अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २२८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

िोल्हापूररू शहरातीए एिामित्मि रते वविास प्रिल्पूराअांतगत
िामाचे मुल्याांिन िरययाबाबत

(१)

८५२५ (०६-०७-२०१५).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचएिरां जी) :

सन्माननीय सावजननि

बाांधिाम (सावजननि उपूरक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापर रहरातील ाकामिकमक रते काकास रकलकल्पाअंतींतगत करयात ेलेल्या कामाींचे
फेरमल्
ु याींकन करयासा स सतमती ग सत करयाचा रनणयय माहे सेसब र, २०१४ मध्ये ाा कया
दरम्यान रासनाने घेतला ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) अंतसल्यास, सदर रनणययाचा अंतध्यादे र रारी करयात ेलेला नाही, हे ही खरे ेहे काय,

(३) अंतसल्यास, सदर सतमती रनयुक्त करया ा त कालीं ाची कारणये कोणयती ा सतमतीची
फेरमल्
ु याींकन अंतहााल केहहापयत रकलात होणये अंतपे्षितत ेहे ?

श्री. एिनाथ शशांदे (०७-०९-२०१६) : (१) नाही. कामाींचे फेरमुल्याींकन करयासा स सतमती

ददनाींक ०९.०६.२०१४ रोरी ग सत करयात ेली ेहे . सेसब र, २०१४ मध्ये कोल्हापर
रहरातील ाकामिकमक रते काकास रकलकल्पाींतगत ेकारयात येत अंतसलेल्या परकराला पयाय
रोधयासा स सतमती रापन करयाचा रनणयय घेयात ेला होता.
(२) नाही.
(३) रकलकल्पाच्या मल्
ु याींकनासा स ग सत केलेल्या सतमतीचा अंतहााल रासनास सादर झाला ेहे.
कयानींतर पुन्हा फेरमुल्याींकन सतमती ग सत करयात ेली. याही सतमतीचा अंतहााल रासनास
रकलात झाला अंतसन रकलकल्पाचे मुल्य रनमिचिचत करयासा स सा सतमकयाींच्या अंतहाालाींची सखोल
तपासणयी करयासा स नेमलेल्या सतमतीने ेपला अंतहााल रासनास सादर केला ेहे.
ददनाींक ०१.०१.२०१६ पासन कोल्हापर रहरातील ाकामिकमक रते काकास रकलकल्पाअंतींतगत सु
अंतसलेले परकरनाके

ींद करयाचा रनणयय रासनाने घेतला ेहे .
___________

का.स. २२८ (2)
शशवणी अनुदाननत आश्रमशाळा शभसी ता.धचमूर, मिज.चांद्रपूरूर येथीए प्राथशमि शशक्षििा
येथीए याांचे प्रएांबबत व ननयशमत वेतन भत्ते तात्िाळ िाढययाबाबत

(२)

८६५५ (०९-०४-२०१५).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय आददवासी वविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कु.हही.ेर.ेहाके, रकलारतमक तर्षितका, तराणयी अंतनुदारनत ेश्रमराळा तिसी ता.चचमर,

मिर.चींद्रपर याींचे रकललींब त ा रनयतमत ाेतन िकते काढया ा त रारनक लोकरकलरतरनधीींनी
ददनाींक ३१ सेसब र, २०१४ रोरी ाा कया सुमारास मा.ेददाासी काकास मींत्री, महाराषर राज्य
याींना ाक लेखी रनाेदन ददले होते, हे खरे ेहे काय,

(२) अंतसल्यास, या रनाेदनानस
ु ार रासनाने कोणयती कायााही केली ेहे ाा करयात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (०६-०९-२०१६) : (१) हे खरे ेहे .

(२) ा (३) ररक्त पदे नसल्याने कु.ेहाके याींचे पद अंतरतररक्त

रत होते. कयामुळे ाेतन ा

िकते ेश्रमरालार रकलणयालीनस
ु ार ेा्ा ाींरी होत नसल्याने ाेतन रकललींब त अंतसल्याचे ददसन
येते. मा.उच्च न्यायालय, खींेपी

नागपर याींच्या ददनाींक २५.६.२०१५ च्या

कु.हही.ेर.ेहाके याींना दद. ३.७.२०१५ पासन

ेदे रानस
ु ार

र क न घेयात ेले ेहे. तसेच मा.उच्च

न्यायालयाच्या ददनाींक २५.८.२०१५ च्या ेदे रानुसार कु.ेहाके याींना ददनाींक ३.७.२०१५ पासन
ाेतन

ा

िकते

रकलदान

(ददनाींक ०३.७.२०१५

करया ा त

ेदे तरत

करयात

ेले

अंतसल्याने

रुल,ै

२०१५

र ददनाींकापासन) ते ाकरकलल, २०१६ पयतचे ाेतन अंतदा करयात ेले

ेहे .
अंतनुदारनत ेश्रमराळे तील कमचाऱयाींचे राने ते रल
ु ,ै २०१६ पयतच्या अंतदा करयात

ेलेल्या ाेतना ा त ेढााा घेान ाेळेार ाेतन अंतदा न करणयाऱया मुख्याध्यापक ा ेहरणय

ा सींकातरणय अंतचधकारी याींचेार र ा दारी रनमिचिचत करयाची कायााही करयाच्या सुचना
दद.३.८.२०१६ च्या रासन पत्रान्ाये ेयक्
ु त, ेददाासी काकास, सा अंतपर ेयक्
ु त ा सा
रकलकल्प अंतचधकारी याींना दे यात ेल्या ेहे त.

___________
अमरावती मिजल््यातीए एमआयडीसी नाांदगाांव पूरेठ येथे उद्योग सुरु िरययाबाबत
(३)

१६०६३ (१०-०४-२०१५).

श्री.रवव राणा (बडनेरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील

(१) अंतमरााती मिरल््यातील पींचतारा कीं त ाम.ेय.ेी.सी. नाींदगाा पे

रकलमाणयात उद्योग धींदे सु
ाम.ेय.से.सी.

मध्ये

या द काणयी मो या

करयासा स कारे:त: मुीं ीतील काही उद्योग धींदे नादीं गाा पे

रानाींतरीत

करया ा तची

ददासापाीच केली ेहे , हे खरे ेहे काय,

घो:णया

मा.मुख्यमींत्री

याींनी

काही

का.स. २२८ (3)
(२) तसेच िातकुली तालुक्यात लघु ाम.ेय.ेी.सी. मध्ये रतमन उपलध अंतसन गेल्या
ककयेक ददासापासन सीं ींधीत लोकरकलरतरनधीींनी रासनाकेे या द काणयी उद्योग उिारयाची

मागणयी तसेच ्या उद्योगातन येरील तालुक्याच्या पररसरातील सुतरषितीत

ेरोरगाराींना

रोरगार तमळे ल अंतरी मागणयी पत्र हयाहार क न केली ेहे , हे खरे ेहे काय,
(३) अंतसल्यास, रासनाने उक्त रकलकरणयी काय कायााही केली ाा करणयार ेहे
(४) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१२-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही.

(२) ा (३) िातकुली लघु उद्योग षितेत्राकररता महामींेळाने १५.७८ हे . ेरे षितेत्रात ाकणय २७
िखींेाचे ेरे खन केले अंतसन ाक िखींे ेय.्ी.ेय. कररता ाा्प करयात ेला ेहे ा
५

अंतरदाराींना िखींे ाा्पासीं ींधीचे दे कार पत्र दे यात ेले ेहे . तसेच मे.गींगासाकात्री तसमब्

रकला.तल. ा मे.रतीन ऑील तमल याींना अंतनुक्रमे ४०००० ा १६००० चौ.मी. रागेचे दे कारपत्र
दे यात ेले

ेहे .

(४) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________
राज्यातीए धनगर समाजास आरिण दे ययाबाबत
(४)

१६३४८

(मुांबादे वी) :

(३१-०७-२०१५).

श्री.राधािृष्ट्ण

ववेे-पूराटीए

(शशडी),

श्री.अशमन

पूरटे ए

सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील धनगर समाराला अंतनस
ु चचत रमातीच्या (ेददाासी) ेरषितणयास
पोहचता रासकीय सेाेत ेरषितणय दे याच्या काचाराधीन

ाधा न

ा ीार रासनाने रनणयय घेतला ेहे

काय,
(२) अंतसल्यास, उक्त रनणययाचे रोेक्यात ा प काय ेहे , तसेच, रासन रनणययास होत
अंतसलेल्या कालीं ामळ
ु े धनगर समाराने ाारीं ाार ेींदोलन केले हे ही खरे ेहे काय,

(३) अंतसल्यास, या रकलकरणयी रासनाने कोणयती कायााही केली ाा करयात येत ेहे ,
(४) नसल्यास कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०७-१०-२०१६) : (१), (२) ा (३) धनगर कीं ाा धनगे ाक ेहे त कीं ाा कसे

या ा त ्ा्ा इमिन््ट्य् ऑफ सोरल सायन्सेस, मुीं ी याींना सींरोधन क न अंतहााल सादर
करया ा त कळकायात ेले ेहे . कयानस
ु ार सींरेकेन सदर सींरोधन तीन ्यात
करयात येणयार ेहे . कयापैकी सींरोधनाच्या पदहल्या ्याींतगत (Formative Research) चे

काम पुणय झाले ेहे . उाररत ्यातील मख्
ु य सींरोधनाचे िाग-१ ा िाग-२ मधील

सींरोधनाचे काम पुणय क न अंतींतीम अंतहााल माहे सेसब र, २०१७ पयत रासनास सादर
करयात येील. अंतसे ्ा्ा इमिन््ट्य् ऑफ सोरल सायन्सेस, मुीं ी याींनी रासनास कळकाले
ेहे . तद्नुसार सींरेचा अंतींतीम अंतहााल रासनास रकलात झाल्यानींतर पुढील कायााही अंतपे्षितत
ेहे .

(४) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________

का.स. २२८ (4)

(५)

मुांबईतीए आददवासीांना मूएभूत सोयी-सुववधा पूरुरववययाबाबत

१६७२९ (१०-०८-२०१५).

प्रा.वषा गायिवाड (धारावी), श्री.अशमन पूरटे ए (मुांबादे वी),

श्री.अएम शेे (माएाड पूरमिश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुीं ीतील सींरय गाींधी राषरीय उद्यान, ेरे ासाहत, ेयेय्ी पाी, मनोरी, मढ,

गोराी, ददहसह, काींददाली, मालाे, येरे कपढ्यान कपढ्या ाातहय करणया-या ेददाातसींची
मिरती अंतकयींत कादारक अंतसन, ाीर, पाणयी, यासह मलित हक्कासा स कयाींची दै नाारा
झाल्यामुळे या कारोधात महाराषर श्रमरीाी सींघ्नेने सींरय गाींधी राषरीय उद्यान

ोरीाली

(पा) ते मींत्रालय अंतसे िहय मोचाचे ेयोरन केल्याचे माहे ाकरकलल, २०१५ मध्ये ाा कया
दरम्यान रनदरनास ेले, हे खरे ेहे काय,
(२) अंतसल्यास, सदरह ेददाासीींना कयाींच्या मलित सोयी-सुकाधा पुरकाया ा त तसेच कयाींनी
मोचा केलेल्या मागया ा त रासनाने कोणयता

ोस रनणयय घेतला ेहे ,

(३) अंतसल्यास, कयाची अंतींमल रााणयी रासनामाफत करयात ेली ेहे काय,
(४) नसल्यास, कालीं ाची सासधारणय कारणये काय ेहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२३-०९-२०१६) :(१) हे खरे ेहे .
(२) सींरय गाींधी राष्ीय उद्यान

ोरीाली येरे १६ ेददाासी पाड्यात

योरनेतींगत सन २०१४-१५ मध्ये सौरददाे

क्कर

ापा

सकायाचे काम घेयात ेले अंतसन सदर

कामाकररताचा रनधी सीं ींचधत यींत्रणयेकेे ाग करयात ेला ेहे. ेरे दग्ु ध ासाहत गोरगाामरोरीपाेा,

मिरााचापाेा,

रकलरापुरपाेज्ञ,

खाीं ाचापाेा,

फु्क्यातळीचा

पाेा,

ारनचापाे,

खेकपाे, कों ेपाेा याद काणयी रौचालये, समारमींददर, रते ही काकास कामे केली ेहे त.
ेयेय्ी पाी मींु ी येरील िाींगतरला ा पे

ाग या ेददाासी पाड्याार

कपयाच्या पायाची, रौचालयाची, रकयाींची ा ग्ारे याींची सोय ेय.ेय.्ी. रकलरासन पाी
मुीं ी याींनी केली ेहे .

मनोरी, मढ येरील ेोंगरीपाेा येरे सााररनक रौचालय

क्रर ीं क्र्चा रता
कााँ क्र्चा रता

ाींधयात ेले अंतसन तसमब्

ाींधयात ेला ेहे . धारीाली (मा तीपाेा) ा कृषणयापाेा येरे तसमब्

ाींधयात ेला ेहे .

ोरीाली गोराी येरील

ा र ेददाासी पाेा येरे रता तयार क न पेहहर लरक

सकाले ेहे त. रामझापाड्यात सााररनक रौचालय
करयात ेला ेहे . कयाचरकलमाणये सौरददाे

ाींधयात ेले अंतसन रताही तयार

सकाणयेत ेले अंतसन समारमींददर

रनकादातराार ेहे . मींे
ु ापाेा येरे तसमब् कााँ क्र्चा रता ा ग्ार

ाींधयाचे काम

ाींधयात ेले ेहे.

काींददाली येरील रानुपाेा येरे रते ा ग्ाराचे काम केले अंतसन साींगााेी येरे

ोराेल द्ाारे पाणयीपुरा ा करणये ा समारमींददर

गल्ली येरे तसमब् कर क्र्चा रता ा ग्ार

ाींधणये ही कामे केली ेहत. तसेच सुिा:

ाींधयींचे काम रनकादा तराार ेहे .

का.स. २२८ (5)
मालाे येरील ाामनरे

ााेी येरे तसमब् कााँ क्र्चा रता करयात ेला अंतसन

पुषपा पाक येरे समारमींददरचे काम रनकादा तराार ेहे .
(३) ा (४) रकलचिन उद््ाात नाही.

___________
ददल्एी-मुांबई इांडमिरयए िॅरीडॉरमधीए इगतपूरुरी-नाशशि-शसन्नर या औद्योधगि
िेत्रासाठी एागणारे पूराणी उपूरएब्ध िरुन दे ययाबाबत

(६)

१८२६९ (१७-०८-२०१५).

श्री.छगन भज
ु बळ (येवएा), श्री.मिजतेंद्र आव्हाड (मुांरा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.ददएीपूर वळसे-पूराटीए (आांबेगाव), श्री.अवधत
ू तटिरे (श्रीवधन) :
सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ददल्ली-मुीं ी इींेमिरयल कॅरीेररमधील इगतपुरी-नातरक-तसन्नर या औद्योचगक षितेत्रासा स
लागणयाऱया

पायाची

उपलधता

नसल्याचे

रलसींपदा

कािागाने

उद्योग

कािागाला

कळकाल्यामुळे या रकलकल्पासीं ींधीची कायााही रासनाने रचगत केली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) अंतसल्यास, नातरक मिरल््यात २३ मो स धरणये अंतसल्याने नातरक मिरल््यातील धरणयाींमधन
नातरकसह अंतींरत: मींु ी ा मरा ााड्यालाही पाणयीपरु ा ा होतो, हे ही खरे ेहे काय,

(३) अंतसल्यास, ेी.ाम.ेय.सी.च्या काद्यमान ्यातील नातरकची रचगती उ ान हा
रकलकल्प कायान्ाीत करयासा स रासनामाफत कोणयती कायााही केली ाा करयात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१२-०९-२०१६) : (१) नातरक येरील रकलताकात ददल्ली मुीं ी इींेमिरयल

कररीेरर रकलकल्पाकररता रलसींपदा कािागाकेे गींगापर ा दारणया समहातन २३.७३ द.ल.घ.मी.
इतक्या पायाची मागणयी करयात ेली होती. तराकप गींगापर ा दारणया समहातील ८६%
पाणयी ब गर तसींचनासा स ेर्षितत अंतसल्यामळ
ु े पाणयी ेरषितणय दे ता येणयार नाही अंतसे रलसींपदा

कािागाने कळकाले अंतसल्यामुळे ददल्ली-मुीं ी इींेमिरयल कररीेरर रकलकल्पाअंतींतगत इगतपरीनातरक-तसन्नर या औद्योचगक षितेत्राची कायााही ताकपुरती राीं कायात ेली ेहे .

