामध्ये अद्याप पार्ी कपात करण्यात 
आलेली नाही. 

___________ 
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 अांबरना् (जर्.ठाणे) तालुक्यातील पालेगाव व पणसीर्ाडा  
गावाांना र्ादा पाणीपुरवठा िरण्याबाबत 

  
(२४)  ११०५६५ (२३-०४-२०१८).   डॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरना्) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालेगाव (ता.अींबरना्, ता.ठार्े) ये्ील नवीन औद्योधगक के्षत्र सुरु करण्यासाठी 
महामींडळाने अनके भखूींड सींपाददत केले असून पालेगावला एमआयडीसीकडून पार्ी पुरवठा 
करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्मीन सींपाददत करताींना तत्कालीन उप मुख्य कायजकारी अधिकारी याींनी 
पालेगाींव व फर्सीपाडा या गावाींना एमआयडीसीमाफज त र्ादा पार्ी पुरवठा करण्याचे आश्वासन 
देऊनही याबाबत कोर्तीही कायजवाही करण्यात आली नसल्यान े अींबरना् र्हरातील बारवी 
िरर्ातून र्ादा पार्ी पुरवठा करण्यात यावा, अर्ी मागर्ी स्ाननक लोकिनतननिी याींनी 
ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१७ रोर्ी वा त्यासुमारास मा.उद्योगमींत्री याींच्याकड े पत्रान्वये केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िकरर्ी र्ासनाने कोर्ती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (३०-११-२०१८) : (१) व (२) हे  खरे आहे.   
(३) बारवी िरर्ात सध्या साींडव्या पयतं २३६ द.ल.घ.मी. साठा असला तरी महामींडळाला 
उल्हासनदीतून  फक्त ५८३ द.ल.शल. िनतददन १०्क्के र्ादा पार्ी उचलण्याची मयाजदा  होती. 
त्यामुळे मुींबई िाधिकरर्ाच्या  ग्राहकाींना पाण्याची  ी्ंचाई उद्भवली होती. त्यानुषींगान ेर्ासन 
सतरावर ददनाींक २७/१२/२०१६ रोर्ी झालेल्या सींयुक्त बैठकीत महामींडळाने ७७० द.ल.शल. पार्ी 
बारवी व र्हाड पार्ी पुरवठा योर्नेमिून उचलाव ेअसा ननर्जय घेण्यात आला.  सदर ७७० 
द.ल.शल. पार्ी को्यामध्ये कल्यार् डोंबबवली नगरपाशलका के्षत्रातील २७ गावे व शमरा भाईंदर 
महानगरपाशलका याींना वाढीव पार्ी पुरवठा करण्याच े आदेर् असल्यान े पालेगाव  व 
फर्सीपाडा (ता.अींबरना्) या गावाींना  र्ादा पार्ी पुरवठा  कररे् र्क्य झालेले नाही. 
त्यामुळे  वाढीव पार्ीपुरवठा  मागर्ी ववचारात घेता आली नाही.  िरर्ाची उींची वाढवून  
पुनवजसनाची काम े झाल्यानींतर साठवर् क्षमता  ३४० द.ल.घ.मी. होर्ार असल्यान े वाढीव 
पार्ी वा्पाबाबत र्ासन सतरावर बैठक झाली असून वाढीव पार्ी पुरवठा बाबत  महामींडळाचा 
िसताव र्ासनाच्या ववचाराधिन आहे. 
(४) िश्न उदभवत नाही. 
  

___________ 
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िल्याण-डोंबबवली (जर्.ठाणे) िेत्रात होत असलेल्या पाणी चोरीबाबत 

  
(२५)  ११०९२८ (२०-०४-२०१८).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवज), श्री.नरेंद्र पवार 
(िल्याण पजश्चम), श्री.किसन ि्ोरे (मुरबाड), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठार्े जर्ल््यातील कल्यार्-डोंबबवली सह एमआयडीसीन ेमींर्ूर पार्ी को्यापेक्षा ददवसाला 
एकूर् ६५ ्क्के पार्ी चोरी केल्याचे माहे र्ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्जनास 
आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िकरर्ी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
व त्यानुषींगाने र्ासनाने सींबींधिताींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (३०-११-२०१८) : (१)  हे  खरे  नाही.  
(२) व (३) पा्बींिारे ववभागाने महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळास करारनाम्यानुसार 
एकूर् ५८३ द.ल.शल. िनतददन पार्ी आरक्षर् मींर्ुर केलेले आहे. या आरक्षर्ा व्यनतररक्त १०%  
मयाजदेपयतं पार्ी उचलता येत.े परींतु सन २०१६ मध्ये ववर्ेषत: कल्यार् डोंबबवली 
महापाशलकेमिील २७ गाव,े मीरा भाईंदर व ववववि महानगरपाशलकामध्ये पार्ी पुरवठयाच्या 
अभावी तीव्र  पार्ी ी्ंचाई ननमाजर् झाल्यामुळे यावर तातडीने  उपायोर्ना करण्यासाठी 
मा.उद्योग मींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक २७/१२/२०१६ रोर्ी तात्काळ सींयुक्तीक बैठक 
आयोजर्त केली होती.  सदर बैठकीमध्ये  महामींडळान े ७७० द.ल.शल िनतददन पार्ी बारवी 
आणर् र्हाड मिून उचलावे असा ननर्जय  करण्यात आला होता व वाढीव पार्ीपुरवठा आरक्षर् 
मींर्ुर करण्यासाठी त्वरीत िसताव सादर करण्याच े ननदेर्  देण्यात आले होत.े या 
परवानगीनुसार  र्लसींपदा ववभागास महामींडळातफे  ७७० द. ल.शल. िनतददन पार्ी उचल सुरु 
केल्यान े महामींडळाने दद. २८/१२/२०१६ रोर्ीच्या पत्रान्वये अवगत करण्यात आले आहे. उचल 
करीत  असलेल्या  पाण्याचे देयक  पा ी्ंबिारे  ववभागास ननयशमतपर्े  भरर्ा करण्यात येत 
आहे.  त्यामुळे महामींडळ पाण्याची चोरी  करीत आहे हे म्हर्रे् सींयुक्तीक नाही. महामींडळान े
र्ानेवारी, २०१८ मध्ये बारवी पार्ी पुरवठा कें द्र व र्हाड पार्ी पुरवठा कें द्रामिून एकूर् 
७५२.२१ द.ल.शल.  िनतददन पार्ी उचल  केले असनू सदर पार्ी देयक पा ी्ंबिारे ववभागास 
अदा करण्यात आले आहे.   
  

___________ 
  

 
 
 



वव.स. ५१४ (22) 

देऊळगाांवरार्ा (जर्.बुलढाणा) तालकु्यात मागासवगीय  
मुलीांच ेशासिीय वसनतगहृ सुरु िरण्याबाबत 

  
(२६)  १११९७८ (२३-०४-२०१८).   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रार्ा) : सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देऊळगाींवरार्ा (जर्.बलुढार्ा) तालुक्यात मागासवगीय मुलीींच े र्ासकीय वसनतगहृ सुरु 
करण्याबाबत मा.आयुक्त, समार्कल्यार् आयुक्तालय, पुरे् याींनी र्ासनास िसताव सादर केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अहवालाच ेसवजसािारर् सवरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, अहवालाच्या अनुषींगान े मागासवगीय मलुीींच े र्ासकीय वसनतगहृ सुरु 
करण्याबाबत र्ासनान ेकोर्ती कायजवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले (०४-१२-२०१८) :  (१) व (२) ज्या तालुक्यामध्ये  मुलीींचे वसतीगहृ नाही 
त्या तालुक्यामध्ये वसतीगहृ सुरु करण्याच ेआयुक्त, समार्कल्यार्, पुरे् याींनी िसताववत केले 
होते. 
(३) नववन वसतीगहृ सुरु करण्याचा ननर्जय अदयाप झालेला नाही. 
(४) िश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

