
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, हदनाांि १४ माचच, २०१६ / फाल्गनु २४, १९३७ ( शिे ) 
  
 
(१) सहिार, पणन आणण िस्त्रोद्योग, सािचजननि 

बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) आहदिासी वििास मांरी 
(३) उद्योग मांरी 
(४) सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांरी 
(५) सामाजजि न्याय आणण विशेष सहाय्य मांरी 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ११३ 
------------------------------------- 

  
गगनबािडा ते विजयदगु च (जज.ससांधदुगु च) या राज्य  

महामागाचची झालेली दरुािस्त्था 
  

(१) *  ४०८६०   श्री.ननतेश राणे (िणििली), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.असमन 
पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गगनबावडा ते ववजयदगु ग (जज.ससींधदुगु ग) या राज्य महामाग ग क्र.१७७ ची अत्यींत 
दरुावस्था झाली असनू रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडल्याने रस्त्याींवर वारींवार 
अपघात होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच या राज्यमागागवरील ५३/७८८ ते ८५/०० (उजव्या बाजलूा) एकूण ३१.२१२ 
मी्र लाींबीत रस्त्याच्या मध्यापासनू ९.०० मी्र अींतरावर रस्त्यावर व खोलीत 
१.६५ मी्र खोदकाम करुन ऑप््ीकल फायबर केबल ्ाकण्याकररता मे.ररलायन्स 
जीओ इन्फोकॉम सल. मुींबई या कीं पनीस सावगजननक बाींधकाम ववभागाने परवानगी 
ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मात्र रस्त्याच्या मध्यापासनू १५ मी्रपयतं खोदकाम न करणे 
बींधनकारक असताींना कीं पनीने ९ मी्र अींतरावरुनच खोदकाम केल्याबाबतची 
तक्रारी ग्रामस्थाींनी सावगजननक बाींधकाम ववभागाकडे वारींवार केल्या असनू या 
रस्त्याची दरुुस्ती ववनाववलींब करण्यात यावी या मागणीचे एक ननवेदन देखील 
स्थाननक लोकप्रनतननधीनी माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यासमुारास सावगजननक 
बाींधकाम मींत्र्याची प्रत्यक्ष भे् घेवनू सपुदूग  केले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,  सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे तसेच सदरहू रस्त्याचे ववनाववलींब मजबतूीकरण, खडीकरण व 
डाींबरीकरण करण्याबाबत शासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अनतवषृ्ी व अवजड वाहतकुीमळेु रस्त्यावर खड्डे 
पडले होते हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) कें द्र शासनाच्या धोरणाप्रमाणे जेथे रस्त्याच्या मध्यापासनू १५ मी्र अींतरावर 
ऑप््ीकल फायबर केबल ्ाकणे शक्य नसेल तेथे तेवढ्या लाींबीत केबल 
तात्परुत्या स्वरुपात ्ाकण्यात यावी अशी अ् शासनाने दद. २०/११/२०१५ रोजी 
ददलेल्या परवानगीमध्ये नमदू आहे.  त्यानसुार कें द्र शासनाच्या धोरणाप्रमाणे व 
राज्य शासनाने ददलेल्या परवानगी प्रमाणेच केबल ्ाकण्याचे काम सींबींधधत 
कीं पनीमाफग त करण्यात येत आहे. सदर केबलसाठीचे खोदकाम डाींबरी पषृ ्भागावर 
अथवा रस्त्याच्या साईड पट्टीवर येत नाही.  त्यामळेु वाहतकुीस कोणतीही अडचण 
होत नाही. 
     रस्त्यावरील पावसाळ्यात पडलेले खड्डे डाींबर समधित खडीने भरुन रस्ता 
वाहतकुीस सजुस्थतीत ठेवण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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गडहहांग्लज (जज.िोल्हापरू) येथील मलुीांच्या िसतीगृहात  

योग्य आहार ि सवुिधा समळत नसल्याबाबत 
  

(२) *  ४५४०२   श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) गडदहींग्लज (जज.कोल्हापरु) येथे असलेल्या मलुीींच्या वसनतगृहातील मलुीींना 
योग्य आहार व सवुवधा समळत नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त् या 
दरम् यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच प्राींताधधकारी याींनी सदर वसनतगृहास मलुीच्या तक्रारीच्या अनषुींगाने 
भे् ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत शासनामाफग त चौकशी केली आहे 
काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनसुार सदर वसनतगृहाचे 
व्यवस्थापकावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) ते (३) होय. 
(४) गृहपाल, मलुीींचे शासकीय वसनतगृह, गडदहींग्लज, जजल्हा कोल्हापरू  
याींचेववरुद्ध कारवाई प्रस्ताववत करून त्याींची कणकवली येथे बदली करण्यात आली 
आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िोल्हापरू-साांगली महामागाचच्या चौपदरीिरणाचे  
िाम ननिृष्ट् ट दजाचचे झाल् याबाबत 

  

(३) *  ४४७२०   डॉ.सजुजत समणचेिर (हातिणांगले), श्री.राजेश क्षीरसागर 
(िोल्हापरू उत्तर), श्री.उल्हास पाटील (सशरोळ), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर 