(२) नातरक मिरल््यातील दारणया, गींगापर ा उध्ा गोदाारी समह तसेच अंतहमदनगर
मिरल््यातील मळ
ु ा ा रकलारा समह
ु ातन औरीं गा ाद मिरल््यातील रायकााेी धरणयासा स पाणयी
सोेयात ेले ेहे . तसेच नींदरु मधमेचिार

ींधाऱयातन औरीं गा ाद मिरल््यातील गींगापर ा

ाैरापर तालुक्याींना रलद कालहयाद्ाारे कपयासा स ा तसींचनसा स पाणयी पुरकायात ेले
ेहे .

(३) गींगापर ा दारणया समुहामध्ये पाणयी उपलध क न दे णयस
े ा स राषरीय रल काकास

रकलाचधकरणयाकेन दमणयगींगा खोरे (ाकदरे ) ा ाैतरणया खोरे (अंतपर ाैतरणया) या दोन ेींतरराज्य
खोरे रोेणयी योरनाींच्या हयाहायतेचा (Feasibility Report) अंत्यास करयात ेला अंतसन
कया अंतींतगत पमिचिचम ाादहनी नद्यातील पाणयी उपसा क न गोदाारी खोऱयात ाळकायात
येणयार ेहे . या िकाषयकातलन रनयोमिरत ाळणय योरनाींमधन रकलताकात मेगा इींेमिरयल
पाकसा स २३.७३ दलघमी/८३८.०२५ दलघफ पाणयी उपल ध होऊ रकेल. राज्य रलरनती नुसार

का.स. २२८ (6)
पायाच्या ाापरा ा त रकलरम रकलाधान्यक्रम कपयासा स, दस
ु रा रकलाधान्यक्रम तसींचनासा स ा
औद्योचगक

रकलयोरनासा स

रतसरा

रकलाधान्यक्रम

ेहे.

कयामुळे

ददल्ली

मुीं ी

इींेरीयल

कररीेररसा स गोदाारी खोऱयातन सद्य:मिरतीत नातरक मिरल््यातील उपलध पायातन
मागणयी रकलमाणये पाणयी दे णये रक्य नाही. तराकप िकाषयात पमिचिचम ाादहनी ाळणय योरनेचे पाणयी
उपलध झाल्यास कयााेळची पररमिरती पाहन पाणयी दे णये रक्य होील अंतसे रलसींपदा कािागाने
कळकाले ेहे.
(४) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________
रायगड मिजल््यात औद्योधगिीिरणासाठी शेति-याांिडून
घेययात आएेल्या जशमनी त्याांना पूररत िरययाबाबत

(७)

१९८२३ (३१-०७-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील

(१) रायगे मिरल्हयात औद्योचगकीकरणयासा स हरारो ाकर रतमन रेतकऱयाींकेन घेयात
ेल्या होकया कयातील काही रतमन पेन ेहे त कया रतमनी सीं ींचधत रेतकऱयाींना परत
कराहयात अंतरी मागणयी माहे ाकरकलल, २०१५ च्या सुमारास मिरल्हा रकलरासनाकेे केली, हे खरे
ेहे काय,

(२) अंतसल्यास, या रनाेदनानुसार सदर रेतकऱयाींना रतमनी परत करयाींसदिात रासनाने
कोणयती कायााही केली ाा करयात येत ेहे ,
(३)

नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?

श्री. सुभाष दे साई (१२-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे ेहे .

ाधा येरील मारी लोकरकलरतरनधीींनी ददनाींक ९/२/२०१५ च्या पत्रान्ाये रतमनी सीं ींचधत

रेतकऱयाींना परत करया ा त मागणयी केली होती.
(२) ददनाींक १०/१०/१९७३ च्या रासन रनणययानस
ु ार सीं ींचधत रेतकऱयाींना दे यात ेलेल्या
नक
ु सान िरपाी रकमेच्या दु प् होणयार नाही अंतरी चाल
सीं ींचधत

रेतकऱयाींकेन

ासल

क न

रमीन

मळ

ारारिााारकलमाणये होणयारी रक्कम

मालकास

परत दे याचे

अंतचधकार

मिरल्हाचधकाऱयाींना दे यात ेले होते. परीं तु केरळ राज्य का ध्द ाम.िाकरन कपलाी या
मा.साोच्च न्यायालयातील दााा क्रमाींक ३६२८/१९९७ च्या अंतनु:ग
ीं ाने ददलेल्या रनणययानुसार
सींपाददत केलेली रमीन मळ
ु मालकाींना परत न दे ता रादहर तललाााने काक्री करयात यााी

अंतसा रनणयय ददलेला अंतसल्याने सींपाददत केलेली रमीन परत करता येणयार नाही. तसेच
मिरल्हाचधकाऱयाींना दे यात ेलेले सींपाददत केलेली रमीन परत करयाचे अंतचधकार
ान कािागाच्या ददनाींक २२/८/२००२ अंतन्ाये काढन घेयात ेलेले ेहे त.
(३) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________

महसल ा

का.स. २२८ (7)
शहापूरूर धेरांड (ता.अशएबाग, मिज.रायगड) गावाजवळ टाटा पूरॉवर िांपूरनीने सांपूरादनाच्या वेळी
िरययात आएेल्या िरारानुसार िोणत्याही अटी व शतीची पूरुतता िेएी नसल्याबाबत

(८)

२१३५१ (०६-०८-२०१५).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पूरनवेए) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील

(१) रहापर धेरींे (ता.अंततल ाग, मिर.रायगे) गाााराळ ्ा्ा परार कींपनीने रनयोमिरत
रकलकल्पासा स
केलेल्या

ारर िाााने खरे दी केलेल्या रतमनीच्या रकलकल्पग्रत लािारी रेतकऱयाींना मान्य

पॅकेरमधील

अंतन्य

सुधारणया

लाकरात

लाकर

करयाची

मागणयी

रारनक

लोकरकलरतरनधीींनी माहे माच, २०१५ मध्ये ाा कया दरम्यान मा.मिरल्हाचधकारी रायगे-अंततल ाग
याींच्याकेे रनाेदनाद्ाारे केली ेहे , ही गोष् खरी ेहे काय,
(२) अंतसल्यास, रतमन सींपादनाच्या ाेळी करयात ेलेल्या करारानुसार कोणयकयाही अंत्ी ा
रतीची पत
ु ता कींपनी माफत केली नसल्याची तक्रार ग्रामराींनी केली ेहे , हे ही खरे ेहे
काय,

(३) अंतसल्यास, रकलकल्पग्रत लािारी रेतकऱयाींना रकलकल्पासा स रतमन सींपादनाच्या ाेळी
केलेल्या करारातील अंत्ी ा रतीची पतता करयासा स रासनाने चौकरी क न कायााही केली
ाा करयात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१२-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही. तराकप, श्री. करोर काचिानार पा्ील ा
इतर, रा.रहापर याींनी ददनाींक २४/२/२०१५ रोरी मिरल्हाचधकारी, रायगे याींना कयाींच्या रतमनी
्ा्ा कींपनीला काकल्या ेहे त कयााेळी ्ा्ा कींपनीला खाेीला लागन अंतसलेले
ाींध

ींदीती करयास साींचगतले होते. परीं तु कींपनीने अंतद्यापपयत

ाींध

ाहे रील का ाचे

ींददती केलेली नाही

कयामळ
ु े ेपणय ात: लषित घालााे. तसेच कींपनीने ज्या रेतकऱयाींच्या रतमनी काकत घेतल्या
ेहे त कयाींच्या मुलाना नोकरीत सामाान घ्यााे अंतसे रनाेदन ददले ेहे .

(२) ्ा्ा कींपनीने रतमन सींपादनाच्या ाेळी केलेल्या करारनाम्यानस
ु रर अंत्ी ा रतींची पतता
केली नसल्यासीं ींधी कोणयतीही तक्रार ग्रामराींकेन रकलात झालेली नाही.
(३) ा (४) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________
(९)

२३२९९

ठे िेदाराांिडून अपूरघात ग्रताांना नि
ु सान भरपूराई दे ययाबाबतचा

(३१-०७-२०१५).

श्री.राहूए िुए (दौंड), श्री.एक्ष्मण पूरवार (गेवराई) :
सन्माननीय सावजननि बाांधिाम (सावजननि उपूरक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) चाींगले रते हा नागररकाींचा मुलित अंतचधकार अंतसल्याचा रनकाल मा.साोच्च न्यायालयाने
माहे मे, २०१५ मध्ये ाा कया दरम्यान ददला ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) अंतसल्यास, सदो:, रनकृष्, अंतपणय रकयामुळे नागरीकाींचा अंतपघात झाल्यास सीं ींचधत
े केदाराींकेन अंतपघात ग्रताींना नक
ु सान िरपाी दे या ा तचा रनणयय रासनाच्या काचाराधीन

ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

का.स. २२८ (8)
(३) अंतसल्यास, राज्यात अंतपघातात रखमीना मत
ृ हयक्तीच्या कु्ुीं ीयाींना नुकसान िरपाी
दे या ा त रासनाने कोणयता रनणयय घेतला ेहे ाा घेत ेहे ,
(४) नसल्यास, कालीं ास कारणये काय ?
श्री. चांद्रिाांत पूराटीए (२९-०७-२०१६) : (१) हे अंतींरतः खरे ेहे. मा. उच्च न्यायालय, मुीं ी
याींनी दद. ७.५.२०१५ रोरी या ा त रनकाल ददलेला ेहे .
(२) नाही, हे खरे नाही.
(३) रकलचिन उद््ाात नाही.
(४) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________
राज्यातीए ेाजगी िांपूरन्यामध्ये ताांबत्रि िमचारी ६५ टक्िे
आणण अताांबत्रि िमचारी ८० टक्िे भरती िरययाबाबत
(१०)

३२७०४ (२१-०१-२०१६).

श्री.हषवधन जाधव (िन्नड) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील खारगी कींपन्यामध्ये ताींबत्रक कमचारी ६५ ्क्के ेणणय अंतताींबत्रक कमचारी ८०
्क्के िरती करयाचे रासनाचे ेदे र ेहे त, हे खरे ेहे काय,
(२) अंतसल्यास, कन्ने (मिरल्हा औरीं गा ाद) येरील

ारामती ॲग्रो तल.या कींपनीमध्ये रासकीय

रनक:ानुसार कामगाराींची िरती होत नसल्या ा त रारनक लोकरकलरतरनधीींनी ददनाींक १
स्ब र, २०१५ रोरी मिरल्हाचधकारी, औरीं गा ाद याींचक
े ेे तक्रारी केल्या ेहे त, हे ही खरे ेहे
काय,
(३) अंतसल्यास, उक्त कींपनीमध्ये रासनाच्या रनयमानुसार कामगाराींची िरती होयासा स
रासनाने कोणयती उपाययोरना केली ेहे ाा करयात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (११-०८-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
राज्यातील

पयाेषितकीयसदहत

औद्योचगक

इतर

श्रेणयीत

ेरापनाींमध्ये

८०

्क्के

पयाेषितकीय

रारनक

लोकाींचे

श्रेणयीत
रकलमाणय

५०

्क्के

रासन

ा

रनणयय

दद.१७/११/२००८ नुसार राखयाचे रनदे र ेहे त.
(२) होय.

(३) मिरल्हाचधकारी, औरीं गा ाद ा मिरल्हा उद्योग कबद्र, औरीं गा ाद याींच्या अंतहाालारकलमाणये सदर
कींपनीमध्ये रारनक रोरगाराचे रकलमाणय रासन रनणयय १७/११/२००८ नुसार राखयात ेले
ेहे .

(४) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________

का.स. २२८ (9)
वामिल्मिी मेहतर समाजाएा सामामिजि आणण आधथि सांरिण दे ययाबाबत
(११)

३२८२९ (१८-०१-२०१६).

श्री.योगेश सागर (चारिोपूर) :

सन्माननीय सामामिजि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य सरकारने ाामिल्मकी मेहतर समाराला सामामिरक ेणणय ेचरक सींरषितणय दे यासा स

सफाी कामगाराींच्या रनयुक्ती मध्ये ाारसा पध्दत कायम

े ाया ा त अंतनुसुचचत रातीमधील

इतर सफाी कमचा-याींच्या ाारस कीं ाा नातेााीकाींना ाारसा हक्काने नोकरी दे याचा रनणयय
राज्य सरकारने ददनाींक ७ ऑक््ो र, २०१५ रोरी ाा कया सम
ु ारास घेतला ेहे , हे खरे ेहे
काय,

(२) अंतसल्यास, सफाी कामगाराींना मींु ीत घरे तमळााीत अंतरी कयाींची अंतनेक ा:ापाीपासनची
मागणयी ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) अंतसल्यास, या ा त रासनाने कोणयते धोरणय

रकाले ेहे, अंतराा

रकायात येणयार ेहे ,

(४) नसल्यास, कालीं ाचे कारणय काय ?
श्री. राजिुमार बडोएे (१२-०८-२०१६) :(१) अंतींरत: खरे ेहे.

ाामिल्मकी मेहतर समाराला सामामिरक ेणणय ेचरक सींरषितणय दे यासा स सफाी

कामगाराींच्या रनयुक्ती मध्ये ाारसा पध्दत पुढे चाल
इतर सफाी कमचाऱयाींच्या ाारस

े ायाचा तसेच अंतनस
ु चचत रातीमधील

कीं ाा नातेााीकाींना ाारसा हक्क योरनेचा लाि दे याचा

रनणयय ददनाींक ११ माच, २०१६ च्या रासन रनणययान्ाये घेयात ेला ेहे .
(२) होय.
(३)

महानगरपातलका/नगरपातलका/नगरपींचायती

सध्याच्या
ेर. ा ासाहे

सेाारनाासरानाींच्या

द काणयी,

याींच्या

सफाी

मालकीच्या

कमचाऱयाींची

रतमनीार

अंतसलेल्या

सेाारनाासराने

तसेच

ेीं ेेकर श्रमसाफल्य योरनेच्या रनक:ानुसार मोफत सदरनका उपलध क न

दे यासा स ४.०० या कमाल च्ी षितेत्र रनदे राींकाच्या मयादे त

ाींधयात येणयाऱया सदरनकाींपैकी

५०% सदरनका सेाारनाासराने म्हणयन ा उाररत ५०% सदरनका ेर. ा ासाहे

ेीं ेेकर

श्रमसाफल्य योरनेअंतींतगत सेाारनाकृ त सफाी कमचाऱयाींना अंतराा सेाेत अंतसताना मकृ य
झाल्यास कयाींच्या पात्र ाारसाींना मालकी हक्काने मोफत उपलध क न दे याचा रनणयय नगर
काकास कािागामाफत दद.१२.०६.२०१५ च्या रासन रनणययान्ाये दे यात ेला ेहे .
(४) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________
जात पूरडताळणी सशमत्याांिडून वेळेवर जात वैधता प्रमाणपूरत्रे ददएी जात नसल्याबाबत
(१२)

३३९६२ (१८-०१-२०१६).