मोडननांब व बाबी (ता.माढा, जर्.सोलापूर) ये्ील पररसरातील माळरानावर  
नवीन एम.आय.डी.सी. मांर्ूर िरण्याबाबत 

 
(२७)  ११२२१४ (२०-०४-२०१८).   श्री.बबनराव शशांदे (माढा) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  मोडननींब व बाबी (ता.माढा, जर्.सोलापूर) ये्ील पररसरातील माळरानावर नवीन 
एम.आय.डी.सी. मींर्ूर होण्याकरीता स्ाननक लोकिनतननिी, ग्रामपींचायत व नागररक याींनी 
र्ासनाकड ेमागर्ी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, मोंडननींब हे राषरीय महामागाजवरील गाव असून ते् े िॉडगेर् रेल्वे लाईन 
याींचेसह मुलभूत सुवविा उपलब्ि असून नवीन उद्योर्क ननमाजर् झाल्यास बेरोर्गाराींना 
रोर्गार शमळण्याबाबत मदत होर्ार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, सदर िकरर्ी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे, चौकर्ीचे ननषकषज काय आहेत व 
त्यानुषींगान ेएम.आय.डी.सी. ननमाजर् होऊन बेरोर्गाराींना मदत शमळर्ेबाबत र्ासनान ेकोर्ती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
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श्री. सुभाष देसाई (१५-११-२०१८) :  (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) औद्योधगक वसाहतीसाठी सुयोग्य व सींमती असलेल्या के्षत्राची पडताळर्ी कररे्ची 
कायजवाही चाल ूआहे. 
(४) िश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबईतील मरोळ ये् ेये्े आहदवासीच्या हक्िाांच्या र्ागेवर हब ट टाऊन  
प्रिल्पाचे अनधधिृत बाांधिाम सुरु असल्याबाबत. 

  

(२८)  ११२३४० (२१-०४-२०१८).   श्री.रुपेश म् हात्र े (शभवांडी पवूज), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(वडाळा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली), प्रा.वषाज गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमजला गाववत 
(इगतपूरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), प्रा.ववरेंद्र र्गताप 
(धामणगाव रेल्वे), श्री.हषजवधजन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीण), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाने (एमआयडीसीने) मरोळच्या कोंददवव्ा गावच्या 
एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या भखूींडापैकी सव्हे क्र.१२ आणर् १४ आणर् ९१ या भूखींडावर 
गत ६० वषाजपासून रहात असलेल्या आददवासीची र्मीन सन १९६३-६४ मध्ये ववकासासाठी 
ताब्यात घेतली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या भूखींडावर सुमारे २५० हून अधिक 
आददवासीची घरे असून १ हर्ारापेक्षा र्ासत आददवासीची लोकवसती असताना तसेच मूळगाव, 
मरोळ हा आददवासीच्या सुवविा भूखींड (अमोनन्ी प्लॉ्) राखीव असताना आददवासीींची 
फसवरू्क करुन तसेच एमआयडीसीची परवानगी नसताना ही एमआयडीसीच्या सींबींधित 
अधिकाऱ्याींच्या सींगनमतान ेहब ट ्ाऊन िकल्पाचे अनधिकृत बाींिकाम सुरु असल्याच े ददनाींक 
३१ र्ानेवारी, २०१८ रोर्ी वा त्यासुमारास ननदर्जनास आले, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सदर सींपूर्ज िकरर्ाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार सींबींधिताींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (०३-१२-२०१८) :  (१) होय 
(२), (३) व (४) मूळगाव, मरोळ ये्ील सदर भूखींड सुवविा भूखींड नसून तो मोकळा भखूींड 
(ओपन सपेस) असनू, त्याचा क्रमाींक ओएस ४ (पॉके् क्र.६) असा आहे. 

महामींडळाच्या मरोळ ये्े सुमारे १२७ हेक््र औद्योधगक के्षत्रामध्ये सुमारे ९ मोकळया 
भुखींडावर  झोपडयाींच ेअनतक्रमर् झाल्यान ेमहामींडळाच्या सींचालक मींडळान े दद. २२/११/१९९३ 
च्या २२६ व्या सभते ठराव क्र. २९४९ अन्वये झोपडपट्टी पुनववजकास योर्ना राबववण्याचा व 
त्यासाठी ववकासक नेमण्याचा ननर्जय घेतला. 
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कामासाठी र्ागानतक ननववदा (Global Tenders) मागववण्यात आल्यानींतर ननववदा 
मींर्ूर करून करारनामा क्र. सी-१ सन १९९५-९६ अन्वये दद. २६/१०/१९९५ रोर्ी मे. आकृती 
ननमाजर् िा. शल. (म.े हब्ाऊन) याींना कायाजदेर् देण्यात आले. यामध्ये पॉके् १ त े९ याींचा 
समावेर् आहे. 

मरोळ औद्योधगक के्षत्रातील मौर् ेकोंददवव्ा ता. अींिेरी, जर्.मुींबई उपनगर ये्ील सव्हे 
क्र. १२, १४ व ९१ मिील ओएस क्र.-४ (OS-४) हे के्षत्र पॉके् क्र. ०६ असून सदरहू के्षत्र 
म.ेआकृती ननमाजर् िा. शल. (म.े हब्ाऊन) याींना झोपडपट्टी पुनवजसन योर्नेअींतगजत वा्प 
करण्यात आले आहे.  

ववकासकास देण्यात आलेल्या पॉके् क्र. १ त े ९ मिील पॉके् क्र. ६ वरील 
महामींडळाच्या हद्दीत येर्ाऱ्या र्ागेवर ववकासक म.े आकृती ननमाजर् िा. शल. याींना त्याींच्या 
ववक्री करावयाच्या इमारतीचे बाींिकाम करण्यास महामींडळाच े पत्र क्र. सी-१३३१३ दद. 
१३/०६/२०१७ परवानगी देण्यात आली आहे. 

तसेच पॉके् क्र. ६ मिील १३४९.०० चौ.मी. के्षत्र MMRDA याींना Mumbai Metro 
Line - ३ चे बाींिकाम करण्याकरीता देण्यात आले आहे. 

सदरहू पॉके् क्र. ६ च्या र्ागेवरील मुींबई महानगर िदेर् ववकास िाधिकरर् (MMRDA) 
याींच्यामाफज त राबववण्यात येर्ाऱ्या मेरो रेल्वे ्प्पा ३ च्या िसताववत के्षत्रात बािीत होर्ारे 
झोपडीिारकाींचे पुनवजसन MMRCL याींचेमाफज त करण्यात आले आहे. 
  