4 

(शाहूिाडी), श्री.सरेुश हाळिणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) कोल्हापरू-साींगली महामागागच्या चौपदरीकरणाचे काम सरुु असनू रस् त् याच् या 
दोन् ही बाजचू् या बाींधणीचे काम झाले असनू जसमनीपासनू दहा फू्ापयतं काही 
दठकाणी उींची  वाढल् याने रस् त् याकडेला धोकादायक उतार ननमागण झाला असल् याचे 
माहे जानेवारी, २०१६ मध् ये वा त् यादरम् यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, या धोकादायक उतारामळेु अपघाताींचे प्रमाण वाढले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तसेच या महामागागवर हालोंडी (ता.हातकणींगले) येथील पलूावरील काम दीड 
वषागपासनू तसेच सशरोली नजजकच्या रस्त्यावरील कामेही रखडली आहेत, 
असल्यास, यामळेु यादठकाणी अपघाताींचे प्रमाण वाढले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या महामागागचे काम अधगव् अवस्थेत असल्याने प्रदषूण व 
धरुाळ्यापासनू रस्त्याींच्या कडेला असणाऱ्या शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान होत 
असनू शासन या शेतकऱ्याींना नकुसान भरपाई देणार आहे काय, 
(५) असल् यास, या रस् त् याचे काम ननकृष ् दजागचे करणा-याींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     सदर रस्त्याचे चौपदरीकरण करणेसाठी आवश्यक असणाऱ्या भारतीय रस्ते 
महासभेच्या मानकाप्रमाणे रस्त्याचे चढ-उतार ठेवणेत आलेले आहेत. तसेच सदर 
काम अदयाप प्रगतीत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सदर दठकाणी कोणतीही अपघाताची घ्ना घडल्याची नोंद नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
     हालोंडी येथील पलूाचे काम पणुग झाले असनू त्या दठकाणचे चौपदरीकरणाचे 
काम सधु्दा पणूग झाले आहे.  त्याचप्रमाणे सशरोली हद्दीतील मखु्य रस्त्याचे काम 
पणुग झाले असनू सेवा रस्त्याचे काम प्रगतीत आहे. 
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(४) या रस्त्याचे चौपदरीकरणासाठी भसूींपादन करणेत आलेल्या जसमनीच्या 
मालकाींना शासकीय ननयमानसुार नकुसान भरपाई देणेत आलेली आहे. 
(५) रस्त्याचे काम ननकृष् झाले आहे हे म्हणणे खरे नाही. सदरचे काम ननववदा 
अ्ी व शतीनसुार चाल ूआहे. 

----------------- 
चािण (ता.खेड,जज.पणेु) येथे िसनतगृह बाांधण्याबाबत 

(४) *  ४५६६९   श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खेड तालकु्यातील (जज.पणेु) दगु गम भागातील ठाकर, कातकरी, महादेव कोळी 
या आददवासी कु्ुींबाींची मलेु आणण मलुी सशक्षणासाठी चाकण शहरात येत 
असल्याने चाकण येथे वसनतगृह बाींधण्याबाबत ववभागीय प्रकल्प अधधकारी, 
घोडेगाव याींनी शासनास प्रस्ताव पाठववल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त् या 
दरम् यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक २९ जानेवारी,२०१६ 
रोजी आददवासी ववकास मींत्री याींना ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनषुींगाने प्रस्तावास मान्यता देणेबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) प्रकल्प अधधकारी, घोडेगाव याींनी अनसुधूचत जमातीच्या 
मलुा-मलुीींकररता शासकीय वसतीगृह मींजरूीचा अपर आयकु्त, आददवासी ववकास, 
ठाणे याींच्याकडे सादर केलेला प्रस्ताव, अपर आयकु्त, आददवासी ववकास, ठाणे 
याींनी आयकु्त, आददवासी ववकास, नासशक याींच्याकडे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये 
पाठववला असल्याची बाब खरी आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) राज्यातील ववववध भागातील लोकप्रनतननधीींची मागणी लक्षात घेऊन, 
राज्यातील उच्च सशक्षण घेणाऱ्या आददवासी ववदयार्थयांची सींख्या व त्यानषुींगाने 
अनतररक्त शासकीय वसतीगृहाची ननकड लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे नवीन वसतीगृह 
मींजरूीसाठीचा एकत्रत्रत प्रस्ताव शासनास सादर करण्याबाबत आयकु्त, आददवासी 
ववकास, नासशक याींना कळववण्यात आलेले आहे. 
(४)  प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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हातरुां डी-दाभाडी (ता.पेठ,जज.नासशि) या रस्त्त्याच्या बाांधिामाबाबत 

(५) *  ४७२९३   डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पेठ तालकु्यातील (जज. नासशक) हातरुीं डी-दाभाडी रस्त्यावर चार मदहन्याींपवूी 
डाींबरीकरण करण्यात आले असनू नव्याने पणूग झालेला रस्ता खोदनू मोरीचे 
बाींधकाम सावगजननक बाींधकाम ववभागामाफग त करण्यात येत असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सामान्यत: रस्ता बाींधण्यापवूी मोरीचे बाींधकाम करणे अपेक्षक्षत व 
आवश्यक असताना हातरुीं डी रस्त्यावर आधी रस्ता मग तयार झालेला रस्ता 
खोदनू मोरी व पनु्हा नवा रस्ता अशी अजब कायगपध्दती अवलींत्रबली जात आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषग काय व त्यानसुार यात दोषी असणाऱ्या 
अधधकारी व कीं त्रा्दाराववरुध्द काय कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
       ववषयाधीन रस्त्यावर ककमी ६/६०० मधील मोरीच्या बाींधकामास शेतकरी 
िी.प्रभाकर यशवींत सातपतेु याींनी हरकत घेतल्यामळेु मोरी बाींधकामाच्या दठकाणी 
तात्परुत्या स्वरुपाचे डाींबरीकरण ठेकेदाराने स्वखचागने केले होते.  यात केवळ 
लगतच्या डाींबरीकरणाचे नकुसान होऊ नये व वाहतकू सरुळीत व्हावी हा उदे्दश 
होता. 
(३), (४) व (५) अननयसमततेची बाब नसल्याने चौकशी करण्याचा प्रश्न उद् ावत  
नाही. 
 