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गएूर) :

सन्माननीय सामामिजि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अंतनस
ु चचत राती, रमाती, ि्के, कामुक्ती ा इतर मागासागीय समारातील मुलामुलाींना
राळा-महाकाद्यालयाींमधील रकलाेर ा रासकीय सेाेत रनाे झालेल्या उमेदााराींना रात
रकलमाणयपत्रे ा रात ाैधता रकलमाणयपत्रे अंतर सादर केल्यानींतर कयाार ाक मदहन्याींच्या ेत

का.स. २२८ (10)
रनणयय घेयाचे ेदे र मा.समारकल्याणय राज्यमींत्री याींनी काधानपरर:दे त पाासाळी अंतचधाेरन,
२०१५ मध्ये ददलेले अंतसताींनाही अंतद्यापही रात पेताळणयी सतमकयाींकेन ाेळेार रात ाैधता
रकलामणयपत्रे ददली रात नाही, हे खरे ेहे काय,
(२) अंतसल्यास, यासींदिात रासनाने ेता कोणयती कायााही केली ेहे ाा कायााही करत
ेहे ,
(३) तसेच या सतमतीकेन ददरीं गाी करणयाऱया अंतचधकाऱयाार कोणयती कायााही करयात येणयार
ेहे काय,
(४) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ?
श्री. राजिुमार बडोएे (१९-०८-२०१६) :(१) हे खरे नाही.

रातपेताळणयी रनयम २०१२ नुसार ेाचियक ती कागदपत्रे सादर केल्यास रातरकलमाणयपत्र

ा राताैधता रकलमाणयपत्र तमळयास कोणयतीही अंतेचणय उद््ाात नाही. सदर रनयमानुसार
रातपेताळणयी सतमतीस राताैधते ा तचा रनणयय ३ मदहन्याींच्या अंताधीत ा अंतपाादाकमक
पररमिरतीत २ मदहन्याच्या रातीच्या कालााधीत दे णये

ींधनकारक ेहे. तराकप, सीं ींचधत

रातपेताळणयी रकलतााामध्ये कागदपत्राींची कमतरता, अंतपुरे पुरााे यामुळे सीं ींचधत हयक्तीींकेन

पत्रहयाहार क न ेाचियक ते परु ााे मागाााे लागतात. रींकापद रकलकरणयामध्ये पोलीस दषितता
परकाकेन चौकरी केली राते. कयामुळे रकलकरणये रनकाली काढयास उरीर होतो.

(२) ाेळोाेळी कारे: मोदहमा ेयोमिरत क न रकललींब त रकलकरणयाींचा रनप्ारा करयाची कायााही
यध्
ु दपातळीार करयात येत ेहे .

(३) ददरीं गाी होत नसल्याने कारााी करयाचा रकलचिन उद््ाात नाही.
(४) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________
िोल्हापूरूर जात पूरडताळणी ववभागीय िायाएयामध्ये जात पूरडताळणीची
९ हजार प्रिरणे प्रएांबबत असल्याबाबत

(१३)

३५३१२ (२३-१२-२०१५).

श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगएी) :

सन्माननीय

(१) कोल्हापर रात पेताळणयी कािागीय कायालयामध्ये रात पेताळणयीची ९

हरार रकलकरणये

सामामिजि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

रकललींब त अंतसल्या ा तची मादहती माहे रुलै, २०१५ मध्ये ाा कयादरम्यान रनदरनास ेली
ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) अंतसल्यास, मागील अंतनेक ददासापासन या रात पेताळणयी सतमतीस पणयाेळ अंतध्यषित ा
सदय तमळालेले नाहीत, हे खरे ेहे काय,
(३) अंतसल्यास, यामुळे हरारो काद्यारी ा नोकरदाराींना यामुळे रकलचींे अंतेचणयीींना
लागत ेहे हे खरे ेहे काय,

(४) अंतसल्यास, रासनाने यासींदिात कोणयती कायााही केली ाा करयात येत ेहे ,
(५) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?

सामोरे रााे

का.स. २२८ (11)
श्री. राजिुमार बडोएे (१९-०८-२०१६) :(१) हे खरे ेहे .
(२) हे खरे ेहे .

(३) हे खरे नाही.
रकललींब त रकलकरणयाींची सींख्या ा अंतपरु ा कमचारीाग याींचा समन्ाय साधन तसेच अंतरतररक्त

कायिार दे ऊन ा ाेळोाेळी कारे: मोदहमा ेयोमिरत क न रकललींब त रकलकरणयाींचा रनप्ारा
करयाची कायााही युध्दपातळीार करयात येत ेहे .

(४) सीं ींचधत सतमतीस रनयतमत उपायुक्त तरा सदय रनयुक्त करयात ेले अंतसन अंतन्य

ररक्त पदाींचा अंतरतररक्त कायिार दे यात ेलेला ेहे . तसेच सद्य:मिरतीमध्ये राज्यात १५
कािागीय राती रकलमाणयपत्र पेताळणयी सतमकया कायरत ेहे त. या रात रकलमाणयपत्र पेताळणयी
सतमकयाींचा कामाचा हयाप काचारात घेऊन सतमकयाींचे कामकार रकलिााीपणये हहााे याकररता
दद.२/३/२०१५ च्या रासन रनणययान्ाये रकलकयेक मिरल््यासा स ातींत्र सतमती कायामिन्ात
करयाचा रनणयय घेयात ेलेला ेहे .
(५) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________
महाराष्ट्र राज्यात िेंद्र सरिार िडून सन १९६४ व १९७१ या
िाएावधीतीए बांगाएी समाजाच्या आरिण शमळणेबाबत

(१४)

३७८४० (२३-१२-२०१५).

डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोएी) :

सन्माननीय सामामिजि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कबद्र सरकार केन सन १९६४ ा १९७१ या कालााधीतील महाराषर राज्यातील चींद्रपर,
गेचचरोली, गोंददया, िींेारा, नागपर, ीकयादी मिरल््यात
हे खरे ेहे काय,

ींगाली समाराला पन
ु ासन ददले ेहे,

(२) अंतसल्यास, उपराती म्हणयन नमोरुद्र, पौन्द्र, षितबत्रय, राराींरी, परमारनक ेदी उपरातीला

िारतात प. ींगाल, उेीसा, तमझोराम, बत्रपुरा, मणणयपर, ेसाम, उकतररकलदे र ा मेघालय या
राज्यात पुनासन झालेल्या या समाराला अंतनुसचचत रातीचे रकलमाणयपत्र तमळत ेहे , हे ही खरे
ेहे काय,

(३) अंतसल्यास, महाराषरात सुद्धा सन १९८१ पयत सदर सालत तमळत होती, हे खरे ेहे
काय,

(४) या

ा त रासनाची ितमका काय ा अंतींमल रााणयी ा त उपाययोरना काय केल्या

ेहे त ?
श्री. राजिुमार बडोएे (१९-०८-२०१६) : (१) चींद्रपर ा गेचचरोली मिरल््यात सदर समाराला
पुनासन दे यात ेले ेहे.

(२) रकलकयेक राज्याची अंतनुसचचत रातीची यादी तिन्न अंतसल्यामळ
ु े ाखाद्या कातरष् रातीचा

रकलाग ाेगाेगळ्या राज्यात तिन्न अंतस रकतो. कया-कया राज्याच्या अंतनस
ु चचत रातीच्या
यादीनस
ु ार सीं ींचधत रातीच्या हयक्तीस रातरकलमाणयपत्र दे यात येते. महाराषर राज्याच्या
अंतनुसचचत रातीच्या यादीमध्ये सदर रकलचिनात नमद केलेल्या रातीींचा समााेर नाही.

का.स. २२८ (12)
(३) हे खरे ेहे .
(४) रातपेताळणयी रनयम-२०१२ नुसार महाराषर राज्याच्या अंतनुसचचत रातीच्या यादीत
समाकाष्

अंतसलेल्या

ा

दद.१०/८/१९५०

पाीपासन

महाराषरात

कायमा पी

ाातहयास

अंतसलेल्या सदर रकलागातील सा रातीच्या हयक्तीींना अंतनस
ु चचत रातीसा स अंतसलेले सा रकलकारचे
ेरषितणयाचे फायदे अंतनुज्ञेय ेहे त.

___________

गडधचरोएी व चांद्रपूररू मिजल््यातीए झाड्या किां वा
झाडीया समाजाएा आरिण शमळययाबाबत

(१५)

३७९१६ (२३-१२-२०१५).

डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोएी) :

सन्माननीय सामामिजि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) गेचचरोली मिरल््यात झाड्या ा झाेीया

समार ाातींत्र्यापाी पासनच मोठ्या रकलमाणयाार

राहत ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) अंतसल्यास, कयाींची

ोली िा:ा ा चालीरीती ातींत्र ेहेत, हे खरे ेहे काय,

(३) अंतसल्यास, कयाींना कोणयकया रकलकारच्या रातीचे रकलमाणयपत्र ा ेरषितणय ददले रात ेहे ,
(४) अंतसल्यास, उक्त

ा तीत रासनाने कोणयती कायााही केली ाा करयात येत ेहे ,

(५) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?
श्री. राजिुमार बडोएे (१९-०८-२०१६) : (१) ा (२) हे खरे ेहे .

(३) ा (४) सद्य:मिरतीत महाराषर राज्याच्या मागासागीयाींच्या यादीमध्ये ज्या रातीींचा
समााेर ेहे . केाळ कयाच राती समाराच्या लोकाींना मागासागीयाींचे रातरकलमाणयपत्र दे यात
येते ा कया-कया रकलागानुसार ेरषितणयाचे लाि दे यात येतात. झाेया ा झाेीया या रातीींचा
राज्याच्या मागासागीयाींच्या यादीमधील कोणयकयाही रकलागात समााेर नाही.
(५) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________
नाशशिच्या ववभागीय जातपूरडताळणी सशमतीच्या मनमानी िारभाराबाबत
(१६)

३८११५ (२३-१२-२०१५).

डॉ.राहूए आहे र (चाांदवड) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामामिजि न्याय

(१) नातरकच्या कािागीय रातपेताळणयी सतमतीच्या मनमानी कारिारामुळे सेलोमाच्या

रकलरम ा:ात रकलाेर घेतलेल्या नातरक, नगर मिरल््यातील काद्यार्थयाचे रातपेताळणयी रकलताा
काही ददासाींपासन ाीकारले रात नसन दोन्ही मिरल््यात कमान २ हरार ५०० काद्यार्थयाना
माघारी पा काले अंतसल्याची धक्कादायक मादहती ऑक््ो र २०१५ मध्ये निदर्शिास ेली ेहे ,
हे खरे ेहे काय,

का.स. २२८ (13)
(२) अंतसल्यास, रतस-या ा:ाला तरषितणय सु
रकलताा

दाखल

करयाकररता

५००

अंतसताना रकलताा घेयात येील अंतसे साींगन सदरह

पये

इतकी

मनमानी

पद्धतीने

फी काद्यार्थयाकेन

ेकारयात येत,े हे ही खरे ेहे काय,
(३) अंतसल्यास, राज्यात रातपेताळणयीच्या ाकणय कती सतमकया ेहे त ा कयात साधारणयतः
कती रकलकरणये दाखल होतात,
(४) अंतसल्यास, या सतमतीद्ाारे घेतल्या राणया-या फी पो्ी

कती रक्कम रासनाकेे रमा

होते,
(५) राज्यातील अंतन्य सतमकया पदहल्या ा:ासह तीस-या ा:ाचेही रकलताा दाखल करून घेत
अंतसल्यामळ
ु े हीच सतमती चुकीचे रनणयय घेत अंतसल्याचे रनदरनास ेल्याने काद्यार्थयाचे
रैषितणणयक नुकसान होयाची रक्यता रनमाणय झाली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(६) अंतसल्यास, रासन

काद्यार्थयाना ददलासा दे या ा त काय कायााही करीत ेहे ाा

करणयार ेहे , नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?
श्री. राजिुमार बडोएे (१९-०८-२०१६) : (१) हे खरे नाही.

सद्य:मिरतीत नातरक सतमतीकेे पदकाका, पदाी काद्यार्थयाचे सा ा:ाचे रातरकलमाणयपत्र

पेताळणयीकररताचे रकलताा मिाकारयात येऊन कयाार कादहत कालमयादे त कायााही करयात
येत ेहे .
(२) हे खरे नाही.
रैषितणणयक रातपेताळणयी रकलताा दाखल करया ा त कातरष्

ींध नसन सदर रकलकरणयी

.१००/- इतकी फी ेकारली राते ा कयाची पााती काद्यार्थयाना ददली राते.
(३) सद्य:मिरतीत राज्यात १५ कािागीय राती रकलमाणयपत्र पेताळणयी सतमकया कायरत अंतसन
कयाींच्याकेे साधारणयत: दरमहा सरासरी ३५ ते ४० हरार रकलकरणये दाखल होतात.
(४) रकलरत सतमतीकेे दरमहा

पये १.५० ते १.७५ लाख रक्कम रमा होते.

(५) हे खरे नाही.

रातपेताळणयी रनयम २०१२ नस
ु ार राती रकलमाणयपत्र पेताळणयी सतमकयाींमाफत अंतनस
ु चचत

राती, कामुक्त राती, ि्क्या रमाती, इतर मागासाग ा कारे: मागासरकलागामधील
उमेदााराींचे रैषितणणयक, सेाा का:यक ा रनाेणयक या

ा ीींकररता रातपेताळणयीचे कामकार

कादहत कालमयादे त करयात येत अंतसल्यामळ
ु े कु ल्याही काद्यार्थयाचे रैषितणणयक नक
ु सान होत
नाही.

(६) ाेळोाेळी कारे: मोदहमा ेयोमिरत क न रकललींब त रकलकरणयाींचा रनप्ारा करयाची कायााही
युध्दपातळीार करयात येत ेहे .

___________

अमरावती मिजल््यातीए चाांदरू येथे ववद्यायाांची जातपूरडताळणी

िागदपूरत्रे पूररत दे ताना ववद्यायाांना नाहि त्रास दे त असएेबाबत

(१७)

३८७१० (१८-०१-२०१६).

श्री.रणजीत िाांबळे (दे वळी) :

सन्माननीय सामामिजि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अंतमरााती मिरल््यातील चाींदर रे ल्ाे येरे काद्यार्थयाची रातपेताळणयी कागदपत्रे परत

का.स. २२८ (14)
दे ताना रातपेताळणयी कायालयाचे तलपीक अंतनेक ददास ाा् पहायला लाान काद्यार्थयाना
नाहक त्रास दे तात.

कयामुळे काद्यार्थयाचे रैषितणणयक नक
ु सान होत अंतसल्याचे माहे स्ब र,

२०१५ दरम्यान रनदरनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) अंतसल्यास, सदर रकलकरणयी रासनाने चौकरी क न येरील काद्यार्थयाना रनधाररत ाेळेत
रातपेताळणयी कागदपत्र दे या ा त कोणयती कायााही केली ेहे ाा करयात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?
श्री. राजिुमार बडोएे (१९-०८-२०१६) :(१) हे खरे नाही.

सीं ींचधत सतमतीकेे कारे: मागास रकलाग-अंत ा रैषितणणयक ा सामामिरकदृष्या मागासरकलाग

या

दोन

नकान

रकलागातील

अंतनुक्रमे

मुलीम

रातपेताळणयीकररता अंतर ेले होते. दोन्ही रकलागाच्या
न्यायरनणययाच्या रकलरतषितेने रकललींब त

ा

मरा ा

रातीतील

ा ी न्यायरकलकाष

काद्यार्थयाचे

अंतसल्याने सदर अंतर

े ायात ेले होते. परीं तु मा.उच्च न्यायालयाकेन

या ा तीत कोणयताही रनणयय न झाल्याने सदर सा अंतर सीं ींचधताींस परत करयात ेले
ेहे त.

तसेच ाका काद्यार्थयाने कयाचा अंतर तपासणयीकररता पात्र नसल्याने परत करााा अंतसा
अंतर केल्यामुळे कयाच्या कानींतीा न कयाचा रातपेताळणयी रकलताा ताककाळ परत करयात
ेलेला ेहे .