___________ 
  

मांगरूळपीर (जर्.नाशशि) तालुक्यातील जर्ल्हापररषद अांतगजत मागासवगीय  
मुलीांच ेव मलुाांच ेवसतीगहृ बांद िरण्याबाबत 

  
(२९)  ११३२४५ (२३-०४-२०१८).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवज) :  सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  वार्ीम जर्ल्हापररषद अींतगजत पींचायत रार् सशमतीन े मींगरूळपीर ये्ील मागासवगीय 
मुलीींच ेव मलुाींच्या दोन वसनतगहृास ददनाींक १८ र्ानेवारी, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास भे् 
ददली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त वसनतगहृास भे् ददल्यावर ववद्यार्थयांची कमी उपजस्ती, ननकृष् दर्ाजच े
र्ेवर्, िचींड असवच्छता सशमतीस आढळून आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरर्ी पींचायत रार् सशमतीच्या ददनाींक १९ र्ानेवारी, २०१८ च्या 
बैठकीत सदर वसनतगहृ बींद करण्याची शर्फारस र्ासनाकड ेकरण्यात आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४)  असल्यास, सदर िकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय ननषपन्न 
झाले व त्यानुषींगान े सींबींधित दोषी अधिकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच वसतीगहृ बींद 
करण्याबाबत र्ासनान ेकोर्ती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. रार्िुमार बडोले (०४-१२-२०१८) : (१) u होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) पींचायतरार् सशमतीचे भे्ीमध्ये या वसतीगहृामींध्ये आढळून आलेल्या त्रु्ीींच्या 
अनुषींगाने सदर सींस्से दद.२०.१.२०१८ अन्वये काररे् दाखवा नो्ीस बर्ावण्यात आलेली 
असून, र्ासन नजरटर्य, दद.१६.३.९८ मिील तरतुदीींनुसार सदर वसतीगहेृ बींद करण्याच े
िसताववत आहे. 
(५) िश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
   

राज्यातील ७८५ वसनतगहृाचे अनुदान ्ाांबववल्याबाबत 
  

(३०)  ११३६४० (२३-०४-२०१८).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षितीर् ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :  सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात २ हर्ार ३८८ अनुदाननत वसनतगहृाींपैकी ७८५ वसनतगहृाींकड ेमळू मान्यता आदेर् 
नसल्याच े कारर् दाखवून समार्कल्यार् आयुक्ताींनी ददनाींक २१ सप् े्ंबर, २०१५ रोर्ीच्या 
आदेर्ानुसार त्याींचे अनुदान ्ाींबववले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुषींगाने मूळ मान्यता असलेल्या वसनतगहृाींना अनुदान 
देण्याबाबत र्ासनान ेकोर्ती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. रार्िुमार बडोले (०४-१२-२०१८) : (१) र्ासनाची मान्यता नसताींनाही काही दठकार्ी 
अनुदाननत वसतीगहृ चालववण्यात येत असल्याचे ननदर्जनास आल्यामुळे राज्यातील मळु 
मान्याता आदेर् नसलेल्या अनुदाननत वसतीगहृाींची तपासर्ी करण्याचा ननर्जय र्ासनान ेघेतला 
होता. सदर तपासर्ी होईपयतं या वसतीगहृाींचे अनुदान ्ाींबववण्यात आले होते. 
(२) होय, 

मुळ मान्यता आदेर् नसलेल्या वसतीगहृाींची राज्यमींत्री (सा.न्या.) याींचे अध्यक्षतखेाली 
स्ापन करण्यात आलेल्या सशमतीकडून तपासर्ी करण्यात आलेली आहे. 
(३) मा.राज्यमींत्री (सा.न्या.) याींच ेअध्यक्षते खालील सशमतीच्या तपासर्ीमध्ये पात्र आढळून 
आलेल्या वसतीगहृाींच्या अनुदानासींदभाजत  आयुक्त, समार्कल्यार्, पुरे् याींच े सतरावर आदेर् 
ननगजशमत करण्यात  आलेले आहेत. 
(४) िश्न उद्भवत नाही 
  

___________ 
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रत्नाधगरी जर्ल्हयातील औद्योधगि िेत्रातील भूखांडाचे वाटपातील  
अननयशमतता व आढळून आलेल्या त्रुटीबाबत 

  
(३१)  ११४१९७ (२३-०४-२०१८).   श्री.रार्न साळवी (रार्ापूर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साडवली, गार्े खडपोली, लो्े, परर्ुराम, खेडी, धचपळूर् (जर्.रत्नाधगरी) या औद्योधगक 
के्षत्रातील भखूींडाचे वा्पात अननयशमतता व त्रु्ी आढळून आल्याच ेमाहे र्ानेवारी, २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्जनास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िकरर्ी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
व त्यानुषींगाने कोर्ती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देसाई (३०-११-२०१८) : (१) व (२) या िकरर्ाची चौकर्ी  करण्यात आली असून 
श्री.पी.एस.पा्ील, तत्कालीन िादेशर्क अधिकारी रत्नाधगरी हे सदर िकरर्ात दोषी ददसून 
आल्यान ेत्याींना महसूल व वन ववभागाच्या दद.१६/५/२०१८ रोर्ीच्या आदेर्ान्वये र्ासन सेवेतनू 
पुढील आदेर्ापयतं ननलींबबत केलेले आहे व त्याींचे ववरुध्द ववभागीय चौकर्ी करण्यासाठी 
िसताव महसलू व वन ववभागास सादर करण्यात आला आहे. तसेच सींचालक मींडळाच्या 
ददनाींक ०२/०४/२०१८ रोर्ीच्या ३७४ व्या  बैठकीमध्ये औद्योधगक के्षत्र ननहाय भूखींड वा्प 
केलेल्या िकरर्ाींची गुर्वत्तेवर छाननी करुन त्याींना पात्र/अपात्र ठरववण्यात आले असून 
त्यापैकी एकूर् १४८ अर्जदाराींना पात्र करण्यात आलले आहे. त्यापैकी ७ अर्जदाराींनी 
मा.न्यायालयात दावे दाखल केलेले असून सदर अर्जदाराींना मा.न्यायालयीन ननर्जयाच्या अधिन 
राहून पात्र ठरववण्यात आले आहे. एकूर् १७ अर्जदार अपात्र ठरववण्यात आले व १२ अर्जदाराींनी 
अर्ज मागे घेतलेले असून त्यानुषींगाने  सींचालक मींडळाचा पाररत ठराव क्रमाींक ५७५५ 
अन्वये मींर्ुरी ददलेली आहे 
(३) िश्न उद्भवत नाही.  
  

___________ 
 

महाराष्ट्र औदयोधगि वविास महामांडळाच ेववभागीय िायाजलय  
सोलापूर जर्ल््यात सुरु िरण्याबाबत 

  
(३२)  ११४३९० (२१-०४-२०१८).   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.डी.पी.सावांत 
(नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर औदयोधगक ववकास महामींडळाच े ववभागीय कायाजलय साींगली ये्े असल्यामुळे 
सोलापूर जर्ल््यातील उदयोर्काींना अनेक ववववि िकारच्या कामासाठी साींगली ये्ील 
कायाजलयात र्ावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सोलापूर ये्े महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच ेउपववभागीय कायाजलय 
होण्याबाबतची मागर्ी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, व त्यानुसार सोलापूर ये् े
एमआयडीच े उपववभागीय कायाजलय सुरु करण्यासाठी र्ासनान े कोर्ती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१५-११-२०१८) :  (१)  महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच ेववभागीय 
कायाजलय साींगली ये् ेआहे, हे खरे आहे. 
     सोलापूर ये्े दद.०१/०७/१९७७ पासून महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाचे उप 
ववभागीय कायाजलय कायाजजन्वत आहे. ते् ेउद्योर्काींच्या कामकार्ासाठी ऑनलाईन िकक्रयेद्वारे 
काम े सुरु असल्यान े उद्योर्काींना ववभागीय कायाजलय साींगली ये् े र्ाण्याची आवश्यकता 
भासत नाही. उद्योर्काींचे अशभयाींबत्रकी सवरुपाच े कामकार् सद्य:जस्तीत सोलापूर 
उपववभागीय कायाजलयातून होतात.  
(२) हे खरे नाही. 
    सद्य:जस्तीत सोलापूर ये्े महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच े उपववभागीय 
कायाजलय कायजरत आहे. 
(३) महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाचे सोलापूर ये्ील उपववभागीय कायाजलय 
दद.०१/०७/१९७७ पासुन कायजरत आहे. 
(४)  िश्न उद्भवत नाही. 
 