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

सहिारी औद्योगिक वसाहतीींना सकुाण ूसमितीने घातलेल्या जाचक अट ींबाबत 

(६) *  ४४९५०   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), डॉ.पतांगराि िदम (पलसू 
िडेगाि), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
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श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर औदयोधगक धोरण २०१३ अींतगगत राज्यातील १४ सहकारी 
औदयोधगक वसाहतीींना पायाभतू सवुवधाबाबतचे प्रस्ताव दाखल केलेले होते, 
त्यापकैी पाच सहकारी औदयोधगक वसाहतीींचे प्रस्ताव मींजरू करण्यात आले 
आहेत, त्यामध्ये सहकारी औदयोधगक वसाहतीींना २५-७५ या आकृतीबींधाऐवजी 
आता शासनाने ५०-५० या आकृतीबींधास काही अ्ीींसह अथगसहाय्य देण्याबाबतच्या 
उदयोग सींचालनालयाच्या पत्रास ददनाींक ६ जनू, २०१५ अन्वये सकुाण ूससमतीने 
मींजरूी ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सकुाण ू ससमतीने जाचक अ्ी घातल् याने कोणतीही सहकारी 
औदयोधगक वसाहत त्या पणूग करु शकत नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या जाचक अ्ी दरू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) होय. 
(२) नाही. 
     औदयोधगक पायाभतू सवुवधाींची ननसमगती व ववकास यासींदभागत मा.मखु्य 
सधचव याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक ३१.१२.२०१५ रोजी झालेल्या सकुाण ू
ससमतीच्या नतसऱ्या बठैकीमध्ये सहकारी औदयोधगक वसाहतीींच्या मागणीस 
अनसुरुन २५-७५ अशा सधुारीत आकृतीबींधास ससमतीने मान्यता ददली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य िखार महामांडळाच्या िाहतिू  
दरामध्ये गरैव् यिहार झाल् याबाबत 

  

(७) *  ३९७००   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (सशडी), श्री.सरेुश हाळिणिर 
(इचलिरांजी), अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण 
पजश्चम), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.जयिुमार 
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गोरे (माण), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अस्त्लम 
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.वििास 
िुां भारे (नागपरू मध्य), श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपरू), श्री.चांद्रिाांत सोनािणे 
(चोपडा), श्री.अतलु सािे (औरांगाबाद पिूच), डॉ.अननल बोंडे (मोशी), श्री.विनायिराि 
जाधि-पाटील (अहमदपरू), श्री.गलुाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीण), श्री.समीर 
िुणािार (हहांगणघाट), श्री.विजय िाळे (सशिाजीनगर), श्रीमती मननषा चौधरी 
(दहहसर), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.सभुाष उफच  पांडडतशेठ पाटील 
(असलबाग), श्री.अजुचन खोतिर (जालना), श्री.अजय चौधरी (सशिडी), श्री.विजय 
िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सधुािर िोहळे (नागपरू दक्षक्षण), श्री.सधुािर देशमखु 
(नागपरू पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नागपरू पिूच), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.डड मल्लीिाजूचन रेड्डी (रामटेि), श्री.सरेुश (राजमूामा) भोळे (जळगाि शहर), 
श्री.प्रशाांत बांब (गांगापरू), श्री.ननतेश राणे (िणििली), श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी) :   
सन्माननीय पणन मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य वखार महामींडळाच्या  अन्न धान्य वाहतकूीचे दर जास्त 
असनू कीं त्रा्दाराींना करोडो रुपयाींची खैरात देण्यात असल्याची तक्रार मा.मखु्यमींत्री 
याींचेकडे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान करण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास कें द्रीय वखार महामींडळ ्नामागे रु. १४६ वाहतकू  व हाताळणी 
देत असताना, राज्य वखार महामींडळ याच  कामासाठी  ्नामागे रु. ८०० अदा 
करते, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास दोन महामींडळाींच्या वाहतकू दरात प्रचींड तफावत असनू त्यामळेु 
राज्य शासनाच्या नतजोरीला करोडो रुपयाींचा फ्का बसत आहे, तसेच, जालना, 
लातरू, मोरगाव, अजुगनी (गोंददया), बारामती, सातारा, परभणी येथील वखार 
कें द्रात आधारभतू दरापेक्षा ३०० ते ५०० ्क्के जास्त वाहतकू दर सन २०१३ ते 
२०१५ या दरम्यान देण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने काही चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, अशाप्रकारे शासनाची फसवणकू करून राज्याचे आधथगक नकुसान 
करणा-या कीं त्रा्दाराींवर व त्याींच्याशी सींगनमत करणा-या अधधका-याींवर कोणती 
कारवाई करण्यात आली आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) राज्य शासनाच्या नतजोरीला फ्का बसतो हे खरे नाही. मात्र ननववदेमध्ये 
आधारभतू दरापेक्षा १६७% ते ३९८% जास्तीच्या ककीं मती मान्य झाल्या आहेत. 
ज्या CWC व  FCI  च्या दराच्या जवळपास समान आहेत. 
(४), (५) व (६) ननववदा प्रकक्रयेच्या सींबींधात आलेल्या तक्रारीची शासन स्तरावरुन 
तपासणी सरुु आहे. 