(२) परत करयात ेलेला रातपेताळणयी अंतर तपासणयीस अंतपात्र अंतसल्याने रैषितणणयक
नुकसानीचा रकलचिन उद््ाात नसल्याने या ा त रासनाने चौकरी
करयाचा रकलचिन उद््ाात नाही.

कीं ाा अंतन्य कायााही

(३) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________
सन २००१-२०२१ या रते वविास योजनेची प्रभावी अांमएबजावणी िरययाबाबत
(१८)

३९३९५ (१३-०१-२०१६).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय सावजननि

बाांधिाम (सावजननि उपूरक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात दर ाीस ा:ानी रते काकास योरना तयार केली रात अंतसन सन १९८१-२००१
नींतर सन २००१-२०२१ दह रते काकास योरना ेखयात ेली ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) अंतसल्यास, रते काकास योरना सन २००१-२०२१ कररता राज्यातील कती क.मी. रते
काकतसत करयाचे उद्दीष्

े ायात ेले ेहे ,

(३) अंतसल्यास, सदर योरनेसा स

कती

पयाींचा रनधी उपलध क न दे यात ेला ेहे

ेणणय कती क.मी. रकयाींच्या काकासाचे उद्दीष् साध्य झाले ेहे ,
(४) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पूराटीए (२२-०२-२०१६) :(१) होय. ददनाींक २४/०४/२०१२ च्या रासन रनणययान्ाये
सदर योरनेस मींरुरी दे यात ेली ेहे.

(२) ३,३६,९९४ क.मी रते काकतसत करयाचे उद्दीष्

े ायात ेले ेहे .

का.स. २२८ (15)
(३) सदर योरनेस सन २०१२-१३ ते सन २०१४-१५ या ेचरक ा:ात ११,२५,७६०.०० लषित
पये

रनधी उपलध क न दे यात ेला ेहे तसेच दद. ३१/०३/२०१४ पयत २,६३,७०८

क.मी. रते काकासाचे उद्दीष् साध्य करयात ेलेले ेहे.
(४) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________
ठाणे मिजल््यातीए िल्याण ताएुक्यातीए अनेि मिजल्हा सहिारी
सांथाांची नोंदणी रद्दचे आदे श बजावएे असल्याबाबत

(१९)

४०७६१ (२७-०४-२०१६).

पूरमिश्चम),

श्री.गणपूरत

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.अएम शेे (माएाड

गायिवाड

(िल्याण

पूरूव),

श्री.राधािृष्ट्ण

ववेे-पूराटीए

(शशडी) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मिर. ाणये, कल्याणय तालुक्यातील राज्य रासनाच्या सहकार ेयक्
ु तालयाच्या ेदे राने

ाणये

मिरल्हा सींरा रन ींधक ेोंब ाली कािागीय कायालय पररषितेत्रात नोंदणयीकृत २६६ सहकारी

सींराना ददनाींक १७ रानेाारी, २०१६ रोरी ाा कया सुमारास रन ध
ीं काींनी कलम २१ अंतींतगत
नो्ीसा

राायात ेल्या ेहे त, हे खरे ेहे काय,

(२) अंतसल्यास,राज्य रासनाच्या ेयुक्तालयाच्या, ेदे रान्ाये
ेोंब ाली

कािागीय

साेषितणयात २६० सींरा

कायालयाच्या

पररषितेत्रातील

सहकारी

ाणये मिरल््यातील उपरन ींधक
सींराच्या

करयात

ेलेल्या

ींद अंतसल्याची मादहती तमळाल्याने सदर सींराींची नोंदणयी रद्द करयाची

कारााी रानेाारी, २०१६ च्या सम
ु ारास करयात ेली, हे ही खरे ेहे काय,
(३) अंतसल्यास, सदर सींराींचा

ाँकेचा हयाहार पणय नसणये, सींचालक मींेळाच्या सिा, लेख

परीषितणय, अंतहााल यामध्ये तफाात अंतसल्याचे रनदरनास ेले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(४) अंतसल्यास, केलेल्या साेषितणयात कोणयकोणयकया

ा ी रनदरनास ेल्या, सींरा नोंदणयी

करताना सादर करयात ेलेले परु ााे उपरन ींधकाचे कायालयातील कमचाऱयाींनी रागेार राान
तपासणयी करयात ेले होते काय,

(५) अंतसल्यास, सींरेची नोंदणयी करताना उपरन ींधकाच्या कायालयाने सा
सींरेची नोंदणयी केली, हे खरे ेहे काय,

ा ी दल
ु ्षितत क न

(६) अंतसल्यास, या रकलकरणयी अंतचधक चौकरी केली ेहे काय, चौकरीत काय ेढळन ेले ा
कयानुसार सीं ींचधताींार कोणयती कारााी केली ेहे ाा करयात येत ेहे ,नसल्यास, कालीं ाची
करणये काय ेहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पूराटीए (३०-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे ेहे .
(२) नोंदणयी रद्द केलेली नाही.
ींद ेढळन ेलेल्या २६६ सींराींना अंतचधरनयम १९६० चे कलम २१ अंतन्ाये कयाींची
नोंदणयी रद्द का करयात येा नये ? या ा त दै रनक त णय िारत या ाकृ तपत्रात राहीर नो्ीस
दे यात ेलेली ेहे .

का.स. २२८ (16)
(३) ा (४) सींराींची नोंदणयी रद्द केलेली नाही. तराकप, सदर सींराींच्या नोंदणयीकृत पककयाार
राान केलेल्या साेषितणयात लेखापररषितणय अंतहााल, दो: द ु ती अंतहााल, ााक:क सासाधारणय

सिा, सींरेच्या सींचालक मींेळाच्या रनाेणयक, अंतरनााय काारणय पत्र, उपकाधी मिाकृती इ.
ा तची कायदे रीर पतता केली नसल्याचे ेढळन ेले ेहे .

(५) नाही, हे खरे नाही.
(६) लाग नाही.
___________
ेामगाव (मिज. बए
ु डाणा) येथीए महाराणा िेबए नेटवि ेामगाव याांनी अवैध
िनेक्शनचे जाळे पूरसरववययासाठी सावजननि बाांधिाम ववभागाच्या
हद्दीत अनधधिृतपूरणे शसमेंटचे ेाांब उभारल्याबाबत
(२०)

४१४७३ (२९-०४-२०१६).

अॅड.आिाश फुांडिर (ेामगाांव) :

सन्माननीय सावजननि

बाांधिाम (सावजननि उपूरक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) खामगाा पररसरात महाराणया के ल ने्ाकचे रकलचींे राळे पसरले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) अंतसल्यास, खामगाा -रलीं -मा्रगाा रता, खामगाा - कपींपळगाा रारा रता, खामगाा ते
ुलेाणया रता, खामगाा ते रेगाा रता ा खामगाा ते चचखली रता, खामगाा ते ेीं े्ाकळी,

खामगाा ते रेलोेी या सा सााररनक

ाींधकाम कािागाच्या रकयाींच्याकेेला तसमब् पोल

अंतनचधकृतपणये तसेच कानापरााना ्ाकले ेहे त, हे खरे ेहे काय,

(३) अंतसल्यास, कया ा त कयाींच्याकेन दीं े ासल
ु करयात ेला ेहे काय,
(४) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पूराटीए (२९-०७-२०१६) :(१) हे अंतींरत: खरे ेहे .
(२) खामगाींा अंतींतगत, १) खामगाा-रलीं -मा्रगाा रता, २) खामगाा-कपींपळगाा रारा रता,
३) खामगाा ते

ुलेाणया रता, ४) खामगाा ते रेगाा रता, या द काणयी तसमब् पोल

्ाकयात ेले होते ते पणय ह्कायात ेले ेहेत.
(५)

ुलेाणया कािागाअंतींतगत खामगाा उीं द्री अंतमेापर (खामगाींा ते चचखली) रा.मा.क्र. २२२ या

रकयाच्या केेला तसमब् पोल उिा न कयाार द् हही के ल ्ाकयाच्या कानींतीनुसार
सााररनक

ाींधकाम कािागाच्या रनयम ा अंत्ी नुसार तीन ा:ाच्या कालााधीकररता कायकारी

अंततियींता, सा. ाीं. कािाग, खामगाींा याींनी पराानगी ददली ेहे.६) खामगाा ते ेीं े्ाकळी या

रकयाार मिरल्हाचधकारी, याींच्या सल्ल्याने कायकारी अंततियींता याींनी पराानगी ददलेली ेहे ७)
मिरल्हा परर:द ( ाींधकाम) कािाग याींचे अंतखकयाररतील खामगाा ते रेलोेी या रकयाच्या हद्दीत
के ल ्ाकयात ेलेले नाहीत.
(३) कािागाींतगत खामगाा-रलीं -मा्रगाा रता, खामगाा-कपींपळगाा रारा रता, खामगाा ते
ल
ु ेाणया रता, खामगाा ते रेगाा रता या

अंतनचधकृत खाीं

चारही रकयाारील हद्दीतन के ल ा सा

पणयपणये ह्कायात ेले ेहे त.

(४) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________

का.स. २२८ (17)
धुळे मिजल््यातीए वडजाई, सौंदाणे, बाभुळवाडी गावातीए रत्याांची दरु वथा झाल्याबाबत
(२१)

४१५६५ (०५-०५-२०१६).

श्री.िुणाए पूराटीए (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री),

श्री.अशमन पूरटे ए (मुांबादे वी), श्री.आशसफ शेे (माएेगाांव मध्य), श्री.अएम शेे (माएाड
पूरमिश्चम) :

सन्माननीय सावजननि बाांधिाम (सावजननि उपूरक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धळ
ु े मिरल््यातील ाेराी, सौंदाणये,

ािळ
ु ााेी गााातील रकयाींची दरु ारा झाल्याने

पररसरातील नागरीकाींची गैरसोय होत अंतसल्याचे माहे रानेाारी, २०१६ ाा कयादरम्यान
रनदरनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) अंतसल्यास, सीं ींचधत रकयाींचे काम पणय करयासा स रातीचा रनधी मींररीसा स रासनाने
कोणयती कायााही केली ाा करयात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पूराटीए (२१-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) सदरील तीनही गााे ही धुळे अंतींचाळे या रकल.मिर.मा. २७ रकयाारील अंतसन ाेराी, सौंदाणये
ा

ािळ
ु ााेी या गााातील रकयाची लाीं ी खड्ेे कारहीत ेहे . या रकयाार ना ाे-२०

अंतींतगत

.६३.५८ लषित रकमेचे

ीं दीकरणय ा ेाीं रीकरणयाचे काम िौरतकदृषट्या पणय करयात

ेले ेहे.
(३) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________
मराठा आरिणासांदभात सांननयांत्रण िरययासाठी मा. शाएेय शशिण मांत्री
याांच्या अध्यितेेाएी शासनाने थापूरन िेएेल्या सशमतीबाबत
(२२)

४२२५१ (२८-०४-२०१६).

श्री.ववजय

वडेट्टीवार

(रम्हपूरूरी),

श्री.अब्दए
सत्तार (शसल्एोड), श्री.राहुए बोंद्रे (धचेएी),
ु
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सांग्राम थोपूरटे (भोर),

श्री.पूर
ृ वीराज चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.अशमन पूरटे ए (मुांबादे वी), श्री.िुणाए पूराटीए (धुळे
ग्रामीण) :

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

(१)

ेरषितणयासींदिात

मरा ा

सींरनयींत्रणय

करयासा स

मा.

रालेय

तरषितणय

मींत्री

याींच्या

अंतध्यषिततेखाली रासनाने रापन केलेल्या सतमतीने ेपला अंतहााल रासनास सादर केला ेहे
काय,
(२) अंतसल्यास, अंतहाालाचे ा प काय ेहे ा कयाार कोणयता रनणयय घेयात ेला ेहे ,
(३) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ा यासा स अंतरन

कती कालााधी लागणये

अंतपे्षितत ेहे ?
श्री.राजिुमार बडोएे (१९-०८-२०१६) : (१) मरा ा ेरषितणयासींदिात मा.उच्च न्यायालयाने

ददलेल्या रचगतीच्या अंतनु:ींगाने मा.साोच्च न्यायालयात अंतकपल दाखल करयाकररता करयात

येणयाऱया कायााहीचे ा इतर अंतनु:ींचगक कायााहीचे सींरनयींत्रणय करयासा स मा.मींत्री, रालेय

का.स. २२८ (18)
तरषितणय ा उच्च तींत्र तरषितणय याींच्या अंतध्यषिततेखाली सतमती गद त करयात ेली ेहे .
कयामुळे सदर सतमतीने कयाींचा अंतहााल रासनास सादर करयाचा रकलचिन उद््ाात नाही.
(२) रकलचिन उद््ाात नाही.

(३) मरा ा समारास ेरषितणय दे या ा तच्या अंतध्यादे रास ा रासन रनणययास मा.उच्च
न्यायालयाने रचगती ददली अंतसन सध्या रकलकरणय न्यायरकलकाष

ेहे .

___________
उमरी ताएक्
ु यातीए (मिज. औरां गाबाद) बोथी, तरु ाटी ते सावरगाांवफाटावरीए
उमरी ते तुराटी रत्याची दरु वथा झाल्याबाबत

(२३)

४२७७१ (२१-०४-२०१६).

श्री.अब्दए
सत्तार (शसल्एोड) :
ु

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अशमन पूरटे ए (मुांबादे वी),

सन्माननीय सावजननि बाांधिाम (सावजननि उपूरक्रम

वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उमरी तालुक्यातील (मिर. औरीं गा ाद) महाराषर ेणणय ेींध्र रकलदे राच्या तसमेार

सलेल्या

ोरी, तुरा्ी ते साारगाींाफा्ा पयत मागील ६८ ा:ापासन अंतद्यापयत उमरी ते तुरा्ी या १७

कमी रकयाींचे काम झाले नसन या रतन्ही गाींाातन ेाीं री रते करयात यााेत याकररता
ददनाींक २६ रानेाारी, २०१६ रोरी उमरी तहतसल कायालयासमोर ाक ददासाचे उपो:णय केले
ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) अंतसल्यास, उक्त गाींाात मौलहयान ानसींपदा अंतसन यामुळे ानकािागाला लाखोंचा फायदा

तमळतो अंतसे अंतसनही या गाााच्या रकलारतमक सोयीकेे दल
ु षित होत अंतसल्यामळ
ु े याार रासनाने
कोणयती कायााही केली ाा करयात येत ेहे ,

(३) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?
श्री. सुभाष दे शमे
ु (२०-०७-२०१६) :(१) होय, हे अंतींरत: खरे ेहे .

(२) का:याधीन रकयाार माच, २०१६ च्या अंतरसींकल्पामध्ये, ाक काम
कीं मतीस, दोन कामे

.६.०० लषित कीं मतीस ा ाक काम

.६०.०० लषित

.१५.० लषित कीं मतीस मींरर ेहे त.

कामाच्या अंतग्रकमानुसार ा रनधीच्या उपलधतेनुसार कामे पणय करयाचे रनयोरन ेहे .
सद्य:मिरतीत रता ााहतकीस योग्य अंतसन रकयाा न ााहतक चाल ेहे.
(३) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________
राज्यातीए १ एाे शेतिऱयाांनी हद्दीबाहे रीए साविाराांिडून
घेतएेएे िज माफ िरययाबाबत

(२४)

४४०३४ (२८-०४-२०१६).