___________ 
  

अिोला महाराष्ट्र औद्योधगि वविास वसाहतीमधील भधूारिाांना मोबदला देण्याबाबत 
  
(३३)  ११४४९९ (२३-०४-२०१८).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पवूज) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला महाराषर औद्योधगक ववकास वसाहतीमिील भूिारकाींना मोबदला देण्यासाठी 
अकोला ववकास कें द्राकडून ददनाींक १६ डडसेंबर २०१७ रोर्ीच्या पत्रान्वये महाव्यवस्ापक 
(भूसींपादन), महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळ, मुींबई याींच्याकड ेमागर्ी करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरर्ी िाप्त झालेले िनादेर् वविी सल्लागारान े ववद्यमान ददवार्ी 
न्यायालयात वळेेपूवी सादर केले नसल्यामळेु नाहक ववलींब र्ुल्क वाढला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर िकरर्ी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले, 
त्याअनुषींगान ेकोर्ती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई (०३-१२-२०१८) :  (१)  अींर्त: खरे आहे.  
    र्ून २०१८ मध्ये ४ न्यायालयीन िकरर्ाींत मागर्ीनुसारची रक्कम उपलब्ि करुन देण्यात 
आली असनू एका न्यायालयीन िकरर्ात रक्कम उपलब्ि करुन देर्ेची कायजवाही मुख्यालयीन 
सतरावरुन सुरु आहे. 
(२)  होय. हे खरे आहे. 
    र्ून २०१६ मध्ये उपलब्ि करुन ददलेल्या िनाकषाजचा वविी सल्लागारान े ववद्यमान 
ददवार्ी न्यायालयात भरर्ा नाही केला.  
(३)  सदर वविी सल्लागाराला महामींडळाच्या पॅनलवरुन कमी करण्यात आले आहे.  
(४)  िश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

लातूर जर्ल््यातील महाराष्ट्र औद्योधगि वविास महामांडळाच्या प्रादेशशि  
िायाजलयातील प्रादेशशि अधधिारी पद भरण्याबाबत 

  

(३४)  ११४८९२ (२१-०४-२०१८).   श्री.ववनायिराव र्ाधव-पाटील (अहमदपूर) : सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातूर जर्ल््यातील महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या िादेशर्क कायाजलयातील 
िादेशर्क अधिकारी हे पद माहे ऑगस् २०१७ पासून ररक्त आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पद ररक्त असल्यामुळे लातूर व उसमानाबाद या दोन्ही जर्ल््यातील 
उद्योर्क तसेच नव उद्योर्काींची अनेक कामे िलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात मोठ्या िमार्ावर औदयोधगक ववकासाच्या (स्ा ज् अप व स्ँड अप) 
उभारर्ी तसेच सुरुवातीसाठी र्ासनाच्या योर्ना राबववल्या र्ात असताना िादेशर्क अधिकारी 
हे पद ररक्त असल्यान ेया भागातील नागररकाींना या योर्नाींचा लाभ शमळत नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर िकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या अनुषींगाने सदर 
पद भरण्याबाबत तसेच लातूर व उसमानाबाद जर्ल््यातील नागररकाींना योर्नाींचा लाभ 
शमळण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. सुभाष देसाई (१५-११-२०१८) : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे. 
     दद.३१/०८/२०१७ पासून सदर पद ररक्त होते. मात्र, सदर पदाचा अनतररक्त कायजभार 
िादेशर्क अधिकारी, औरींगाबाद याींचेकड ेसोपववण्यात आला होता.  
(३) हे खरे नाही.  
(४) दद.२२/०५/२०१८ च्या आदेर्ान्वये श्री.महेर्कुमार मघेमाळे याींची िादेशर्क अधिकारी, लातूर 
या पदावर िनतननयुक्तीने ननयुक्ती करण्यात आली आहे.  
(५) िश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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शहापूर धेरांड (ता.अशलबाग, जर्.रायगड) या गावाच्या हद्दीत समुद्राच े 
पाणी शशरल्याने शेतीच ेझालेले निुसान 

 

(३५)  ११५०५६ (१९-०४-२०१८).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  र्हापूर िेरींड (ता.अशलबाग, जर्.रायगड) या गावाच्या हद्दीतील र्शमनी एमआयडीसीने 
सींपाददत केल्या असनू सदर दठकार्ी कोर्ताही िकल्प उभा करण्यात आलेला नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदर र्शमनीच्या खारभूमी बींिाऱ्याची ननगा राखली नसल्याने समुद्राचे खारे 
पार्ी भातर्ेतीमध्ये शर्रून र्तेकऱ्याींचे नुकसान झाल्यान,े भातर्ेतीची नुकसान भरपाई 
शमळावी अर्ी मागर्ी र्तेकऱ्याींनी एमआयडीसीकड ेकेली आहे. हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या अनुषींगान े
र्ेतकऱ्याींना भातर्ेतीची नुकसान भरपाई शमळण्याबाबत र्ासनान ेकोर्ती कायजवाही केली वा 
करण्यात येर्ार आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (३०-११-२०१८) :   (१) हे खरे नाही. 
     महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळान ेमौर् ेर्हापूर व िरेींड या गावातील ३८७.७५ हे. 
आर खार्गी र्मीन सींपाददत करुन मे. ्ा्ा  पॉवर कीं पनी शल. याींना त्याींच्या औजषर्क 
ववद्युत  ननशमजती कें द्रासाठी  ददनाींक २४/११/२००४ रोर्ी  सुपूदज  केलेला आहे.  
(२), (३) व (४) हे खरे नाही.  
    त्ावप, भूसींपाददत के्षत्र हे खाडीलगत असल्याने भरती ओहो्ीच्या वळेी आर्ुबार्ुच्या 
गाव/र्ेती  या पररसरात भरतीच े पार्ी येत असल्याने ग्रामस्ाींच्या  तक्रारीनसुार म.े ्ा्ा, 
पॉवर व खारभूशम ववकास ववभाग अशलबाग याींचेमाफज त सींयुक्त पाहर्ी  करुन ग्रामस्ाींनी  
दर्जववलेल्या ववववि दठकार्ी  गाव सुरक्षा/र्ेती  सुरक्षा कररे् कामी बाींिदरुुसती, लाकडी 
दरवार्े बसववरे्,  दगडी भराव कररे् इ.कामे कीं पनीकडून  डडपॉणझ्  कॉन्रीब्युर्न घेऊन 
कायजकारी अशभयींता खारभूशम ववकास उपववभाग अशलबाग याींचेमाफज त करण्यात आलेली 
आहेत.  
  