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

उद्गीर (जज.लातरू) येथे औद्योधगि के्षर वििससत िरण्याबाबत 
  

(८) *  ४४७४३   श्री.सधुािर भालेराि (उदगीर) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उदगीर (जज.लातरू) येथे औदयोधगक के्षत्र ववकससत करण्यासाठी महाराषर 
औदयोधगक ववकास महामींडळाने १२ हेक््र ८६ आर जमीन सींपादीत केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औदयोधगकीकरणाच्या बळक्ीकरणासाठी शेतकऱ्याींनी सींमती 
ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त औदयोधगक के्षत्र ववकससत व्हावे यासाठी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकडे मागणी 
केली होती, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) व (२) उदगीर ववकास कें द्रासाठी (जज.लातरू) १२.८६ 
हे.आर के्षत्र अधधसधूचत करण्यासींबींधीची अधधसचूना ददनाींक २७/१०/२००५ रोजी 
शासन राजपत्रात प्रससध्द करण्यात आली आहे. 
(३) व (४) उदगीर लघ ु औदयोधगक ववकास कें द्रासाठी अधधसधूचत करण्यात 
आलेल्या के्षत्रासींदभागत सींबींधधत खातेदाराींसोबत वा्ाघा्ीने नकुसान भरपाईचे दर 
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ठरववण्यात आले होते. परींत,ु वा्ाघा्ीने दर ननजश्चत झाल्यानींतरही 
बाजारभावाप्रमाणे मोबदला दयावा अशी मागणी करुन शेतकऱ्याींनी मोबदला 
घेण्यास नकार ददला व मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ औरींगाबाद येथे रर् 
वप्ीशन दाखल करुन  वा्ाघा्ीने  ठरलेल्या दरानसुार केलेला ननवाडा रद्द करुन 
जसमनी भसूींपादनातनू वगळण्याची मागणी केली होती. त्यामळेु सदर औदयोधगक 
के्षत्रासाठी सींपाददत केलेले के्षत्र लहान असल्याने तसेच  कायमस्वरुपी पाणीपरुवठा 
योजना कायागजन्वत करणे आधथगकदृष्या महामींडळाला परवडणारी नसल्याने सदर 
औदयोधगक के्षत्र रद्द करण्यासींबींधीचा प्रस्ताव महामींडळाने सादर केला आहे. 
त्यानसुार पढुील कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज् यात नविन महहला उद्योग धोरण राबविण् याबाबत 
  

(९) *  ४४१७६   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.सरेुश लाड (िजचत), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाि), 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.जयांत पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा), 
श्री.असमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), अॅड.गौतम 
चाबिुस्त्िार (वपांपरी), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.भास्त्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात उदयोगाींमध्ये मदहलाींना सींधी देण् यासाठी राज् यात लवकरच नववन 
मदहला उदयोग धोरण राबववण् यात येणार असल् याची मा.उदयोगमींत्री याींनी     
माहे जानेवारी, २०१६ च् या पदहल् या आठवड्यात घोषणा केलेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रश् न भाग (१) मधील प्रकरणी मदहला उदयोग धोरणाचे 
थोडक् यात स् वरुप काय आहे व त् यानसुार पढेु कोणता ननणगय घेतला वा घेण् यात 
येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देसाई : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

हहांगोली जजल््यात औद्योधगि वििास महामांडळाच्या सलांबाळा मक्ता  
औद्योधगि िसाहतीला जोडणाऱ्या रस्त्त्याच्या चौपदरीिरणाबाबत 

(१०) *  ४५६२१   श्री.तानाजी मटुिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली या  उदयोग नसलेल्या जजल््यात औदयोधगक ववकासाला चालना 
समळावी या करीता पायाभतू सवुवधा ननमागण करण्याचे दृष्ीने दहींगोली येथील 
महाराषर औदयोधगक ववकास महामींडळाच्या सलींबाळा मक्ता औदयोधगक 
वसाहतीला जोडणाऱ्या रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्यात यावे, अशा आशयाचे 
ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा. राज्यमींत्री, उदयोग व मखु्य कायगकारी 
अधधकारी महाराषर राज्य औदयोधगक ववकास महामींडळ, मुींबई याींना माहे जलु,ै 
२०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनासींदभागत शासनाकडून काय कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) सदरहू रस्त्याींचे चौपदरीकरणाचे काम ननजश्च त ककती कालावधीत मींजरू करुन 
पणूग करण्यात येईल ? 
 

श्री. सभुाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) दहींगोली जजल््यातील औदयोधगक के्षत्रातनू जाणाऱ्या रस्त्याच्या 
दहींगोली, औींढा, हट्टा, पणुाग, धनगर ्ाकळी राषरीय महामाग ग क्र. २४९ च्या  ४/०० 
ते ६/०० चे ककमी लाींबीचे (मौजे सलींबाळा मक्ता) चौपदरीकरणाच्या कामाचा 
प्रस्ताव व दहींगोली औदयोधगक के्षत्रातील ४ कामे व ९.२०० कक.मी. लाींबीची कामे 
अींदाजजत ककीं मत रु. ९२.०० को्ीचे प्रस्ताव अधधक्षक असभयींता, सावगजननक 
बाींधकाम ववभाग, नाींदेड याींच्याकडून मखु्य असभयींता, औरींगाबाद याींच्याकडे सादर 
करण्यात येत आहे. 