श्री.सदा सरवणिर (मादहम), श्री.सांजय पूरोतनीस (िशएना),

श्री.प्रिाश फातपूरेिर (चें बूर), श्री.सुननए राऊत (ववक्रोळी), श्री.सुननए शशांदे (वरळी), श्री.जयांत

पूराटीए (इएामपूरूर), श्री.मिजतेंद्र आव्हाड (मुांरा िळवा), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळशशरस), श्री.सुरेश
एाड (िजत), श्री.अमिजत पूरवार (बारामती), श्री.पूराांडुरां ग बरोरा (शहापूररू ), श्री.मिरां द जाधव-पूराटीए

का.स. २२८ (19)
(वाई), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.नरहरी णझरवाळ (ददांडोरी), श्री.ददएीपूर वळसे-पूराटीए
(आांबेगाव), श्री.छगन भज
ु बळ (येवएा), डॉ.राहूए पूराटीए (पूररभणी), श्री.नारायण पूराटीए
(िरमाळा) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील १ लाख रेतकऱयाींनी हद्दी ाहे रील सााकाराींकेन घेतलेले कर माफ करयाच
रकलताा मींबत्रमींेळाच्या काचारार

े ायात ेला होता हे खरे ेहे काय,

(२) अंतसल्यास, तराकप, हद्दी ाहे रील सााकारी कर माफी न दे याचा रनणयय रासनाने घेतला हे
ही खरे ेहे काय,
(३) अंतसल्यास, हद्दी ाहे रील सााकारी कर माफी करया ा त रासनाने कोणयती कायााही केली
ाा करयात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?
श्री. सुभाष दे शमे
ु (०२-०८-२०१६) : (१) हे खरे ेहे .

(२) ा (३) महाराषर सााकारी (रनयमन) अंतचधरनयम, २०१४ नस
ु ार पराानाधारक सााकाराींचे

कायषितेत्र ााढकाया ा चा रकलताा सहकार ेयुक्त कायालयाकेन रासनास सादर करयात
ेला अंतसन कयानुसार रासन तराा न कायााही सु

ेहे .

(४) रकलचिन उद््ाात नाही.

___________
समाजिल्याण ववभागाचे सहाय्यि आयुक्त ददपूरि भािरराव घाटे हे
सोएापूरूर मिजल््यात २०१२ ते २०१४ या िाळात सहाय्यि आयुक्त
असताांना, िोट्यवधी रुपूरयाांचा अपूरहार िेल्याबाबत

(२५)

४४४३४

(मए
ु ांड
ु ) :

(२८-०४-२०१६).

श्री.शरददादा

सोनावणे

(जन्
ु नर),

श्री.सरदार

ताराशसांह

सन्माननीय सामामिजि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ददनाींक २६ नोहहब र, २०१५ रोरी ाा कया सुमारास, समारकल्याणय कािागाचे सहाय्यक
ेयक्
ु त ददपक िाकरराा घा्े हे साींगली येरे सींकाधान ददनारनतमकत रकलमख
ु पाहुणये म्हणयन
उपमिरत राहन खाकयातफे काकाध उपक्रमाींत सहिागी झाले, हे खरे ेहे काय,
(२) अंतसल्यास, सोलापर मिरल््यात २०१२ ते २०१४ या काळात ददपक िाकरराा घा्े हे
सहाय्यक ेयुक्त अंतसताना, कोट्याधी

पयाींच्या अंतपहार रकलकरणयी घा्े याींचेका ध्द गुन्हा

दाखल होऊन, सोलापर पोलीसाींना घा्े हे सापेत नसल्याने कयाींना फरारी गन्
ु हे गार म्हणयन
राहीर केलेले अंतसताना ते अंतचधकारी साींगली मध्ये पदिार मिाकारतात, या रकलकरणयाचा तपास
पणय झाला ेहे काय,
(३) अंतसल्यास, मादहती अंतचधकारी तरषितणय सतमतीचे अंतध्यषित राहीन रेख ा सचचा ॲे.दकतात्रय
राधा याींनी ददपक िाकरराा घा्े

याींच्याकारोधात साींगलीच्या लाचलचपत रकलरत ींधक

कािागाकेे लेखी तक्रार केली ेहे , कया ा तचा तपास सु
तपासाचे रनषक: काय ेहे त,

(४) नसल्यास, काल ाची सासाधारणय कारणये काय ेहे त ?

करयात ेला ेहे काय,

का.स. २२८ (20)
श्री. राजिुमार बडोएे (१९-०८-२०१६) :(१) होय, हे खरे ेहे.
(२)

सहाय्यक

ेयक्
ु त

समार

कल्याणय,

सोलापर

अंतींतगत

तरषयाकृ ती

ाा्पामधील

अंतरनयतमततेरकलकरणयी दाखल गुन््याच्या अंतनु:ींगाने पोलीसाींकेन तपास करयात येत ेहे .

सदर रकलकरणयी श्री.ददपक घा्े याींना मींु ी उच्च न्यायालयाने दद.२३.११.२०१५ रोरी

अंत्कपा रामीन मींरर केलेला होता. तद् नींतर ते दद.२४.११.२०१५ ते दद.२७.११.२०१५ या
कालााधीमध्ये कायालयामध्ये उपमिरत होते.
(३) सदरच्या अंतनु:ींगाने लाचलुचपत रकलरत ींधक कािागाकेन कायााही करयात येत ेहे .
(४) रकलचिन उद््ाात नाही.

___________
शसांधुदग
ु मिजल््यातीए ववमुक्त जाती, भटक्या जमाती, ववशेष मागास प्रवग या समाजाच्या
ताांडा व वत्याांचा सव्हे िरुन अहवाए सादर िरययाबाबत

(२६)

४४५९३ (२८-०४-२०१६).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय सामामिजि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तसींधद
ु ग
ु मिरल््यातील कामक्
ु त राती, ि्क्या रमाती, कारे: मागास रकलाग या समाराच्या
ताींेा ा ाकयाींचा सहहे क न सन रानेाारी, २०१५ मध्ये अंतहााल सादर करया ा त

समारकल्याणय कािागाच्या उपायक्
ु ताींनी सा तालुक्याच्या ग्काकास अंतचधकाऱयाींना लेखी सचना
ददल्या होकया हे खरे ेहे काय,

(२) अंतसल्यास, सदर सचनेला ेर ाक ा: पणय होऊनही अंतद्यापी कोणयताच सहहे झाला
नसल्यामळ
ु े ाकयाींचा काकास रखेला ेहे हे खरे ेहे काय,

(३) नसल्यास, सदर सचनेनुसार ेतापयत कती तालुक्याींचा सहहे करयात ेला ेहे ा
कती तालुक्याींचा अंतहााल रासनास रकलात झाला ेहे ,

(४) अंतसल्यास, उक्त अंतहाालाचे सासाधारणय ा प काय ेहे,
(५) नसल्यास, कयाची कारणये काय ेहे त ?
श्री. राजिुमार बडोएे (२५-०७-२०१६) :(१) होय, सहाय्यक ेयुक्त समार कल्याणय तसींधुदग
ु ा
मुख्य कायकारी अंतचधकारी मिरल्हा परर:द तसींधुदग
ु याींच्या माफत सा ग् काकास अंतचधकारी
याींना लेखी सचना दे यात ेल्या होकया.
(२) नाही,
ेहे .

सद्यमिरतीला तसींधुदग
ु मिरल््यातील ८ तालुक्यातील ताींेा ाकयाींचा सहहे पणय झालेला

(३) मिरल््यातील ८ तालक्
ु याींचा सहहे तयार करयात ेला अंतसन कयाींचा
रासनास रकलात झाला ेहे .

ह
ृ त ेराखेा

(४) सदर अंतहाालामध्ये पायाित सुकाधा (रते, कपयाचे पाणयी, काद्युतीकरणय करणये, सेाािान
इकयादी) या ा त ेहे.

का.स. २२८ (21)
(५) कोणयकयाही तालुक्याकेन काकास कामाचे पररपणय रकलताा रकलात झाले नसल्याने कामास
सु ाात झाली नाही.

___________

शएांगायत समाजाच्या आधथि उन्नतीसाठी महात्मा बसवेश्वर
आधथि वविास महामांडळ थापूरनेबाबत
(२७)

४४७३१ (२८-०४-२०१६).

श्री.सुधािर भाएेराव (उदगीर) :

सन्माननीय सामामिजि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अंतणयासाहे

पा्ील काकास महामींेळ, अंतणयािाऊ सा े ेचरक काकास महामींेळाच्या

धतीार तलींगायत समाराच्या, ेचरक उन्नतीसा स, महाकमा

साेचिार ेचरक काकास

महामींेळाची रासन रनतमती करणयार ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) अंतसल्यास, महामींेळाच्या रनतमतीसा स लोकरकलरतरनधीींनी ा समाराच्या काकाध सींघ्नाींनी
ा लोक रकलरतरनधीींनी स्ब र, २०१५ मध्ये ाा कया दरम्यान रनाेदन ददले होते, हे खरे ेहे
काय,
(३) अंतसल्यास, महामींेळाच्या रनतमतीसा स रासनाने काणयती उपाययोरना केली ाा करयात
येत ेहे ,
(४) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ?
श्री. राजिुमार बडोएे (१२-०८-२०१६) :(१) नाही.
(२) होय.

(३) ा (४) तलींगायत समार कारे: मागास रकलाग या रकलागात येत अंतसन कारे: मागास
रकलागातील लािारींना ायींरोरगारासा स ा कयाींच्या काकासासा स ासींतराा नाीक कामुक्त
राती ा ि्क्या रमाती काकास महामींेळाकेन अंतरसहाय्य करयात येत.े तसेच, रकलकयेक
रात ा उप रातीसा स ातींत्र महामींेळ रापन क न रासनाारील ेचरक िार ााढकाणये

सींयुमिक्तक होणयार नसल्याने, तलींगायत समाराकररता ातींत्र ेचरक महामींेळ रापन करणये
रक्य होत नाही.

___________
आिोट ताएुक्यात सांजय गाांधी ननराधार योजनेचे
बनावट एाभाथी आढळून आएे त्याबाबत

(२८)

४५१९० (२८-०४-२०१६).

श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :

सन्माननीय ववशेष सहाय्य

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ेको् तालुक्यात तहतसल कायालयामाफत रा काल्या रात अंतसलेल्या सींरय गाींधी
रनराधार अंतनद
ु ान योरनेत

ोगस लािारी अंतसल्याचे रनदरनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) अंतसल्यास, रासनाचा रनधी कानाकारणय ााया रात ेहे , हे खरे ेहे काय,

का.स. २२८ (22)
(३) अंतसल्यास, या सा रकलकरणयात उपकािागीय अंतचधकाऱयाींनी तहतसल कायालय, ेको् याींना
ही सा मादहती सींकतलत क न रमा करयाचे ा तपासणयीमध्ये सहकाय न करणयाऱयाींार
कारााी करयाचे ेदे चिाा ददले, हे खरे ेहे काय,
(४) अंतसल्यास, ेतापयत कती रणयाींार कारााी करयात ेली,
(५) अंतसल्यास, िकाषयात अंतरा घ्ना घे नये याकररता रासनाने कोणयती उपाययोरना केली
ेहे ?
श्री. राजिुमार बडोएे (२६-०७-२०१६) :(१) होय.
(२) अंतपात्र लािार्थयाचा लाि

ींद करयात ेला अंतसन सीं ींधीत अंतपात्र लािार्थयाना कातरीत

झालेली रक्कम ासल करयात ेली ेहे .
(३) होय.
(४) या रकलकरणयी दो:ी ेढळलेले अंतहाल कारकन याींचेका ध्द कारााी करयात येत ेहे .
(५) काहीत रनक:ात

सणयारे अंतर मिाकारयात येत अंतसन ा:ातन ाकदा लािार्थयाचे

सामामिरक साेषितणय करयाचे रनदे र दे यात ेले ेहे त.
___________
शासिीय सशमत्याांवर अध्यि, अशासिीय सदयाांच्या नेमणि
ु ा न झाल्याबाबत
(२९)

४५५३६ (२८-०४-२०१६).

श्री.राजाभाऊ (पूरराग) वाजे (शसन्नर) :

सन्माननीय ववशेष

सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सींरय गाींधी रनराधार योरनेचा लाि घेऊ इमिच्िणयाऱया रनराधाराींना तककाळ न्याय
तमळयासा स ा:िरात कमान े

ै का सक्तीच्या करयात ेल्या अंतसताना रासकीय

सतमकयाींार अंतध्यषित, अंतरासकीय सदयाींच्या नेमणयुका न झाल्याने अंतरदाराींना रासनाचे उीं र े

णझराााे लागत अंतसल्याचे माहे सेसब र, २०१५ ाा कया सुमारास रनदरनास ेले, हे खरे ेहे
काय,
(२)

अंतसल्यास,

रासकीय

सतमकयाींार

अंतध्यषित

ा

अंतरासकीय

रासनामाफत काय कायााही केली ाा करयात येत ेहे त,

सदयाींच्या

रनाेीसा स

(३) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?
श्री. राजिुमार बडोएे (२६-०७-२०१६) : (१) नाही.

रनयतमत सींरय गाींधी रनराधार अंतनुदान योरना सतमतीचे ग न सीं ींधीत मिरल््याच्या मा.
पालकमींत्री महोदयाच्या तरफाररीनुसार मिरल्हाचधकारी करतात परीं तु, रनयतमत सींरय गाींधी

सतमती ग सत झाली नसेल अंतरा ाेळी कारे: सहाय्य कायक्रमाअंतींतगत रकलात अंतरदाराचे अंतर
मींररु /नामींरर करयाचे अंतचधकार सीं ींधीत तहतसलदार याींना दद. ०५.०५.२०१५ च्या रासन
रनणययान्ाये रकलदान करयात ेले अंतसन, कयानुसार कायााही करयात येत,े

का.स. २२८ (23)
(२) सींरय गाींधी रनराधार अंतनुदान योरना सतमतीचे ग न करयानु:ींगाने अंतध्यषिताींच्या ा
सदयाींच्या नाााची तरफारस करयाकररता मा. पालकमींत्री महोदयाींना रासनतराा न अंतागत

करयात ेले अंतसन मिरल्हाचधकारी तराा न सुध्दा मा. पालकमींत्री महोदयाींना अंतध्यषित ा
सदयाींची नााे कळकाया ा त कानींती करयात ेलेली ेहे .
(३) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________
िानोडी/िानडी जातीसमह
ु ाचा इतर मागास वग सांवगात समावेश िरणेबाबत
(३०)

४५६२३ (२८-०४-२०१६).

श्री.तानाजी मट
ु िुएे (दहांगोएी) :

सन्माननीय सामामिजि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

कानोेी/कानेी

रातीसमुहाचा ‘’इतर

मागास

ाग’’

सींागात

समााेर

करया ा त

मा.लोकरकलरतरनधीनी मा.मींत्री, सामामिरक न्याय ा कारे: सहाय्य याींना स्ब र, २०१४ मध्ये ाा
कया सम
ु ारास रनाेदन ददले ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) अंतसल्यास, सदर रनाेदानाार काय कायााही करयात येील,
(३)

कानोेा/कानेी

रातीसमह
ु ाचा

‘’इतर

मागास

ाग’’

सागात

समााेर

करया ा त

रासनाकेन रनणयय घेयात येील काय ?
श्री. राजिुमार बडोएे (१९-०८-२०१६) :(१) अंततिलेखात रोध घेतला अंतसता सदर पत्र ेढळन
ेले नाही.

(२) ा (३) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________
िृष्ट्णा वांद
ृ ावन प्रनतष्ट्ठान अांबरनाथ (मिज.ठाणे) सांचशएत ववदयामांददर व माध्यशमि
आश्रमशाळा ददांडोरी (मिज.नाशशि) या सांथेच्या मनमानी िारभाराबाबत

(३१)

४६१०८ (२९-०४-२०१६).