___________ 
  

डॉ.बाबासाहेब आांबडिेर सवाधार योर्नेचा लाभ शमळण्याबाबत 
  

(३६)  ११५९४० (०४-०४-२०१८).   प्रा.(श्रीमती) मधेा िुलिणी (िो्रुड) :  सन्माननीय ववशेष 
सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबडकेर सवािार योर्ना सुरु करण्यात आली असल्याच ेमाहे 
फेिुवारी २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्जनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, समार् कल्यार् ववभागाच्या वसनतगहृात िवेर् शमळू न र्कलेले गुर्वींत 
ववद्या्ी शर्क्षर्ापासून वींधचत राहू नये व इतर सुवविाींचा लाभ शमळावा यासाठी सदर योर्ना 
सुरु केली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१६-१७ मध्ये १५ हर्ार ववद्यार्थयानंा सवािार योर्नचेा लाभ देण्याच े
उदद्दष् ठेवण्यात आले होत,े मात्र राज्यातील केवळ ३ हर्ार २५५ ववद्यार्थयांना या योर्नेचा 
लाभ शमळाला, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
त्यानुसार या योर्नेचा लाभ ववद्यार्थयांना त्वररत शमळर्ेबाबत र्ासनाने कोर्ती कायजवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले (०४-१२-२०१८) :  (१) र्ासकीय वसतीगहृाींत िवेर् न शमळालेल्या वा 
पुढील शर्क्षर्ासाठी ननवास, भोर्न वा अन्य सुवविा उपलब्ि होऊ न र्कर्ाऱ्या अनुसूधचत 
र्ाती व नबबौध्द िवगाजतील ववदयार्थयांना या सुवविा सवत: उपलब्ि करुन घेण्यासाठी र्ासन 
ननर्जय दद.०६.०१.२०१७ अन्वये भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर सवािार योर्ना सुरु केलेली 
असून, या योर्नेचा लाभ र्ासतीत र्ासत ववदयार्थयानंा शमळावा म्हरू्न या योर्नमेध्ये 
दद.०३.११.२०१८ च्या र्ासन ननर्जयान्वये काही बदल करण्यात आलेले आहेत. 
(२) होय. 
(३) सदर योर्ना नववन असल्यामुळे व सन २०१६-१७ हे अध्जक वषज अिेअधिक पूर्ज 
झाल्यानींतर योर्ना र्ादहर झाल्यामुळे त्या वषाजचे उदद्दष् पूर्ज करता आले नाही . 
(४) या योर्नेचा लाभ र्ासतीत र्ासत ववदयार्थयाजना शमळावा म्हरू्न या योर्नेमध्ये 
दद.०३.११.२०१८ च्या र्ासन ननर्जयान्वये काही बदल करण्यात आलेले असून, योर्नेची मादहती 
महाववदयालय सतरापयतं देण्यात येऊन ववदयार्थयाकंडून या योर्नेचे अर्जही  भरुन घेण्यात 
आलेले आहेत.  
(५) िश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबईतील अांधेरी (पजश्चम) ये्ील मरोळ औद्योधगि वसाहतीमधील  
x -२३ भूखांड ननववदा न िाढताच वाटप िेल्याबाबत 

  
(३७)  ११६५४० (२३-०४-२०१८).   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पूवज) : सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या अींिेरी (पूवज) मरोळ औद्योधगक वसाहतीमिील 
x -२३ हा भूखींड ननववदा न काढताच मे.नवनीत मो्सज याींना वा्प करण्यात आला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर भूखींडाच्या र्ेर्ारील x-२२ हा भूखींड िती चौरस मी्र १ लाख ५६ हर्ार 
या दरान ेM/S. GHV Hospitality Pvt. Ltd.u याींना वा्प केला तर x-२३ हा भूखींड िती 
चौरस मी्र ५४ हर्ार इतक्या कमी दराने वा्प करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या िोरर्ाची अींमलबर्ावर्ी न करता 
x-२३ या भखूींडाच्या वा्पामध्ये गैरव्यवहार झाला असल्यान ेमहामींडळाला तो्ा झाला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर िकरर्ी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
व त्यानुषींगाने सदर x -२३ या भखूींडाच ेवा्प रद्द करून पुन्हा ननववदा काढण्याबाबत कोर्ती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०३-१२-२०१८) :  (१)  व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) मरोळ औद्योधगक वसाहतीलमिील  एक्स-२३ के्षत्र २६०७.४५ चौ. मी. चे के्षत्र 
वतजमानपत्रात र्ादहरात िशसध्द करुन  ननववदा पध्दतीने उच्चतम दर असलेल्या रुपये 
५६६६६/- िनत चौ.मी. म.ेनवननत मो्सज िा. शल. याींना  वा्प आदेर् ददनाींक २०/०५/२०१६ 
अन्वये वा्प करण्यात  आला होता. त्ावप, मे. नवनीत मो्सज िा.शल. याींनी मागर्ी 
केल्यानुसार सदर भखूींडालगतच े असलेले अनतररक्त के्षत्र  ५५७.३१ चौ. मी. असे एकूर् 
३१६४.७६ चौ.मी. इतके के्षत्र ननववदेतील दरानुसार व महामींडळाच्या मागजदर्जक तत्वानसुार  
भूखींडाच ेवा्प करण्यात आले आहे. 
    एक्स-२२  हा भूखींड  व्यापारी  दरान े भूखींड  वा्प केला आहे.  तसेच एक्स-२३  हा 
भूखींड औद्योधगक दरान े वा्प करण्यात आला आहे. महामींडळाच ेव्यापारी व औद्यौधगक दर 
वेगवेगळे आहेत.   
  

___________ 
  

शभवांडी ग्रामीण (जर्.ठाणे) तालुक्यासाठी सवतांत्र अजननशमन यांत्रणा व  
प्रशशक्षित अधधिारी /िमजचारी वगज उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  
(३८)  ११८०६० (२३-०७-२०१८).   श्री.रुपेश म् हात्र े(शभवांडी पूवज) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शभवींडी ग्रामीर् (जर्.ठार्े) तालुक्यासाठी सवतींत्र अजग्नर्मन यींत्रर्ा, िशर्क्षक्षत अधिकारी व 
कमजचारी वगज उपलब्ि करुन देण्याबाबत मा.उद्योग मींत्री याींना स्ाननक लोकिनतननिीींनी 
ददनाींक २० माचज, २०१८ रोर्ी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदन ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनुषींगान ेर्ासनाने कोर्ती कायजवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत  ? 
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श्री. सुभाष देसाई (०३-१२-२०१८) :  (१) अींर्त: खरे आहे.  
      मा. लोकिनतननिी याींचे ददनाींक २१/११/२०१७ चे पत्र र्ासनास ददनाींक ०८/०१/२०१८ 
रोर्ी िाप्त झाले आहे.  
(२) व (३) शभवींडी ये् े महापाशलका अजसतत्वात असून त्याींच्यामाफज त शभवींडी र्हरासाठी व 
आर्ुबार्ूच्या  गावाींसाठी अजग्नर्मन सेवा पुरवली  र्ाते. तसेच महाराषर औद्योधगक ववकास 
महामींडळामाफज त ते् े कुठल्याही िकारचे औद्योधगक के्षत्र ववकशसत करण्यात आलेले नाही. 
त्यामुळे शभवींडी या तालकु्यासाठी महामींडळामाफज त  अजग्नर्मन यींत्रर्ा उभाररे् व ती राबववर् े
र्क्य नाही. 
  

___________ 
  

वरळी (मुांबई) ये्ील वसतीगहृात ववद्याध्जनीने िेलेली आत्महत्या 
  
(३९)  ११८१०८ (०२-०८-२०१८).   श्री.सुननल शशांदे (वरळी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाज), 
श्री.प्रिाश र्ातपेिर (चेंबूर), श्री.सांर्य पोतनीस (िशलना), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवज), 
श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाण)े, श्री.तिुाराम िात े (अणुशक्ती नगर) :   सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सें् झवेवअसज मध्ये अशभयाींबत्रकी अभ्यासक्रम शर्कत असलेली कु.शर्तल र्रद शर्के या 
मुलीन ेमुींबईतील वरळी ये्ील सामाजर्क न्याय ववभाग सींचाशलत वसतीगहृात ददनाींक ३ म,े 
२०१८  रोर्ी वा त्या सुमारास गळफास लावून आत्महत्या केली असल्याचे ननदर्जनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदर िकरर्ी र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली आहे काय, 
(३)  असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व चौकर्ी अहवालाच्या अनुषींगाने र्ासनान े
कोर्ती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत?  
  