----------------- 
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बलुडाणा जजल् हयातील जळगाांि, जामोद ि सांग्रामपरू तालकु् यातील आहदिासी 

समाज शासकिय योजनाांच् या लाभापासनू िांधचत असल् याबाबत 
 
 

(११) *  ४७७६९   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बलुडाणा जजल् हयातील जळगाींव, जामोद व सींग्रामपरू तालकु् यातील सातपडुा 
पवगत राींगामध् ये धनके, सभलाला, बारेला व पावरा या आददवासी समाजाचे गेल् या 
अनेक वषागपासनू वास् तव् य आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर आददवासी समाजाचा समावेश शासनाच् या अनसुधूचत 
जमातीच् या ववहीत सचूीमध् ये केला गेलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास त् यामळेु आददवासी समाजातील लोक अनेक शासकीय 
योजनाींपासनू वींधचत राहत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदर आददवासी जमातीचा समावेश शासनाच् या अनसुधूचत 
जमातीच् या ववहीत सचुीमध् ये करुन त् याींना ववववध शासकीय योजनाींचा लाभ 
देणेबाबत शासनाने काय कायगवाही केली वा करण् याींत येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

 
 
 
 
 
 
 

श्री. विष्ट् ण ु सिरा :  (१) होय. बलुडाणा जजल््यातील जळगाींव जामोद व 
सींग्रामपरू या दोन तालकु्यात सभलाला, पावरा या अनसुधूचत जमातीचे वास्तव्य 
आहे. परींत ुधनके आणण बारेला सींदभागत ननजश्चत मादहती उपलब्ध नाही. 
(२)  मा.राषरपतीींच्या ददनाींक ६.९.१९५० च्या पदहल्या आदेशामध्ये तसेच सींसदेने 
वेळोवेळी सधुारणा केल्यानसुार, कें द्र शासनाने महाराषर राज्यासाठी घोवषत 
केलेल्या अनसुधूचत जमातीच्या यादीमध्ये अ.क्र.८ वर सभलाला, पावरा आणण 
अ.क्र.१३ वर धनका अशी नोंद आहे. 
      तथावप, सदर यादीमध्ये बारेला अशी नोंद आढळून येत नाही. 
(३)  “महाराषर अनसुधूचत जाती, अनसुधूचत जमाती, ववमकु्त जाती, भ्क्या 
जमाती, इतर मागासवगग व ववशेष मागास प्रवगग जातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व 
त्याच्या पडताळणीचे ववननयमन) अधधननयम, २०००” अींतगगत तयार केलेले 
“महाराषर अनसुधूचत जमातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे 
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ववननयमन) ननयम, २००३,” मधील ननयम ४ नसुार दद.६.९.१९५० म्हणजे 
मा.राषरपतीींच्या अधधसचूनेच्या ददनाींकास महाराषरातील सवगसाधारण रदहवासी 
व्यक्तीला अनसुधूचत जमातीचे प्रमाणपत्र देण्याची तरतदु आहे. तसेच त्याींना 
अनसुधूचत जमातीचे लाभ अनजेु्ञय आहेत. 
      तसेच ननयम ५ मधील तरतदुीनसुार ददनाींक ६.९.१९५० रोजी ककीं वा नींतर 
दसुऱ्या कोणत्याही राज्यातनू महाराषर राज्यात स्थलाींतर केलेल्या अजगदारास 
नमनुा क-१ मध्ये प्रमाणपत्र देण्याची तरतदु आहे. तसेच ननयम ५ (१) (ग) मध्ये 
सशक्षण, रोजगार इत्यादी समळण्यासाठी आपल्या मळू राज्यातनू महाराषरात 
स्थलाींतरीत झालेला अनसुधूचत जमाती प्रमाणपत्रधारक त्याच्या मळू राज्याच्या 
अनसुधूचत जमातीचा असल्याचे मानण्यात येईल आणण महाराषर राज्यात नव्हे 
तर त्याच्या मळू राज्यात लाभ समळण्यास तो पात्र असेल, अशी तरतदू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

शहापरू (जज.ठाणे) येथे मलुाांचे ि मलुीांचे िसनतगृह सरुु िरण्याबाबत 
  

(१२) *  ४७८२६   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळिा) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) शहापरू (जज.ठाणे) येथे ४ इींजजननअररींग महाववदयालय, औदयोधगक प्रसशक्षण 
सींस्था, महाववदयालय असल्याने या दठकाणी शहापरू तालकु्यातील आददवासी 
ववदयाथी मोठया प्रमाणात सशक्षण घेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहापरू येथे ५०० ववदयाथी क्षमता असलेले वसनतगृह सरुु 
करण्यात यावे याबाबत मा.आददवासी ववकास मींत्री याींना माहे डडसेंबर, २०१५ 
मध्ये ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वसनतगृह क्षमता ७५ असल्याने आददवासी ववदयार्थयांची गरैसोय 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती तातडीची कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) व (२)  हे खरे आहे. 
(३) व (४)  आददवासी मलुाींचे शासकीय वसतीगृह, शहापरू येथील मींजरू ववदयाथी 
क्षमता ७५ इतकी असली तरी ववदयाथी प्रवेशापासनू वींचीत राहू नयेत म्हणनू 
सोलापरू व पेण प्रकल्पातील ररक्त असलेली एकूण १३९ क्षमता शहापरू प्रकल्पात 
समायोजनाने वगग केलेली आहे. सन २०१५-१६ मध्ये शहापरू वसतीगृहात १२५ 
ववदयार्थयांना प्रवेश ददला आहे. 