श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पूरमिश्चम) :

सन्माननीय

आददवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कृषणया ाींद
ृ ाान रकलरतष ान अंतीं रनार

(मिर. ाणये) सींचतलत कादयामींददर ा माध्यतमक

ेश्रमराळा ददींेोरी (मिर.नातरक) या सींरेच्या कमचाऱयाींनी सींरेचे सींरापक ा मख्
ु याध्यापक

याींच्या मनमानी कारिारा ा त तक्रार केलेली अंतसन याकेे दल
ु षित होत अंतसल्याचे कारणयाता
ददनाींक ४ ऑक््ो र, २०१५ रोरी ेयुक्त, ेददाासी काकास याींच्या कायालयासमोर उपो:णय
केले, हे खरे ेहे काय,

(२) अंतसल्यास, या तक्रारीची दखल रासनाने घेतली ेहे काय,
(३) अंतसल्यास, या सींरेार रासनाने कोणयती कारााी केली ाा करयात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?

का.स. २२८ (24)
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२५-०७-२०१६) :(१) ददनाींक १४ ऑक््ो र, २०१५ रोरी उपो:णय केले हे खरे
ेहे .

(२) होय.
(३) सींरा ा कमचारी रकलरतरनधी ा ाातिमाींनी तरषितक ा तरषितकेकतर परर:दे सो त अंतपर
ेयुक्त, नातरक याींनी ददनाींक १५.१०.२०१५ रोरी मुद्देरनहाय चचा क न रकलचिन मागी
लााणये ा त सींरेस कळकाले.

(४) ारीलरकलमाणये कायााही झाल्याने सींरेार कायााही करयाचा रकलचिन उद््ाात नाही.
___________
भूदरगड (मिज.िोल्हापूरूर) ताएुक्यातीए ेाजगी साविार सामान्य
माणसाच्या िमिुवतपूरणाचा फायदा घेत असल्याबाबत

(३२) ४६३१८ (२७-०४-२०१६).

श्री.हसन मुश्रीफ (िागए), श्री.मिजतेंद्र आव्हाड (मुांरा िळवा) :

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

िदरगे

(मिर.कोल्हापर)

तालुक्यातील

सााकारी

पाराने

अंतनेक

रणयाींचे

सींसार

मोेयाची ाेळ ेली अंतसन सामान्य माणयसाच्या कमकुातपणयाचा फायदा खारगी सााकार
घेत अंतसल्याची रकलकरणये माहे रानेाारी, २०१६ मध्ये ाा कया दरम्यान रासनाच्या रनदरनास
ेली ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) अंतसल्यास, या ा तच्या तक्रारी पोलीसात क नही कोणयतीही कारााी केली रात नाही, हे
ही खरे ेहे काय,
(३) अंतसल्यास, कयाची कारणये काय ेहे त,
(४) अंतसल्यास, सााकाराच्या अंतरतरे की ासुलीमुळे तसेच त्रासाला कीं्ाळन पोलीस दलातील ाका
कमचाऱयाने इचलकरीं रीत ेकमहकया केली, हे ही खरे ेहे काय,
(५) अंतसल्यास, या ा त चौकरी केली ेहे का,
(६) अंतसल्यास, चौकरीत काय ेढळन ेले ेहे ?
श्री. चांद्रिाांत पूराटीए (०२-०८-२०१६) : (१) नाही.

सहायक रन ींधक, सहकारी सींरा, िदरगे कायालयास या ा त कोणयतीही तक्रार रकलात

झालेली नाही. तराकप, सदर रकलकरणयी रकलिारी अंतचधकारी तरा पोलीस उपरनररषितक, िदरगे
पोलीस
रकलमाणये

ाणये याींच्याकेे महाराषर सााकारी (रनयमन) अंतचधरनयम, २०१४ चे कलम ३९, ४५, ४६
फयादीने ददलेल्या

फयादीा न गुन्हा दाखल करयात ेला ेहे . ेरोपी का ध्द

मा.रकलरम ाग न्यायदीं ेाचधकारी, याींच्याकेे दो:ारोप पत्र दाखल केले अंतसन सदरचा गन्
ु हा
अंतद्याप न्यायरकलकाष

ेहे .

(२) नाही.
(३) रकलचिन उद््ाात नाही.
(४) पोतलस दलातील मयत रकलकरणयात झालेल्या तपासामध्ये सााकाराींकेन मयत इसमाने पैसे
घेतल्याचे रनषपन्न झालेले नाही.

का.स. २२८ (25)
(५) रकलचिन उद््ाात नाही.
(६) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________
क्राांतीवरी एहुजी साळवे मातांग समाज अभ्यास आयोगाने शासनास
सादर िेएेल्या शशफारशी मान्य िरययाबाबत
(३३)

४६७८७ (२८-०४-२०१६).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोएापूरूर शहर मध्य), श्री.चरण वाघमारे

(तुमसर), श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा), श्री.सांजय पूरुराम (आमगाव) :

सन्माननीय सामामिजि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सामामिरक न्याय कािागाच्या ददनाींक ३१ सेसब र, २०११ च्या रासन रनणययान्ाये क्राींतीार
लहुरी साळाे मातींग समार अंत्यास ेयोगाने रासनास सादर केलेल्या ाकणय ८२
तरफाररीींपैकी ेरषितणयका:यक तरफाररीसह उाररत १४ तरफाररी अंतमान्य करयात ेल्या, हे
खरे ेहे काय,
(२) अंतसल्यास, अंतमान्य करयात ेलेल्या ेरषितणयसह तरफाररी मान्य करया ा त कायााही
करयात येणयार ेहे काय,
(३) अंतसल्यास, कािागाकेन तरफारसीींची अंतींमल रााणयी अंतद्यापपयत करयात ेलेली नाही,
हे खरे ेहे काय,
(४) अंतसल्यास, मातींग समारातील कती लोकाींना रकलकयषित लाि दे यात ेला ेहे , नसल्यास
कालीं ाची कारणये काय ?
श्री. राजिुमार बडोएे (१९-०८-२०१६) : (१) हे खरे ेहे .

(२) या कािागाच्या दद.३१/१२/२०११ च्या रासन रनणययान्ाये क्राींतीाीर लहुरी साळाे मातींग
समार अंत्यास ेयोगाने रासनास सादर केलेल्या ाकणय ८२ तरफाररीींपैकी ६८ तरफाररी
तकात: मान्य करयात ेल्या अंतसन ेरषितणयका:यक तरफाररीसह उाररत १४ तरफाररी
अंतमान्य करयात ेल्या ेहे त. मातींग समाराचा अंतनस
ु चचत राती या रकलागात समााेर ेहे.
घ्नेच्या ३४१ हया कलमानस
ु ार अंतनुसचचत रातीच्या यादीत फेर

दल करयाचे अंतचधकार

केाळ कबद्र रासनास ेहे त. राज्य रासनास कयात कोणयताही हतषितेप करता येत नाही.
(३) ा (४) हे खरे नाही.
या कािागाच्या दद.३१/१२/२०११ च्या रासन रनणययान्ाये मान्य करयात ेलेल्या
तरफाररीीं ा त रासनाच्या काकाध कािागाींकेन अंतींमल रााणयी करयात येत अंतसन कया ा त
कािागाकेन ाेळोाेळी पा पुरााा करयात येत ेहे.
___________

का.स. २२८ (26)
शासनाने मुांबई पूरुणे व एक्सप्रेस वे वर एसटी महामांडळाच्या बसेस
पूरथिरात सवएत दे ययाबाबत तपूरासणी पूरूण िेएी असून एसटी
महामांडळाच्या बसेसना पूरथिरात सवएत दे ययाबाबत

(३४)

श्री.राहूए िुए (दौंड) :
सन्माननीय सावजननि बाांधिाम
(सावजननि उपूरक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

४७११८ (२८-०४-२०१६).

मींु ी-पणय
ु े या ाक्सरकलेस ाे ार ास्ी महामींेळाच्या

सेस परकरात सालत दे या ा त

तपासणयी करयात येत ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) अंतसल्यास, महाराषर राज्य ास्ी महामींेळ तोट्यात अंतसन राज्यातील रनतेसा स रकलाासाचे
मुख्य साधन ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) अंतसल्यास, रासनाने मुीं ी ा पुणये या ाक्सरकलेस ाे ार ास्ी महामींेळाच्या
परकरात सालत दे या ा त तपासणयी पणय केली अंतसन ास्ी महामींेळाच्या
सालत दे याची

ा

सेस

सेस परकरात

रासनाच्या काचाराधीन ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(४) अंतसल्यास, मुीं ीपुणये या ाक्सरकलेस ाे ार ास्ी महामींेळाच्या

सेस परकरात सालत

दे या ा त तपासणयी क न रासनाने काय कायााही केली ेहे ाा करत ेहे ?
श्री.एिनाथ शशांदे (२०-०९-२०१६) : (१) खरे ेहे.
(२) ास.्ी.महामींेळाच्या रकलात मादहती नस
ु ार महाराषर राज्य ास्ी महामींेळ तोट्यात अंतसन
राज्यातील रनतेसा स रकलाासाचे मख्
ु य साधन ेहे .

(३) ा (४) या ा त नेमलेल्या सतमतीचा अंतहााल रासनास रकलात झाला अंतसन तो रासनाच्या
काचाराधीन ेहे .
___________

भांडारा मिजल्हयात जात पूरडताळणीचे वतांत्र िायाएय थापूरनेबाबत
(३५)

४७५६१ (२८-०४-२०१६).

श्री.सांजय पूरुराम (आमगाव) :
करतील काय :-

श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर), श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा),

सन्माननीय सामामिजि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) िींेारा मिरल्हयात रात पेताळणयीचे ातींत्र कायालय रापने ा त सचचा सामामिरक न्याय
याींना मा.मुख्यमींत्री याींनी ददनाींक १५ सेसब र, २०१५ ला सुचचत केले होते, हे खरे ेहे काय,
(२) अंतसल्यास, रासन तराार कोणयती कायाही करयात ेली ाा येत ेहे ,
(३) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ?
श्री. राजिुमार बडोएे (१९-०८-२०१६) :(१) होय.

रासन रनणयय सामामिरक न्याय ा कारे: सहाय्य कािाग दद.९ रन २०१४ ा दद.२ माच

२०१५ अंतन्ाये िींेारा मिरल््यासह ाकणय ३६ मिरल््यात रात पेताळणयी रकलमाणयपत्र सतमकया
ग सत करयास मान्यता दे यात ेलेली ेहे .
(२) रासन रनणयय ददनाींक १ रन, २०१६ अंतन्ाये मिरल्हातरीय सतमकयाींकरीता कािागीय राती
रकलमाणयपत्र पेताळणयी सतमकयाींारील ३१२ पदाींपैकी ७६ पदे रनरसीत क न नहयाने ११५ पदे

का.स. २२८ (27)
रनमाणय करयास मान्यता दे यात ेलेली ेहे. सदर पदाींार अंतचधकारी/कमचारी याींची
रनयुक्ती करयाकररता पद िरतीची कायााही सु

ेहे.

(३) रकलचिन उद््ाात नाही.

___________
राज्यात जात पूरडताळणीचे दाेएे एविर दे ययाबाबत
(३६)

४७६५३ (२८-०४-२०१६).

श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन पूरटे ए (मुांबादे वी) :

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

(१) राज्यात रात पेताळणयीचे दाखले ४-५ ा:े झाली तरी काद्यार्थयाना तमळत नसल्यामळ
ु े

काद्यार्थयाचे मो या रकलमाणयात रैषितणणयक नुकसान होत अंतसल्यामळ
ु े मा.लोकरकलरतरनधी तसेच
नागरीकाींनी सीं ींचधताकेे रात पेताळणयीचे दाखले लाकरात लाकर दे या ा त ाारीं ाार
मागणयी करयात येऊनही अंतद्यापी या ा त कोणयतीही कायााही करयात ेली नसल्याचे माहे
रानेाारी, २०१६ रोरी ाा कयासुमारास ेढळन ेले, हे खरे ेहे काय,

(२) अंतसल्यास, रात पेताळणयीचे दाखले लाकरात लाकर दे या ा त रासनाने कोणयती
कायााही केली ाा करयात येत ेहे ,
(३) नसल्यास कालीं ाची कारणये काय ेहे ?
श्री. राजिुमार बडोएे (१९-०८-२०१६) : (१) नाही.

(२) राती दाहयाींच्या काही रकलताााींमध्ये कागदपत्राींची कमतरता, अंतपुरे पुरााे यामळ
ु े सीं ींचधत
हयक्तीकेन पत्रहयाहार क न ेाचियक ते पुरााे मागाााे लागतात. रींकापद रकलकरणयामध्ये
पोलीस दषितता परकाकेन चौकरी केली राते. कयामुळे रकलकरणये रनकाली काढयास उरीर होतो.

मा.साोच्च न्यायालयाचे रनदे र तसेच सन २००१ चा महाराषर अंतचधरनयम क्रमाींक २३

नस
ु ार

रातपेताळणयी

रातरकलमाणयपत्र

दे णये

रनयम

ा

२०१२

कयाच्या

कादहत

करयात

रातपेताळणयीचे

ेले

कामकार

अंतसन

चालते.

या
सदर

रनयमाींनस
ु ार
रनयमानुसार

रातपेताळणयी सतमतीस राताैधते ा तचा रनणयय ३ मदहन्याच्या अंताधीत ा अंतपाादाकमक
पररमिरतीत २ मदहन्याच्या रातीच्या कालााधीत दे णये

ींधनकारक ेहे. रकललींब त रकलकरणयाींची

सींख्या ा अंतपरु ा कमचारीाग याींचा समन्ाय साधन तसेच अंतरतररक्त कायिार दे ऊन ा
ाेळोाेळी कारे: मोदहमा ेयोमिरत क न रकललींब त रकलकरणयाींचा रनप्ारा करयाची कायााही
युध्दपातळीार करयात येत ेहे .

सद्य:मिरतीमध्ये राज्यात १५ कािागीय राती रकलमाणयपत्र पेताळणयी सतमकया कायरत

ेहे त. या रात रकलमाणयपत्र पेताळणयी सतमकयाींचा कामाचा हयाप काचारात घेऊन सतमकयाींचे
कामकार

रकलिााीपणये

हहााे,

याकररता

दद.२/३/२०१५

च्या

रासन

रनणययान्ाये

मिरल््यासा स ातींत्र सतमती कायामिन्ात करयाचा रनणयय घेयात ेलेला ेहे .
(३) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________

रकलकयेक

का.स. २२८ (28)
थाननि वराज्य सांथाांमध्ये अपूरांगाांसाठी तीन टक्िे
ननधी राेीव ठे वएा असताना त्याांना तो ददएा जात नसल्याबाबत
(३७)

४८५४२ (२८-०४-२०१६).

श्रीमती माधुरी शमसाळ (पूरवती) :

सन्माननीय सामामिजि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रारनक ाराज्य सींराींमध्ये अंतपींगाींसा स तीन ्क्के रनधी राखीा
तो ददला रात नाही ही

ा

े ाला अंतसताना कयाींना

माहे सेसब र, २०१५ च्या पदहल्या े ाड्यात रनदरनास ेली

ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) अंतसल्यास,अंतपींगाींची नोकर िरती अंतनेक ा:ापासन रखेली अंतसन, सुमारे पींधरा हरार
ररक्त पदाींचा अंतनुरे: ेहे , हे खरे ेहे काय,

(३) अंतसल्यास, या रकलकरणयी रासनाने कोणयती कायााही केली ाा करयात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?
श्री. राजिुमार बडोएे (२५-०७-२०१६) :(१) ा (२) हे खरे ेहे.
(३)

अंतपींग अंतचधरनयम, १९९५ मधील कलम ४० नुसार दाररद्रय रनमुलन योरनाींमधील

लािधारकाींमध्ये कमान ३ ्क्के अंतपींग लािारी अंतसणये ेाचियक ेहे . कयानुसार रारनक
ाराज्य सींराींनी ३ ्क्के रनधी राखन

े ाणये ेाचियक ेहे . या अंतनु:ींगाने नगर काकास

कािागाने दद. २८.४.२०१५ रोरी अंतपींगासा स ३ ्क्के रनधी नागरी िागातील अंतपींगासा स खच

करया ा त मागदरक सचना रनगतमत केलेल्या ेहे त. तसेच ग्रामकाकास कािागाने
दद. २४.११.२०१५ रोरी अंतपींगाकरीता सामुदहक ा ाैयमिक्तक लािाच्या योरनाींच्या यादीसह
मागदरक सचना रनगतमत केलेल्या ेहेत.