श्री. रार्िुमार बडोले (०४-१२-२०१८) : (१) होय 
(२) व (३) या िकरर्ी  वरळी पोलीस स्ेर्न ये्े फीयाजद देण्यात आलेली असून, पोलीस 
ववभागाचा तपास अदयाप पुर्ज झालेला नाही. 
(४) िश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील शासिीय वसतीगहृामध्ये रात्रीच्या वळेी सांरिणासाठी असलेल्या  
पहारेिऱयाच्या मानधनात वाढ िरण्याबाबत 

  
(४०)  ११८६२० (२३-०७-२०१८).   श्री.बाळासाहेब ्ोरात (सांगमनेर), श्री.ववर्य वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.असलम 
शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाज गायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमजला गाववत (इगतपूरी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), 
डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.हषजवधजन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.र्यिुमार गोरे (माण) :   
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील र्ासकीय वसतीगहृामध्ये रात्रीच्या वेळी सींरक्षर्ासाठी असलेल्या 
पहारेकऱ्यास दरमहा फक्त रु.४,०००/- इतके तु्पुींर् ेमानिन शमळत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मानिनामध्ये वाढ करण्याची मागर्ी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िकरर्ी मानिनामध्ये वाढ करण्याबाबत र्ासनाने कोर्ती कायजवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले (०४-१२-२०१८) :  (१) नाही. 
    र्ासकीय वसतीगहृाच्या पहारेकऱ्याींच े काम बाहयसत्रोव्दारे खार्गी कीं पनीकडून करुन 
घेण्यात येत असल्यान ेमानिनाचा िश्न येत नाही.  
(२) िश्न उद्भवत नाही. 
(३) िश्न उद्भवत नाही. 
(४) िश्न उद्भवत नाही.. 

 
___________ 

  
राज्यातील अनुदाननत आश्रमशाळाांच्या अनुदानामध्ये वाढ िरण्याबाबत 

  
(४१)  ११८६२२ (२३-०७-२०१८).   श्री.बाळासाहेब ्ोरात (सांगमनेर), श्री.परृ्थ वीरार् चव्हाण 
(िराड दक्षिण), श्री.ववर्य वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.असलम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाज गायिवाड (धारावी), 
श्रीमती ननमजला गाववत (इगतपरूी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.हषजवधजन सपिाळ 
(बुलढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.र्यिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील अनुदाननत आश्रमर्ाळाींना र्ाळा खचाजसाठी, ववद्यार्थयांच्या गर्वेर्, लेखन 
सादहत्यासाठी र्ासन चौर्थया वेतन आयोगािमार् ेहोर्ाऱ् या वेतनावर ८ ्क्के िा्शमक ववभाग 
आणर् १२ ्क्के माध्यशमक ववभागास अनुदान देत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अनुदान एकूर् होर्ाऱ् या खचाजच्या १० ्क्के असून ते अत्यींत तु्पुींर् े
असल्यान ेया अनुदानामध्ये वाढ करण्याची मागर्ी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िकरर्ी अनुदाननत आश्रमर्ाळाींच्या अनुदानामध्ये वाढ करण्याबाबत 
र्ासनाने कोर्ती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. रार्िुमार बडोले (०४-१२-२०१८) :  (१) नाही. 
      अनुसूधचत र्ातीच्या माध्याशमक व िा्शमक आश्रमर्ाळेतील  कमजचाऱ्याींना सहाव्या 
वेतन आयोगाने िमार् ेवेतन देण्यात येत.े तर या आश्रमर्ाळाींना १५ ्क्के वेतनेतर अनुदान 
देण्यात येत.े 
(२) िश्न उद्भवत नाही. 
(३) िश्न उद्भवत नाही. 
(४) िश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

मार्लगाांव (जर्.बीड) तालुक्यातील एमआयडीसीमध्ये टेक्सटाईल पािज  उभारण्याबाबत 
  
(४२)  ११८६४४ (२३-०७-२०१८).   श्री.आर. टी. देशमुख (मार्लगाांव) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  मार्लगाींव (जर्.बीड) तालकु्यातील एमआयडीसीमध्ये ्ेक्स्ाईल पाकज ला र्ासनान ेमींर्ुरी 
ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दठकार्ी ्ेक्स्ाईल पाकज  उभारण्याबाबत तसेच रेखाींकन नकार्ा मींर्ुर 
करुन प्ला् वा्प करण्याबाबत र्ासनान ेकोर्ती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देसाई (१५-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मार्लगाव औद्योधगक के्षत्रासाठी सींपाददत एकूर् १६८.८९ हे.आर के्षत्रापैकी ्ेक्स्ाईल पाकज  
(Textil Park) साठी १०० हेक््र के्षत्र आरक्षक्षत करुन १०० भखूींडाचा आराखडा मींर्ूर केला 
आहे. आरेणखत भूखींडाींना सेवा परुववण्यात आल्या असून, ७ भूखींडाचे वा्प करण्यात आले 
आहे. 
(३) िश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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लोणार (जर्.बुलढाणा) तालुक्यातील डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर वसनतगहृ व  

ननवासी शाळेतील ववद्यार्थयाांच्या सोयी-सुववधाांबाबत 
  
(४३)  ११९६३२ (०२-०८-२०१८).  डॉ.सांर्य रायमलुिर (मेहिर) :  सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) लोर्ार (जर्.बलुढार्ा) तालुक्यातील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर वसतीगहृ व ननवासी र्ाळेतील 
ववद्यार्थयांना पुरेर्ा सोयी-सुवविा शमळत नसल्याने त्याींचे र्ैक्षणर्क नुकसान होत असल्याच े
माहे एविल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्जनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले, त्यानुषींगान े या वसतीगहृातील व ननवासी 
र्ाळेतील ववद्यार्थयांना आवश्यक त्या सोयी-सुवविा उलब्ि करुन देण्याबाबत र्ासनान ेकोर्ती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले (०४-१२-२०१८) : (१) लोर्ार जर्.बलुढार्ा ये्ील डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर 
मागासवगीय र्ासकीय वसनतगहृ तसेच व र्ासकीय ननवासी र्ाळेतील ववद्यार्थयांना 
पुरेर्ा सोयी-सुवविा शमळत नसल्याची तक्रार स्ाननक लोक िनतनीिीींनी दद.२६.२.२०१८ अन्वये 
केली होती. 
(२) व (३) सदर तक्रारीींच े अनुषींगाने सहायक आयुक्त, समार्कल्यार्, बुलढार्ा याींनी या 
वसतीगहृ/ननवासी र्ाळेस भे् देऊन सींबींिीताींना आवश्यक सुचना ददलेल्या असून, ववदयार्थयांना 
ननयमाींनुसार सवज सोयी-सुवविा योग्य िकारे पुरववण्यता येत आहेत. 
(४)  िश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

 
तासगाांव-िवठेमहाांिाळ (जर्.साांगली) तालुक्यासाठी एमआयडीसी सुरु िरण्याबाबत 

  
(४४)  १२१०१० (२३-०७-२०१८). श्री.र्यांत पाटील (इसलामपूर), श्रीमती समुन पाटील (तासगाव-
िवठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तासगाींव-कवठेमहाींकाळ (जर्.साींगली) तालुक्यासाठी एमआयडीसी सुरु करुन तरुर्ाींना 
रोर्गाराची सींिी उपलब्ि करुन देण्याबाबत स्ाननक लोकिनतननिीींनी मा.उद्योग मींत्री तसचे 
जर्ल्हाधिकारी, साींगली याींच्याकड ेगत दोन वषाजपासनू मागर्ी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िकरर्ी दोन वषाजचा कालाविी उल्ून देखील र्ासनाने कोर्तीच 
कायजवाही केली नसल्याची काररे् काय आहेत, 
 
 



वव.स. ५१४ (36) 