----------------- 
आष्ट्टी (जज.बीड) तालकु्यात विविध योजनेतील  

लाभार्थयाांच्या नािात झालेल्या चिुाांबाबत 
  

(१३) *  ४४९५६   अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी) :   सन्माननीय विशेष सहाय्य 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आष्ी (जज.बीड) तालकु्यात िावण बाळ, सींजय गाींधी ननराधार आणण इींददरा 
गाींधी भमूीदहन योजनेतील शेकडो लाभार्थयांच्या नावाींमध्ये झालेल्या चकुाींमळेु 
लाभार्थयांना नाहक त्रास  होत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ च्या अींनतम 
सप्ताहात वा त्या समुारास ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले आहे आणण सदरहू योजनेच्या 
लाभार्थयांच्या नावात झालेल्या चकुा दरुुस्त करण्याबाबत शासनाकडून आतापयतं 
कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) आष्ी जज.बीड तालकु्यात माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये ववशेष सहाय्य 
योजनेच्या काही लाभार्थयांच्या आधार काड गवरील व बकेँच्या पासबकुवरील  नावात 
ककीं धचतसा फरक ननदशगनास आल्याने काही बकँानी अनदुानाचे वा्प केले 
नव्हते.त्यास अनसुरून सदर बकँाना लाभार्थयांचे अनदुान वा्प करण्याबाबत 
तहससलदार स्तरावरून ननदेसशत केले आहे. तसेच आधार काड गवरील नावाप्रमाणे 
खात्री करून नावे दरुूस्त करण्याची कायगवाही चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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इस्त्लामपरू ि सशराळा (जज.साांगली) येथील मलुाांच्या िसतीगृहािररता िरण्यात 

आलेल्या जागा खरेदीत झालेल्या आधथचि गरैव्यिहाराबाबत 

(१४) *  ४८३३४   श्री.सशिाजीराि नाईि (सशराळा), श्री.धनजांय (सधुीर) गाडगीळ 
(साांगली) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) साींगली जजल्हयातील इस्लामपरू व  सशराळा येथील सामाजजक न्याय 
ववभागाींतग गत मलुाींच्या वसनतगृहाकररता शासनाच्या उच्च व तींत्र सशक्षण 
ववभागाची जमीन उपलब्ध असताना त्याऐवजी खाजगी जमीन खरेदी करण्यात 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इस्लामपरू येथील वसनतगृहाकररता मौजे कापसूखेड येथील     
ग् क्र. ८६३ वरील ९५ आर शासकीय जागा मींजरू करण्यात आली असताना व 
त्या जागेचा ताबा सावगजननक बाींधकाम ववभागास प्राप्त झाला असताना तसेच, 
सशराळा येथील वसनतगृहाकररता प्रत्यक्षात एक एकर जमीन आवश्यक असताना 
६९ आर खाजगी जमीन खरेदी करुन व त्या जसमनीचे मा.दयु्यम ननबींधक, 
सशराळा याींनी रुपये ४८ लाख, ८४ हजार मलु्याींकन केले असताना त्याऐवजी सदर 
जमीन १ को्ी ८ लाख २२ हजार ८८२ रुपयाींना खरेदी करुन शासनाच्या सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींनी आधथगक गरैव्यवहार केला असल्याची बाब ननदशगनास आली आहे हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री महोदयाींना 
ददनाींक १५ जलु,ै २०१५ रोजी लेखी ननवेदन देवनू या प्रकरणाची उच्च पदस्थ 
अधधकाऱ्याींमाफग त चौकशी करण्याकररता व सींबींधधत अधधकाऱ्याींववरुध्द कारवाई 
करण्याकररता ववनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

(उत्तर आले नाही.) 
 

----------------- 
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पणेु जजल््यातील स्त्िच्छता व्यिसायातील िामगाराांच्या  

मलुाांना सशष्ट्यितृ्ती समळाली नसल्याबाबत 
  

(१५) *  ३९७४१   श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु शहर व जजल््यातील स्वच्छता व्यवसायातील कामगाराींची  समुारे दोन 
हजार पाचशे मलेु सशषयवतृ्तीसाठी पात्र असताींना माहे मे, २०१३ पासनू  एकाही 
मलुास सशषयवतृ्ती समळाली नसल्याचे ददनाींक २२ जानेवारी, २०१६ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सशषयवतृ्ती समळण्यास ववलींब लागल्याची सवगसाधारण कारणे काय 
आहेत, 
(३) तसेच, सशषयवतृ्तीचे  तातडीने वा्प करण्यासाठी कोणती कायगवाही करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 

 

देऊळगाांिराजा (जज.बलुडाणा) िृषी उत् पन् न बाजार ससमतीने  
ननयमबाहय वििास िामे िेल्याबाबत 