तसेच मा. उच्च न्यायालय, मींु ी येरे दाखल अंतसलेल्या रर् याचचका क्र. ३२९४/२०१०-

रनतलमा अंतनींत सुाे का ध्द महाराषर रासन ा इतर या न्यायालयीन

रकलकरणयाच्या अंतनु:ींगाने

रासन सेाेतील अंतपींगाींचा अंतनुरे:, पदोन्नतीमधील अंतनुरे: ा अंतपींग कमचा-याींना सहाय्यक
तींत्रज्ञान ा उपकरणये याींचा पुरा ा या ा त मींत्रालयीन सा रकलरासकीय कािागाींकेन ाेळोाेळी
मादहती सींकलीत क न मा. उच्च न्यायालयास सादर करयात येत ेहे . काकाध रकलरासकीय
कािागाींकेन उपलध मादहतीनुसार राज्य

रासनाच्या काकाध रकलरासकीय कािाग ा कयाींच्या

अंतचधपकयाखालील षितेत्रीय कायालयाींमध्ये सद्यमिरतीत ाकणय १८५५४ अंतपींग अंतचधकारी/ कमचारी
कायरत

अंतसन, माहे सेसब र, २०१० अंतखेर अंतपींगाींची ाकणय ५६३९ पदे ररक्त होती. कयापैकी

सद्यमिरतीत राळपास २५७३ पदाींचा अंतनुरे: तरल्लक अंतसल्याचे ददसन येते.
अंतपींगाींचा अंतनर
ु े: ि न

काढणयेसा स कारे: िरती मोदहम रा काणये ा त यापाी दद.

८.८.२०११ रोरी रासन पररपत्रक रनगतमत करयात ेलेले ेहे. सदर रासन पररपत्रकातील
सचना ददनाींक २३.७.२०१५ च्या अंतर रासकीय पत्रान्ाये पुनषितः सा कािागाींना रनगतमत
करयात ेलेल्या ेहे त.
(४) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________

का.स. २२८ (29)
श्रावणबाळ योजनेत झाएेल्या गैर व्यवहाराबाबत
(३८)

४९१२१ (२८-०४-२०१६).

श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :

सन्माननीय ववशेष सहाय्य

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अंतमरााती मिरल््यातील सातेगाा तालुका अंतींरनगाा (सुरी) येरील श्री

कसन गणयेर

ाानखेे याींनी श्रााणया ाळ योरने अंतींतगत लाि तमळकायासा सचा काींनती अंतर ा सीं ींचधत
कागदपत्राींचा दताऐार ददनाींक २६/६/२०१४ रोरी तला स कायालयामाफत तहसील कायालय
अंतींरनगाा (सुरी) येरे दाखल केलेला होता, हे खरे ेहे काय,

(२) अंतसल्यास, सीं ींधीत कायालयीन कमचाऱयाींनी सदर रकलताा गहाळ झाल्याचे साींचगतले ेहे ,
हे ही खरे ेहे काय,
(३) अंतसल्यास, सन २०१४-१५ या ेचरक ा:ामध्ये श्री कसन ाानखेे याींच्या रकलतााा सो त
ेलेले इतर रकलताा मींरुर क न सीं ींधीताींना अंतनुदानाचा लाि तमळाल्याचे रनदरनास ेले
ेहे हे ही खरे ेहे काय,

(४) अंतसल्यास, या मींरुर करयात ेलेल्या रकलतााामध्ये रनयम ा्य पध्दतीने म्हणयरेच
ज्याींची मुले रासकीय नोकरी करीत अंतसताना सुध्दा सदर योरनेचा लाि कयाींच्या कु्ुींब याींना
दे यात ेल्याचे रनदरनास ेले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(५) अंतसल्यास, श्री कसन ाानखेे याींनी दाखल केलेल्या श्रााणय ाळ योरने अंतींतगत ददलेल्या
काींनती अंतराार लाि दे यासीं ींधी रासन उचचत कारााीचे ेदे र दे णयार ेहे काय,
(६) अंतसल्यास, या सा रकलकरणयात दो:ीींार रासन काय कायााही केली ाा करयात येत ेहे ,
नसल्यास कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?
श्री. राजिुमार बडोएे (२६-०७-२०१६) : (१) ा (२) सदर रकलकरणया ा तची कागदपत्रे तककालीन

अंतहाल कारकल, सींरय गाींधी राखा, तहतसल कायालय अंतींरनगाा सर
ीं ीत तला स
ु ी याींनी सीं ध
याींचेकेन घेतल्याचे ा ााषितरी क न पोच ददल्याचे ददसन येत.े परीं त, तहतसल कायालयातील

सींरय गाींधी कािागातील नोंदाहीमध्ये या रकलकरणयाच्या कागदपत्राची नोंद घेतल्याचे ददसन येत
नाही.

(३) हे अंतींरतः खरे ेहे
(४) नाही.
(५) रकलतुत अंतरदाराने कागदपत्रे सादर केल्यानींतर पात्र अंतसल्यास लाि दे ता येील.
(६) रकलचिन उद््ाात नाही.

___________
मांब
ु ई-बेंगएोर महामागावर िात्रज भागात महामागावर दरड िोसळून
वाहनाांचे मोठ्या प्रमाणावर अपूरघात होत असल्याबाबत

(३९)

४९५०४

(२९-०४-२०१६).

श्री.शभमराव

तापूरिीर

(ेडिवासएा) :

सन्माननीय

सावजननि बाांधिाम (सावजननि उपूरक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:(१) मुीं ी- बगलोर महामागाार कात्रर िागात महामागाार दरे कोसळन ााहनाींचे मोठ्या
रकलमाणयाार अंतपघात होत ेहे त, हे खरे ेहे काय,

का.स. २२८ (30)
(२)

अंतसल्यास,

या

महामागाची

दे खिाल

द ु ती

करणयाऱया

े केदार

कींपनीच्या

ेर ा दारपणयामुळे तसेच रकलाचधकरणयामुळे ााहनाींचे अंतपघाताचे रकलमाणय ााढलेले ेहे , हे ही खरे

ेहे काय,

(३) अंतसल्यास, याची रासनाने चौकरी ाा पाहणयी केली ेहे काय,
(४) अंतसल्यास, चौकरीचे रनषक: काय ेहे ा कयाअंतनु:ींगाने सदर

े केदार कींपनीका ध्द

रासनाने कोणयती कारााी केली ाा करयात येत ेहे ,
(५) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पूराटीए (२५-०७-२०१६) :(१) नाही.

अंतपर पोलीस महासींचालक (ााहतक) कायालयाकेन रकलात मादहतीनुसार मुीं ी- बगलोर

महामागाार कात्रर िागात रानेाारी, २०१५ ते ाकरकलल २०१६ मध्ये दरे कोसळल्यामळ
ु े ााहन
अंतपघात झालेले नाहीत.

(२) रकलचिन उद््ाात नाही.
(३) रकलचिन उद््ाात नाही.
(४) रकलचिन उद््ाात नाही.
(५) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________
वाशशम मिजल््यात िज वसए
ू ीची सांथगती, बँिाांची उदाशसनता आणण किचिट प्रकक्रया यामुळे
ओबीसी महामांडळाच्या एाभाथी उदद्दष्ट्टपूरूतीही धोक्यात सापूरडएी असल्याबाबत

(४०)

४९७७२ (२८-०४-२०१६).

श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन पूरटे ए (मांब
ु ादे वी),

श्री.अब्दए
ु सत्तार (शसल्एोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाए पूराटीए (धळ
ु े ग्रामीण),
श्री.त्र्यांबिराव शभसे (एातूर ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :

सन्माननीय सामामिजि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ाातरम मिरल््यात कर ासलीची सींरगती,

ाँकाींची उदातसनता ेणणय

कचक् रकल क्रया

यामुळे ओ ीसी महामींेळाच्या लािारी उदद्दष्पतीही धोक्यात सापेली अंतसल्याचे माहे
रानेाारी २०१६ रोरी ाा कयासुमारास उघेकीस ेली, हे खरे ेहे काय,

(२) अंतसल्यास, ओ ीसी महामींेळाच्या लािार्थयाची उदद्दष्पती पणय करया ा त रासनाने काय
कायााही ाा उपाययोरना केली ेहे ,

(३) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?
श्री. राजिुमार बडोएे (२९-०७-२०१६) :(१) अंतींरत: खरे ेहे.

महाराषरातील दषु काळी पररमिरती लषितात घेता, महाराषर

राज्य इतर मागासागीय

काकत ा काकास महामींेळाची ाातरम मिरल््याची ासल
ु ी सींरगतीने ेहे . २० %
योरनेत माहे माच, २०१६ अंतखेर ३३ कर रकलताा

ीर िाींेाल

क
ाँ ाकेे मींररीसा स पा कायात ेले अंतसन

कयापैकी फक्त ०७ रकलकरणयाींस माहे, माच, २०१६ अंतखरे मींररी रकलात झाली ेहे .

का.स. २२८ (31)
(२) महामींेळाच्या सा योरनाींतगत रकलताा दाखल करयासा स ा कर कातरणयासा स अंतकयींत
सोपी ा सोीकर रकल क्रया रा कायात येते. महामींेळाच्या सा योरनाींतगत उद्दीष्पतीसा स
दरमहा मख्
ु यालयात ेढााा घेयात येतो. तसेच ेढााा
ासल
ु ी ा उद्दीष्पतीसा स रनदे र दे यात येतात.

ै कीचे रनयोरन क न कयाद्ाारे ही

ाँकाींकेे रकलताकात केलेल्या रकलकरणयाींत

मींररी ा त पा पुरााा करयात येतो. लािारीना दरमहा ासल
ु ीसा स िे्ी दे यात येऊन
ासुलीचा पा पुरााा करयात येतो.
(३) रकलचिन उद््ाात नाही.

___________
नाांदेड मिजल््यात महाराष्ट्र राज्य सहिारी िापूरस
ू उत्पूरादि पूरणन महासांघच्या तीन व

सीआयआयच्या ४ िापूरूस ेरे दी िेंद्रावर िापूरसाची नगन्य ेरे दी झाएी असल्याबाबत
(४१)

४९७७३ (२७-०४-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

डॉ.तुषार राठोड (मे
ु ेड) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील

नाींदेे मिरल््यात महाराषर राज्य सहकारी कापस उकपादक पणयन महासींघच्या तीन ा

सीेयेयच्या ४ कापस खरे दी कबद्राार केाळ अंतनुक्रमे ८ रेतकऱयाींच्या १३५ मिक्ाीं्ल ा १९

हरार २३६ मिक्ाीं्ल कापसाची नगन्य खरे दी झाली अंतसे माहे सेसब र, २०१५ च्या पदहल्या
े ाड्यात रनदरनास ेले ेहे हे खरे ेहे काय,
(२) याच कालााधीत खारगी हयापाऱयाींनी रेतकऱयाकेन २ लाख ९३ मिक्ाीं्ल कापसाची खरे दी
केली अंतसे रनदरनास ेले ेहे हे ही खरे ेहे काय,
(३) अंतसल्यास, रेतकऱयाकेन कापस खरे दीसा स ेाचियक कबद्र ा खरे दी केलेल्या कापसाची

रक्कम दे या ा त सुलिेतेने हयाहार हहााा यासा स कोणयती कायााही करयात ेली अंतराा
येत ेहे ,

(४) नसल्यास, कयामागची कारणये काय ेहे त?
श्री. चांद्रिाांत पूराटीए (२२-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
हीं गाम २०१५-१६ मध्ये नाींदेे मिरल््यात महाराषर राज्य सहकारी कापस उकपादक पणयन
महासींघाच्या ३ कबद्राार सेसब र, २०१५ अंतखेर १५२ मिक्ाीं. कापसाची खरे दी तर सीसीेयच्या ४
कापस खरे दी कबद्राार ३७१८८ मिक्ाीं्ल कापसाची खरे दी झालेली ेहे.
(२) सेसब र, २०१५ अंतखेर नाींदेे मिरल््यामध्ये खारगी हयापाऱयाींनी ाकणय ४.२९ लाख मिक्ाीं.
कापसाची खरे दी केलेली ेहे .
(३) नाींदेे मिरल््यात महाराषर राज्य सहकारी कापस उकपादक पणयन महासींघाचे ३ ा िारतीय
कपास रनगचे ४ कापस खरे दी कबद्र सु

करयात ेले होते. सदर खरे दी कबद्राार कापस

उकपादक रेतकऱयाींकेन हमी दराार खरे दी केलेल्या कापसाची रक्कम महाराषर राज्य सहकारी
कापस

उकपादक

पणयन महासींघाने

तसेच िारतीय कपास

रनगमने

ेर्ीरीास

द्ाारे

रेतकऱयाींच्या खाकयात रे् रमा केलेली ेहे . तसेच रेरे RTGS रक्य नाही, तेरे चेकने
रक्कम दे यात ेली ेहे .
(४) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________

का.स. २२८ (32)
पूरोंभूणा ताएुक्यात (मिज.चांद्रपूरूर) असुववधा िापूरूस ेरे दी िेंद्र सुरु िरणेबाबत
(४२)

५०१६५ (२७-०४-२०१६).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय पूरणन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पोंिणया तालुक्यात (मिर.चींद्रपर) अंतसुकाधा कापस खरे दी कबद्र सु

करणये ा त कृ:ी उकपन्न

ारार सतमतीचे सिापती याींनी या सींदिात पणयन, सहकार मींत्री ा पालकमींत्री याींच्याकेे ाका

लेखी रनाेदनाद्ाारे मागणयी केली ेहे ,हे खरे ेहे काय,
(२) अंतसल्यास, या मागणयीनुसार रासनाने कोणयती कायााही केली ाा करयात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पूराटीए (०४-०८-२०१६) : (१) हे खरे ेहे .
(२) खल्
ु या

ारारात खारगी हयापारी हमी दरापेषिता कापसाला रात कीं मत दे त अंतसल्यामळ
ु े

महाराषर राज्य सहकारी कापस उकपादक पणयन महासींघ ा िारतीय कपास रनगमच्या कापस
खरे दी कबद्राार कापस उकपादक रेतकऱयाींचा अंतकयल्प रकलरतसाद तमळत होता. कयामळ
ु े पोंिणया
तालुक्यात अंतसुकाधा कबद्र सु

करयात ेले नाही.

(३) रकलचिन उद््ाात नाही.