(३) असल्यास, सदर दठकार्ी एमआयडीसी सुरु करण्याबाबत र्ासनाने कोर्ती कायजवाही केली 
वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (१५-११-२०१८) :  (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सद्य:जस्तीत कवठे-महाींकाळ तालकुा ये् ेमहामींडळाचे १२.८० हे.आर औद्योधगक 
के्षत्र असून त्या दठकार्ी औद्योधगक ४३, व्यापारी ६ व सुवविा ४ भूखींड ववकसीत केले असून, 
औद्योधगक ३९, व्यापारी २ व सुवविा १ भूखींड वा्प केले आहे. औद्योधगक ४, व्यापारी ४ व 
सुवविा ३ भूखींड वा्पास उपलब्ि आहेत. 
      तासगाींव तालुक्यात मौर् े अलकूड-मरे्रार्ूरी ये्ील खार्गी १२९८.६७ हे. आर व 
सरकारी २००.६२ हे.आर अर्ी एकूर् १४९९.२९ हे.आर के्षत्र िकरर् ६ नुसार दद.३/०६/१९९९, 
२१/०९/२०००, ५/०९/२००२, २६/०९/२००७ ला अधिसूधचत झाले आहे. त्यापकैी १४४.९७ हे.आर 
के्षत्रास  दद.२७/११/२००० व ७४.३० हे.आर के्षत्रास दद.१०/०६/२००२ ला कलम ३२ (१) ची 
अधिसूचना लागू झाली आहे. ताबा िाप्त सरकारी १०१.३२ हे.आर के्षत्राची पाहर्ी केली असून, 
सरकारी के्षत्राव्यनतररक्त खार्गी के्षत्र सींपादनाबाबत कायजवाही सुरु आहे. 
      तासगाव तालुक्यात मौर् े गव्हार् ये्ील ४६.०२ हे.आर सरकारी र्ागेची पाहर्ी      
भ-ूननवड सशमतीन ेदद.१४/०६/२०१८ रोर्ी केली असून, भूसींपादनाची पुढील कायजवाही सुरु आहे. 
(४) िश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

अमरावती जर्ल््यातील महाराष्ट्र राज्य औद्योधगि वविास महामांडळातील  
प्रमुख अधधिारी पद भरण्याबाबत 

  
(४५)  १२११२६ (२३-०७-२०१८).   श्री.गोवधजन शमाज (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जर्ल््यातील महाराषर राज्य औद्योधगक ववकास महामींडळातील िमुख 
अधिकारी (आरओ) पद गत अनके मदहन्याींपासून मा.उदयोग मींत्री याींचेकड े पाठपुरावा करुन 
देखील ररक्त असल्याच ेमाहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्जनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर पद ररक्त असल्यान ेउद्योर्काींना त्याींच्या ववववि समसयाींसाठी वारींवार 
नागपूर ये्े र्ाव ेलागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदर ररक्त पद तातडीन ेभरण्यासींदभाजत 
कोर्ती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई (३०-११-२०१८) :  (१) हे  अींर्त: खरे आहे.   
(२), (३) व (४)  हे खरे नाही.  
      िादेशर्क अधिकारी, अमरावती या पदाचा  अनतररक्त कायजभार िादेशर्क अधिकारी, 
नागपूर याींचेऐवर्ी अन्य अधिकाऱ्याकड े देण्यात आलेला आहे. तसेच  िादेशर्क अधिकारी, 
अमरावती या पदावर  उपजर्ल्हाधिकारी सींवगाजतील अधिकाऱ्याची त्वरीत ननयुक्ती करण्याची 
ववनींती महसूल व वन ववभागास करण्यात आली आहे.  
  

___________ 
  

पालघर जर्ल््यातील औद्योधगि वविास महामांडळाच्या िां पन्या बांद िरण्याबाबत 
  
(४६)  १२३३०४ (०२-०८-२०१८).   श्री.अशमत घोडा (पालघर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जर्ल््यातील तारापूर औद्योधगक ववकास महामींडळामध्ये सालवड ग्रामपींचायतीला 
लागून रेड कॅ्ेगरीर्च्या कारखान्याना परवानग्या देण्यात आल्या असून, या कीं पनीमध्ये ग्रा.प. 
सालवडच्या २० शम्र अींतरावर सेया इींडजसरड शल.प्लॉ् नीं डी-१६ मध्ये रेड कॅ्ेगरीर्च्या 
कीं पनीला परवानगी ददली आहे हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उक्त कीं पनी सल्फुररक अ ॅशसडचे उत्पादन करत असल्याने सदर उत्पादनाला 
सालवड व हददीतील ग्रामस्ाींचा तीव्र ववरोि असनू सदर उत्पादनामुळे स्ाननक भूशमपुत्राचे 
र्ीवन िोक्यात आले असल्याने सदर कीं पनीस ददलेल्या परवानग्या रद्द करण्यात येऊन ददनाींक 
१७ एविल, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास कीं पनीच्या गे्समोर मोचाज काढण्यात आला होता, हे ही 
खरे आह काय, 
(३)  असल्यास, सदर िकरर्ी र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानुषींगाने सदर कीं पन्या तातडीने कायमसवरुपी बींद करण्याबाबत र्ासनाने कोर्ती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई (१४-११-२०१८) : (१)  तारापूर औद्योधगक के्षत्रातील भखूींड क्रमाींक डी-१६ हा 
ददनाींक ०१/०३/२०१२ च्या हसताींतर आदेर्ान्वये  मे. सेया इींडसरीर्  शल. या कीं पनीच्या नाव े
Nitro Automatic and Dye Intermediatesu या ियोर्नाकररता  महाराषर िदषुर् 
ननयींत्रर् मींडळाची सींमतीिाप्त  करण्याच्या अ्ीस अिीन राहून हसताींतरर् करण्यात आले 
आहे.    
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) तारापूर औद्योधगक के्षत्रातील  मोकळे भूखींड आणर् बींद भूखींडाबाबत िाप्त केलेल्या 
अहवालानसुार भूखींड क्रमाींक डी-१६ मोकळा असून उत्पादन बींद असल्यान े दद.१५/०६/२०१५ 
आणर् दद. ०६/०७/२०१५ रोर्ी Termination of lease Agreement ची नो्ीस बर्ावर्ी 
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करुन  दद. २१/०७/२०१७ रोर्ी भखूींडाचा ताबा महामींडळास परत कररे्बाबत कळववण्यात आले 
आहे. सदरहू नो्ीसच्या अनुषींगान े भूखींडिारका यासींनी महामींडळाववरुध्द  मा.उच्च न्यायालय, 
मुींबई ये्े W.P.१८४५ /२०१५ अन्वये दाखल केला. सदर दाव्यात  मा.उच्च न्यायालय, मुींबई 
याींनी महामींडळास तारापूर  औद्योधगक के्षत्रातील  भूखींडाचा ताबा घेर्ेस िनतबींि केला.  सदर 
भूखींडावर बाींिकाम सुरु असून अद्याप उत्पादनास सुरुवात केलेली नाही.  
 

___________ 
  

 
राज्यातील शासिीय वसतीगहृाांच्या अनुदानाबाबत 

  
(४७)  १२३८६६ (०२-०८-२०१८).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  राज्यातील र्ासकीय वसतीगहृाींना िनत ववद्या्ी दरमहा ४३०० रुपये, तर अनुदाननत 
वसतीगहृाींना अवघे ९०० रुपये भोर्न अनुदान देण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अर्ािकारे भोर्न अनुदानात दरु्ाभाव करण्याची काररे् काय आहेत, 
(३) असल्यास, वसतीगहृातील ववद्यार्थयांना सारखेच भोर्न अनुदान देण्याबाबत र्ासनान े
कोर्ती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत 
  
श्री. रार्िुमार बडोले (०४-१२-२०१८) :  (१) होय. 
(२) व (३) अनुदाननत वसतीगहेृ व र्ासकीय वसतीगहेृ या दोन सवतींत्र योर्ना असनू, 
अनुदाननत वसतीगहेृ  ही योर्ना सवयींसेवी सींस्ा या सेवाभावी पध्दतीवर चालववतात त्यासाठी 
आवश्यक ननिी त्याींनी सवत: उभा करुन ववदयार्थयांना आवश्यक सुवविा पुरववरे् अपेक्षक्षत 
आहे. 
    त्ावप या सींस्ामध्ये मागासवगीय ववदया्ी असल्याने र्ासन या सींस्ाना अध्जक 
मदत म्हरु्न  पररपोषर् अनुदान, इमारत भाड ेव कमजचारी मानिन यासाठी सहायक अनुदान 
देते.  
     अनुदाननत वसतीगहेृ व र्ासकीय वसतीगहेृ या दोन सवतींत्र योर्ना असल्यान े या 
योर्नाींच्या सोई-सुवविाींची तुलना करता येर्ार नाही. 
(४) िश्न उद्भवत नाही. 
   