(१६) * ४६३९८   डॉ.शसशिाांत खेडेिर (ससांदखेड राजा) : सन्माननीय पणन मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देऊळगाींवराजा (जज.बलुडाणा) कृषी उत् पन् न बाजार ससमतीने भसुींपादन प्रकक्रया 
पणूग न करताच बनाव् दस्तऐवज तयार करुन ननयमबाहय ववकास कामे करुन 
शासनाकडून को्यावधी रुपयाींचा ननधी प्राप्त केल्याचे नकुतेच माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले, तदनसुार दोषी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली 
आहे वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये देऊळगाींव राजा 
कृवष उत्पन्न बाजार ससमतीमध्ये ननयमबा्य ववकास कामे केल्याची बाब 
ननदशगनास आलेली नाही. सध्या कामे सरुु असलेली जसमन न्यायालयात जमीन 
मालकाशी झालेल्या सींमतीपत्रानसुार सदयजस्थतीत बाजार ससमतीच्या ताब्यात 
असनू भसूींपादनाची ननयसमत प्रकक्रया सरुु आहे. ररतसर कायगवाही करुन कॉ्न 
्ेक्नॉलॉजी समशन प्रकल्पासाठी कें द्र शासनाकडून रु. १.४१ को्ी एवढे अनदुान 
बाजार ससमतीस प्राप्त झालेले आहे. सदर जागेवर बाजार ससमतीने मलुभतू 
सवुवधा ननमागण करण्याची कायगवाही सरुु आहे. 
(२) चौकशीअींती बाजार ससमतीमध्ये ननयमबा्य ववकास कामे केल्याची बाब 
ननदशगनास आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िसमत येथील अांश ि ठेि योजनेंतगचत दयु्यम ननबांधि िायाचलयाचे  
सशुोसभिरण ि नतुनीिरणाच्या िामात झालेला गरैव्यिहार 

  

(१७) *  ४१३२५   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमचला 
गावित (इगतपरूी) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली सावगजननक बाींधकाम ववभागाच्या वसमत उपववभागाच्या वतीने 
वसमत येथे अींश व ठेव योजनेंतगगत दयु्यम ननबींधक कायागलयाचे सशुोसभकरण व 
नतुनीकरण करण्याच्या नावावर समुारे ८ लाखाींचा गरैव्यवहार करण्यात आल्याचे 
माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी दोषीींववरुध्द कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी 
जजल्हाधधकारी, दहींगोली याींच्याकडे करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणातील दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा 
येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी कोणत्याही प्रकारचा गरैव्यवहार झालेला नाही. त्यामळेु दोषीींवर 
कारवाई करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
बाळे-हत् तरु ते बोरामणी या हैद्राबादला जोडणा-या महामागाचचे  

िामाला ननधी उपलब् ध िरुन देण् याबाबत 

(१८) *  ४६७८४   िुमारी प्रणणती सशांदे (सोलापरू शहर मध्य) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सोलापरू शहरातील रस्त्याींची जडवाहतकूीमळेु प्रचींड दरुावस्था झाली असनू 
रस्त्याींखालील जलवादहन्या वारींवार फु्त आहेत, अपघाताच्या प्रमाणातही वाढ 
झाली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकाराींना आळा घालण्यासाठी बा्यवळणाचे काम करुन पणेु 
महामाग ग आणण ववजापरू महामाग ग जोडणाऱ्या बाळे ते हत्तरु ते बोरामणी या 
हैद्राबादला जोडणाऱ्या महामागागचे काम त्वरीत करणे गरजेचे झाले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासाठी राषरीय महामाग ग प्राधधकरणाने त्याचा आराखडा तयार 
केला आहे, परींत ुननधीअभावी प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकल्पाला मींजरूी देऊन ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) सोलापरू शहरातील राषरीय महामाग ग क्र. ९ वरील   
कक. मी. २४१/००० ते २४२/००० ्या लाींबी दरम्यान जानेवारी, २०१६ मध्ये जनुी 
जलवादहनी फु्ल्याची बाब ननदशगनास आली, हे खरे आहे. 
      सोलापरू महानगरपासलकेकडून रस्त्याच्या क्षनतग्रस्त पषृठभागाची दरुुस्ती 
करुन रस्ता पवूगवत करण्यात आला आहे. सदर रस्त्याची जडवाहतकूीमळेु  
दरुावस्था झालेली नाही. 
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(२)  सोलापरू शहरातनू जाणारी जड वाहतकु सरुळीत होण्याच्या दृष्ीने भारतीय 
राषरीय राजमाग ग प्राधधकरणातफे NHDP Phase III अींतगगत सोलापरू-ववजापरू 
राषरीय महामाग ग क्र. १३, कक. मी. ०/००० ते ११०/५४२ चे चौपदरीकरणाच्या 
प्रकल्पाींतग गत सोलापरू शहराच्या दक्षक्षण-पजश्चम बाजसू (South-West) बाळे ते 
हत्तरु हा २१/००३ कक.मी. इतक्या लाींबीचा बा्यवळण रस्ता मींजरू आहे. 
       हत्तरु ते बोरामणी या राषरीय महामाग ग क्र. १३ ते राषरीय महामाग ग    
क्र. ९ याींना जोडणा-या प्रस्ताववत बा्यवळण रस्त्याचे भारतीय राषरीय राजमाग ग 
प्राधधकरणाच्या वतीने सन २०११ मध्ये प्राथसमक सवेक्षण करण्यात आले असनु 
अदयाप मींजरुी प्राप्त झालेली नसल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय 
राजमाग ग प्राधधकरण (NHAI), सोलापरू याींनी कळववले आहे. 
(३), (४) व (५) हत्तरु ते बाळे ्या २१.००३ कक. मी. बा्यवळण रस्त्याचा काही 
भाग माळढोक अभयारण्याच्या पयागवरण सींवेदनशील के्षत्रातनू जात असल्याने 
राषरीय वन्यजीव मींडळाकडून मींजरुी समळण्यास ववलींब झाल्याने बा्यवळण 
रस्त्याच्या बाींधकामासाठी नव्याने ननववदा ननजश्चतीची कायगवाही प्रगतीत असनू 
ननधी अभावी काम रखडलेले नाही, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय 
राजमाग ग प्राधधकरण, सोलापरू याींनी कळववले आहे. 