___________
गडेगाव (मिज.भांडारा) येथीए अशोि एेएेंड िारेान्यासाठी जमीन
ददएेल्याांना िारेान्यात नोिरी दे ययात आएी नसल्याबाबत
(४३)

५०३६४ (२७-०४-२०१६).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िींेारा मिरल््यातील गेेगाामिरत अंतरोक लेलबे कारखान्यासा स रमीन ददलेल्याींना
कारखान्यात नोकरी दे यात ेली नाही ा रमीन घेतेाेळी ददलेल्या ेचिाासनाची पत
ु ता
करयात ेली नसल्याचे रनदरनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) अंतसल्यास, कयामुळे रेतक-याींच्या पाल्याींना सींक्ाना सामना करााा लागत ेहे , हे खरे
ेहे काय,

(३) अंतसल्यास, कारखान्याला ३५ ा:े पणय
ु झाली अंतसनही रेतक-याींना ा कामगाराींना न्याय
तमळाला नाही, हे खरे ेहे काय,

(४) अंतसल्यास, कारखाना हयारापक अंतरकाींद

ोरा्कर हे मींरुराींकेन कमी

पयात रा ान

घेत ेहे त ा रासकीय दरानुसार कयाींना मररी दे यात येत नाही, हे ही खरे ेहे काय,

(५) अंतसल्यास, रमीनीचा उपयोग होत नसेल तर कींपनीने िमीहीन रेतक-याींना रमीन परत
करााी अंतसे साोच्च न्यायालयाचे ेदे र अंतसताना कारखान्याने १ हरार हे क््र रागा पेीत
े ाली अंतसन कया द काणयी सागाानाची झाेे लााली अंतसल्याचे ेढळन ेले ेहे , हे ही खरे
ेहे काय,

का.स. २२८ (33)
(६) अंतसल्यास, सदर कारखान्याींार ा हयारापक याींच्याार रासन काय कारााी करणयार
ेहे ाा करीत ेहे , नसल्यास कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई (११-०८-२०१६) :(१) गेेगाा मिरत अंतरोक लेलबे कारखान्यामध्ये रालोरो

रकलपत्रानुसार पयाेषितकीय १३१ ा इतर ५२६ अंतसे ाकणय ६५७ लोक कायरत अंतसन रारनक
रोरगाराची ्क्केाारी ९५.८९ ्क्के ेहे .
(२) ा (३) हे खरे नाही.
(४) ा (५) अंतरा रकलकारची कोणयतीही तक्रार मिरल्हा उद्योग कबद्राकेे रकलात झाली नसन
कारखान्यास २३३.५७ ाकर रमीन दीघ मद
ु तीच्या िाेेपट्टीार दे यात ेली अंतसन कयाार रे
ााहन रळ
ु ाणयी करयाचे उकपादन सु
काताराकररता राखीा

ेहे . कारखान्याने १३ हे . रमीन िकाषयातील

े ाली अंतसन महाराषर रकलद:णय रनयींत्रणय मींेळाच्या उदद्दष्ारकलमाणये काही

रागेार झाेे लाायात ेली ेहे त.
(६) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________
सावरेेड (ता. मोशी,मिज.अमरावती) येथीए ववश्रामगह
ु नीिरण िरययाबाबत
ृ ाचे नत
(४४)

५०३७४ (२९-०४-२०१६).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :

सन्माननीय सावजननि

बाांधिाम (सावजननि उपूरक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

साारखेे

(ता.

मोरी,मिर.अंतमरााती)

येरील

बि्ीरकालीन

काश्रामगह
ृ ाचे

नुतनीकरणय

करयाकररता रारनक लोकरकलरतरनधी याींनी ददनाींक ५ नोहहब र, २०१५ रोरी ाा कयासम
ु ारास
मा.सााररनक

ाींधकाम मींत्री याींना

. १.५० को्ी रनधी मींरर

करया ा तचे रनाेदन ददले

होते, हे खरे ेहे काय,
(२) अंतसल्यास, सदर काश्रामगह
ु े येणयाऱया
ृ ात कोणयकयाही मुलित सुकाधा उपलध नसल्यामळ

अंतरतमहकााच्या हयक्ती ा अंतचधकारी याींची अंतकयींत गैरसोय होत अंतसल्याचे ेढळन ेले ेहे ,
हे ही खरे ेहे काय,
(३) अंतसल्यास, रकलचिन िाग १ ा २

ा त रासनाने काय कायााही ाा उपाययोरना केली ेहे ,

(४) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पूराटीए (०३-०८-२०१६) :(१) ेमदार (रतासा), मिरल्हा अंतमरााती याींचे पत्र रकलात
ेहे .
(२), (३) ा (४) होय, हे खरे ेहे .
साारखेे (ता.मोरी, मिर.अंतमरााती) येरील काश्रामगह
ृ ाचे अंतरतररक्त स्चे

ाींधकाम

करया ा तचे रकलारतमक अंतींदारपत्रकास उपलध रनधी ा रनक:ाींचे अंतधीन राहन रकलरासकीय
मान्यता रकलदान करयाची कायााही रकलगतीत ेहे .
___________

का.स. २२८ (34)
साांगएी मिजल््यातीए माणगांगा साेर िारेाना रोडवर असएेल्या मुएीांच्या वसतीगह
ृ ात
मादहएा अधधिि व सुरिा रिि याांची पूरदे ररक्त असल्याबाबत

(४५)

५१०६४ (२८-०४-२०१६).

श्री.शशवाजीराव नाईि (शशराळा) :

सन्माननीय सामामिजि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) साींगली मिरल्हयातील े्पाेीपासन ३ क.मी. ार अंतसलेल्या माणयगींगा साखर कारखाींना
रोेार अंतसलेल्या नत
ु न मल
ु ीींच्या ासरतगह
ृ ात मदहला अंतचधषितक ा मदहला सुरषिता रषितक याींची

पदे ररक्त अंतसल्याने मुलीींच्या ासरतगह
ृ ातील पु : अंतचधषितक तसेच, पुरू: सुरषिता रषितक
मुलीींच्या ासरतगह
ृ ात कायरत अंतसल्याची

ा

रनदरनास ेली, हे खरे ेहे काय,

(२) अंतसल्यास, सदर ासरतगह
ृ ात सोलर तस्ीम

ींद अंतसणये, ड्रॅनेर लाीन

ींद अंतसणये, सींरषितक

तितीींला अंतनेक द काणयी िगदाेे पेलेले अंतसणये, उपहारगह
ृ ात कच्च्या चपाकया

च
े ा िारी

ेणणय ेाळ नसलेली ेम्ी इ. खाद्यपदार मल
ु ीींना नाीलाराने खााे लागणये इकयादी अंतसुकाधा
रनदरनास ेल्या ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,

(३) अंतसल्यास, या ा तीत रासनाने काय कायााही केली ेहे ाा करयात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?
श्री. राजिुमार बडोएे (१९-०८-२०१६) :(१) होय.
(२) अंतींरत: खरे ेहे.
(३)

ासरतगह
ृ ाच्या

अंतचधषितक

पदाचा

अंतरतररक्त

कायिार

अंतन्य

ासतीगह
ृ ाच्या

मदहला

अंतचधषितकाींकेे सोपकायात ेलेला अंतसन मदहला सुरषिता रषितकाींची नेमणयक करयाची कायााही
सु

ेहे . ासतीगह
ृ ाींतील अंतसुकाधाीं ा त ेाचियक उपाययोरना करयात ेलेल्या ेहे त.

(४) रकलचिन उद््ाात नाही.

___________

िोल्हापूरूरचे नऊ टोएनािे िायमवरुपूरी बांद िरययाबाबत
(४६)

५१५४८ (२९-०४-२०१६).

(िोल्हापूरूर उत्तर) :

श्री.डड मल्एीिाजून रे ड्डी (रामटे ि), श्री.राजेश िीरसागर

सन्माननीय सावजननि बाांधिाम (सावजननि उपूरक्रम) मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापरचे नऊ ्ोलनाके कायमा पी

ींद करयाचा ा कायककयाारील गुन्हे काढन

घेयाचा रनणयय रासनाने माहे फेिुाारी, २०१६ च्या पदहल्या े ाेयात ाा कयासुमारास
घेतला ेहे हे खरे ेहे काय,
(२) अंतसल्यास, सााररनक
अंतसलेले ्ोल
काय,

ाींधकाम ा रते काकास महामींेळाच्या १० रकयाारचे सु

ींद करयाचा ा ेींदोलकाारील गुन्हे काढन ्ाकयाचा रनणयय रासन घेणयार

(३) अंतसल्यास, कया अंतन:
ु ींगाने रासनाने कोणयती कायााही केली ाा करयात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?

का.स. २२८ (35)
श्री. एिनाथ शशांदे (०१-१०-२०१६) :(१), (२), (३) ा (४) कोल्हापरचे नऊ ्ोलनाके कायमा पी
ददनाींक ०१.०१.२०१६ पासन

ींद करयाचा रनणयय रासनाने ददनाींक २३.१२.२०१५ रोरी घेतला

ेहे .
तराकप, ्ोल नाके

ींद करयासींदिात गन्
ु हे दाखल झालेल्या कायककयाारील गन्
ु हे काढन

्ाकया ा त गह
ु ार मिरल्हाचधकाऱयाींच्या अंतध्यषिततेखाली नेमलेल्या
ृ कािागाच्या धोरणयानस
सतमतीकेन कायााही करयात येत ेहे .

___________
नाशशि शहरातीए सांजय गाांधी ननराधार योजनेचे सन २०११ पूरासून अनुदान बांद असएेबाबत
(४७)

५२०२५ (२८-०४-२०१६).

श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पूरमिश्चम) :

सन्माननीय

सामामिजि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नातरक रहरातील रनराधार ा अंतकयल्प उकपन्न अंतसलेल्या नागरीकाींना रासनामाफत सींरय
गाींधी रनराधार योरनेतन तमळणयारे अंतनुदान सन २०११ पासन

ींद ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) अंतसलयास, कयाची कारणये काय ेहे त,

(३) तसेच सदर योरनेतील अंतनद
ु ान सरू
ु करणयेची मागणयी नागरीकाींकेन होत ेहे, हे ही खरे
ेहे काय,

(४) अंतसल्यास, सींरय गाींधी रनराधार योरनेतील अंतनुदान सर करया ा त रासने कोणयती
कायााही केली ाा करयात येत ेहे , नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?
श्री. राजिुमार बडोएे (२६-०७-२०१६) :(१) नाही.

तहतसलदार सींरय गाींधी योरना नातरक महानगरपातलका षितेत्र या कायालयाकेन कारे:
सहाय्य योरनेअंतींतगत पात्र लािार्थयाना दरमहा अंतनुदान कातरीत करयात येत ेहे .
(२) रकलचिन उद््ाात नाही.
(३) रकलचिन उद््ाात नाही.
(४) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________
अिोएा येथीए राज्य वेार महामांडळाच्या हमाएाांच्या वेतनात गैरव्यवहार झाल्याबाबत
(४८)

५३४६२ (२७-०४-२०१६).

श्री.बळीराम शसरसिर (बाळापूरूर) :

सन्माननीय पूरणन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अंतकोला येरील राज्य ाखार महामींेळाच्या हमालाींच्या ाेतनात घो्ाळा झाल्याची

ा

माहे फेिुाारी, २०१६ च्या दस
ु ऱया सताहात रनदरनास ेली, हे खरे ेहे काय,
(२) अंतसल्यास, याची चौकरी करयात ेली ेहे काय,

(३) अंतसल्यास, चौकरीच्या अंतनु:ग
ीं ाने यारकलकरणयातील दो:ीींार कोणयती कारााी करयात ेली
ेहे ाा येत ेहे ,

(४) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त ?

का.स. २२८ (36)
श्री. चांद्रिाांत पूराटीए (०२-०८-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) रकलचिन उद््ाात नाही.
(३) रकलचिन उद््ाात नाही.
(४) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________
राज्यातीए २०० िोटी रुपूरयाांच्या आतीए रते प्रिल्पूराांना टोएमुक्त िरययाबाबत
(४९)

५५७१४ (२४-०८-२०१६).

डॉ.पूरतांगराव िदम (पूरएूस िडेगाव), श्री.ववजय वडेट्टीवार

(रम्हपूररू ी), श्री.अएम शेे (माएाड पूरमिश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.िुणाए पूराटीए
(धुळे ग्रामीण), श्री.अशमन पूरटे ए (मुांबादे वी) :

सन्माननीय सावजननि बाांधिाम (सावजननि

उपूरक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील

२०० को्ी

पयाींच्या ेतील रते रकलकल्पाींना ्ोलमुक्त करयात ेलेले

ेहे त ा मोठ्या ााहनाना ्ोल द्याााच लागणयार अंतसन या ा तचे नाे पारदरक धोरणय
रा कायासा स

ा

रासनाच्या काचाराधीन

ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) अंतसल्यास, या ा त रनणयय घेयात ेला ेहे काय अंतसल्यास कयाचे ा प काय ेहे ,
(३) तद्नुसार कोणयती कायााही करयात ेली ेहे ाा येत ेहे , नसल्यास, कालीं ाची कारणये
काय ेहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पूराटीए (२६-०९-२०१६) :(१) ा (२) हे अंतींरत: खरे ेहे .
२०० को्ी पेषिता कमी कीं मतीचे ा ज्या परकर रानकाींचा कालााधी पणय होत ेला
ेहे , अंतरी परकर रानके
सााररनक

ींद करयात ेली ेहे त तसेच ददनाींक ०१/०६/२०१६ पासन

ाींधकाम कािागाच्या अंतखकयाररतील सा परकर रानकाार कार, रीप ा हलकी

ााहने तसेच ास.्ी. ा कुल

सेस याींना परकरातन स्
ु दे यात ेली ेहे . तसेच परकर

ासुलीत पारदरकता अंतसााी यासा स सा परकर रानकाारील परकर ासुली सींगणयीकृत
पध्दतीने करयात ेली अंतसन सदर ासलीची Real Time मादहती सााना उपलध होील,
याचे रनयोरन करयात येत ेहे .
(३) रकलचिन उद््ाात नाही.
___________

पूरुणे-मुांबई द्रत
ु गती मागावर वाहनाांची सांख्या ४० टक्िे िमी
दाेवन
ू िांत्राटदाराने िाही पूरटीत टोए वसए
ु िेल्याबाबत

(५०)

५६२०३ (२४-०८-२०१६).

श्री.बाबुराव पूराचणे (शशरुर) :

सन्माननीय सावजननि

बाांधिाम (सावजननि उपूरक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणये-मुीं ी द्रत
ु गती मागाार

ााहनाींची सींख्या ४० ्क्के कमी दाखान कींत्रा्दाराने काही

का.स. २२८ (37)
प्ीत ्ोल ासुल केल्याचे राज्य रते काकास महामींेळाच्या सींकेतरळाार राहीर केलेल्या
ेकेेाारी ददनाींक १२ ाकरकलल, २०१६ रोरी रनदरनास ेले, हे खरे ेहे काय,

(२) अंतसल्यास, ्ोल ासुलीचे उद्दीष् मुदतीपुाीच पुणय होत अंतसल्याने कींत्रा्दाराला माहे सेसब र
२०१६ नींतर २७ मदहन्याींच्या कालााधीसा स दरमहा ४० को्ी

पये अंतरतररक्त उकपन्न

तमळणयार ेहे , हे खरे ेहे काय,
(३) अंतसल्यास, पुणये-मुीं ी रुन्या महामागाारही कींत्रा्दाराला माहे रुन, २०१७ नींतर २१
मदहन्याींच्या कालााधीत अंतरतररक्त ३५० को्ी

पयाींचे उकपन्न तमळणयार ेहे , हे खरे ेहे

काय,
(४) अंतसल्यास, रासन याची चौकरी करणयार ेहे काय, तसेच ाक्सरकलेस ाेार चारचाकी ेणणय
ास.्ी.

स गाड्याींना सु् दे या ा त रासनाने काय कायााही केली ाा करयात येणयार ेहे

(५) नसल्यास, कालीं ाची कारणये काय ेहे त?

श्री. एिनाथ शशांदे (०१-१०-२०१६) : (१), (२) ा (३) हे खरे नाही.
(४) ा (५) मुीं ी पुणये द्रत
ु गती माग ा मुीं ी ान्री परईं् या दोन द काणयच्या परकर नाक्याींार
हलक्या ााहनाींना स् दे या ा त काकतीय ा कायदे रीर

ा ी तसेच सुसाध्यता तपासन

अंतहााल सादर करयासा स अंतपर मुख्य सचचा (सा. ाीं.) याींच्या अंतध्यषिततेखाली ाक सतमती
ग सत करयात ेली होती. या सतमतीने ेपला अंतहााल रासनास दद.२८.०४.२०१६ रोरी
सादर केला अंतसन तो रासनाच्या काचाराधीन ेहे .
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूरूर.

प्रधान सधचव

महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
रासकीय मध्याती मद्र
ु णयालय, नागपर.