___________ 
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दौंड (जर्. पुणे) तालुक्यातील मागासवगीय ववद्यार्थयाांसाठी  
मान्यता हदलेली ननवासी शाळा सरुु िरण्याबाबत 

 

(४८)  १२४७३९ (२६-०७-२०१८).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम ्ोपटे (भोर), श्री.शरददादा 
सोनावण े(र्ुन्नर) :  सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दौंड (जर्.पुरे्) तालकु्यातील मागासवगीय ववद्यार्थयांच्या ननवासी र्ाळेसाठी माहे माचज 
एविल, २०१८ वा त्यादरम्यान मान्यता देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सदर र्ाळा सुरु करण्याबाबत र्ासनाने कोर्ती कायजवाही केली वा करण्यात 
येत आहे  
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. रार्िुमार बडोले (०४-१२-२०१८) : (१) नाही. 
    र्ासकीय वसतीगहृाच्या पहारेकऱ्याींच े काम बाहयसत्रोव्दारे खार्गी कीं पनीकडून करुन 
घेण्यात येत असल्यान ेमानिनाचा िश्न येत नाही.  
(२) िश्न उद्भवत नाही. 
(३) िश्न उद्भवत नाही. 
 

___________ 
 
 

सोलापूर जर्ल्हयातील धचांचोळी औदयोधगि वसाहत माळढोि  
पिी अभयारण्याच्या पररिेत्रातून वगळण्याबाबत 

  

(४९)  १२५६७५ (०२-०८-२०१८).   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :  सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  सोलापूर जर्ल्हयातील धचींचोळी औदयोधगक वसाहत माळढोक पक्षी अभयारण्याच्या 
पररके्षत्रातून वगळण्याचा ननर्जय घेतला असल्याने या के्षत्राला इको सेन्सेद्व्ह झोन र्ादहर 
करण्यात आल्यान ेऔदयोधगक ववकासास बािा ननमाजर् झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अभयारण्याच्या पररके्षत्रातून वगळलेल् या औदयोधगक वसाहतीच्या इको 
सेन्सेद्व्ह झोन उठववण्याबाबत र्ासनान ेकोर्ती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई (१५-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
    माळढोक पक्षी अभयारण्याच्या पररके्षत्रात Eco Sensitive Zone र्ाहीर करण्याची 
िकक्रया वन ववभागाकडून चालू आहे. 
(२) अभयारण्याच्या पररके्षत्रात Eco Sensitive Zone मिून सोलापूर जर्ल््यातील धचींचोली 
औद्योधगक के्षत्र वगळर्ेबाबत उपवनसींरक्षक, उपववभाग, सोलापूर याींना दद. ०६/०३/२०१८, 
१८/०५/२०१८ व २६/०९/२०१८ रोर्ी िादेशर्क कायाजलयाचे पत्रानसुार ववनींती करण्यात आली 
आहे. 
(३) कायजवाही चाल ूआहे. 

___________ 
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िुडाळ औद्योधगि िेत्रातील (ता.िुडाळ, जर्.शसांधुदगुज) ये्ील  
भूखांडाच ेननयमबाहयररत्या झालेले हसताांतरण 

  
(५०)  १२६२८१ (२०-०७-२०१८). श्री.महेश चौघुले (शभवांडी पजश्चम) : सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुडाळ औद्योधगक के्षत्रातील (ता.कुडाळ, जर्.शसींिुदगुज)  भूखींड क्रमाींक २/१ मे.शसींिुदगुज 
शसमें् िोडक्ट्स कीं पनीन े ददनाींक १० माचज १९९३ रोर्ी हसताींतर आदेर्ान्वये म.ेइसको रक 
सलीपसज िा.शल. कीं पनीला हसताींतररत केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हसताींतर आदेर्ातील अ्ीनुसार हसताींतरर्ानींतर अशभहसताींतरर् करार (Deed 
of Assignment) सादर कररे् बींिनकारक असताना सींबींधिताींनी त ेसादर केलेले नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, अशभहसताींतरर् करार (Deed of Assignment)u सादर केल्याशर्वाय सींबींधित 
कीं पनीन ेसदर भखूींड हसताींतरीत कररे् ननयमबा्य ठरत,े हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,अशभहसताींतरर् करार (Deed of Assignment) सादर कररे् बाबतची अ् 
शर्ध्ल कररे् हे महाराषर औद्योधगक ववकास मींडळ रत्नाधगरीचे िादेशर्क अधिकारी याींच े
अधिकार कके्षबाहेरील आहे व त्याींनी Deed of Assignment सादर न करताच सींबींधित 
कीं पनीला मे. ए. एस. असोशसए् कीं पनीला भूखींड हसताींतररत करण्याची परवानगी ददली, हे खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर ननयमबा्य हसताींतरर् रद्द करण्याबाबत केलेली कायजवाहीची सद्यजस्ती 
काय आहे, 
(६) नसल्यास ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (०३-१२-२०१८) :  (१) हे  अींर्त: खरे आहे.  
        भूखींड क्र. २/१ चे वा्प श्री अर्ोक र्ींकर कुबल, श्री कमलाकर रार्ाराम परब, 
सौ.सवाती र्शर्काींत कुबल आणर् सौ.शमनाक्षा परब, भागीदार, म.े शसींिुदगूज शसमें् िोडक््स या 
भाधगदारी सींस्ेस करण्यात आले होत.े त्यानींतर सदर भागीदारी सींस्ेच्या भागिारकात बदल 
होऊन मूळ भाधगदार ननवतृ्त झाल्याने श्री.र्ाींतशलींग शर्वर्रर्अप्पा पा्ील, श्री.िकार् दुींडप्पा 
शलगडे, आणर् मे.इसको रक जसलपसज िा. शल. भाधगदार मे.शसींिुदगूज शसमें् िोडक््स याींच ेनाींवे 
दद. १०.०३.१९९३ च्या हसताींतर आदेर्ान्वये हसताींतरीत करण्यात आला आहे. मे.इसको रक 
जसलपसज िा. शल. ही कीं पनी मे. शसींिुदगूज शसमें् िोडक््स या भागीदारी सींस्मेध्ये भाधगदार 
आहे. 
(२) व (३) हे खरे असून अर्ा पररजस्तीत ववदहत िकक्रयाींचा अवलींब करुन महामींडळान े
िचशलत िोरर्ानुसार हसताींतरर् केले आहे. 
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(४) हे खरे नाही महामींडळाच्या मींर्ुरीन े ननयमानसुार िादेशर्क अधिकारी याींनी Deed of 
Assignment करण्याची अ् शर््ील केलेली असुन सदर भखूींड मे.ए. एस. असोशसए् याींना 
हसताींतर करण्यात आलेला आहे. 
(५) िश्न उद्भवत नाही. 
(६) िश्न उद्भवत नाही. 
  
 

___________ 
  
  
 
ववधान भवन,   जर्तेंद्र भोळे, 
मुांबई.   सधचव (िायजभार) 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

_______________________________________________ 
मुद्रर्पूवज सवज िकक्रया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगर्क यींत्रर्ेवर 

मुद्रर्: र्ासकीय मध्यवती मुद्रर्ालय, मुींबई. 
 