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

मुांबई-आग्रा महामागाचिरील सोनाळे ते िसारा, धच ांतामणिाडी  
या महामागाचिर अपघाती मतृ्य ूहोत असल्याबाबत 

(१९) *  ४२८३८   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-आग्रा महामागागवरील सोनाळे ते कसारा, धच ींतामणवाडी या ७१ कक.मी. 
च्या अींतरामधील महामागागवर गेल्या १० वषागत ५१४ जणाींचा अपघाती मतृ्य ू
झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या महामागागचे चौपदरीकरण झाल्यानींतरही अनेक दठकाणी 
बायपास व अींडरपासची योग्य सवुवधा नसल्याने यादठकाणी अपघाताींचे सत्र 
अदयापही सरुु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन यादठकाणचे अपघात रोखण्यासाठी कोणती 
तातडीची उपाययोजना करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) अदयाप, याबाबत उपाययोजना करण्यात आली नसल्यास, त्यामागील 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
    राषरीय महामाग ग क्र. ३ वरील सोनाळे ते कसारा सदरील अपघात 
साधारणपणे वेगाने वाहन चालववल्यामळेु, धोक्याच्या वळणामळेु तसेच रात्रीच्या 
वेळा वाहनाींच्या प्रखर लाई्मळेु होत असल्याचे पोलीस अधधक्षक (मखु्यालय), 
अपर पोलीस महासींचालक, (वा.), मुींबई याींनी कळववले आहे. 
(२), (३) व (४) सभवींडी बा्यवळण रस्त्याच्या प्रस्ताववत आठ पदरीकरणामध्ये 
सोनाळे ते वडपे या ७० कक.मी. च्या भागास वपसे, सोनाळे येथे वाहनाींसाठी 
भयुारी माग ग,  वालससींद येथे पादचारी भयुारी माग ग आणण वडपे येथे उड्डाणपलू 
प्रस्ताववत करण्यात आलेला आहे. भारतीय राषरीय राज्यमाग ग प्राधधकरणाकडे 
असलेल्या वडपे ते गोंदे या महामागागवरील वडपे ते धचींतामणवाडी या ६४ कक.मी. 
भागात खडकी येथे वाहनाींसाठी भयुारी माग ग मींजरू करण्यात आला असनू पाडघा-
कल्याण फा्ा (कक.मी. ५३२/४००), पररवार गाड गन (आसनगाव) व  वाससींद 
(जजींदाल कीं .) या तीन दठकाणी वाहनाींसाठी  भयुारी माग ग बाींधण्याच्या कामास 
भारतीय राषरीय राज्यमाग ग प्राधधकरण, नवी ददल्ली येथील मखु्यालयाकडून 
तत्वत: मींजरूी देण्यात आली असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय 
राजमाग ग प्राधधकरण, नासशक याींनी कळववले आहे. 

----------------- 
णखडिाळी पलू ते मानपाडा सिच ल (जज.ठाणे) येथे 

 एसलव्हेटेड रस्त्ता तयार िरण्याबाबत 
  

(२०) *  ४११७१   श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल््यातील कल्याण ग्रामीण ववधान मतदार सींघामध्ये कल्याण शीळ 

महामागागवर वाहतकू कोंडी सोडवण्यासाठी णखडकाळी पलू ते मानपाडा सकग लपयतं  

एसलव्हे्ेड रस्ता तयार करण्याकररता स्थाननक लोकप्रतीननधीींनी ददनाींक ०७ सप् े्ंबर, 

२०१५ रोजी मा. मखु्यमींत्री याींच्याकडे मागणी केली आहे,  हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच सदर  महामागागवरील वाहतकू कोंडी सोडवण्यासाठी कल्याण-शीळ हा चार 

पदरी असलेला रस्ता सहा पदरी करण्याकररता स्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाींक २१ 

एवप्रल, २०१५ रोजी  मा. सावगजननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकडे मागणी केली आहे,  हे ही 
खरे आहे काय 

(३) असल्यास, सदर प्रस्तावाींसींदभागत कोणता ननणगय घेण्यात आला वा घेण्यात येत 

आहे, 

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) सभवींडी-कल्याण-सशळफा्ा रस्त्यावर साखळी क्र.०/०० ते २१/०० 
दरम्यान उपलब्ध लाींबीत सहापदरीकरण व उवगररत लाींबीत उन्नत माग ग 
बाींधण्याच्या महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळाच्या प्रस्तावास अनसुरुन 
मींत्रीमींडळाच्या पायाभतू सवुवधा ससमतीने ददनाींक ३०.११.२०१५ रोजीच्या बठैकीत 
महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळास अींमलबजावणी यींत्रणा म्हणनू घोवषत 
करण्यास मान्यता ददली आहे. त्यानसुार महाराषर राज्य  रस्ते ववकास 
महामींडळाने सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार नेमण्याची 
प्रकक्रया पार पाडली असनू सहा मदहन्यात सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार 
करण्यात येणार असनू प्रकल्प आधथगकदृष्या ससुाध्य होत असल्यास व 
प्रशासकीय मान्यता समळाल्यावर ननधीच्या उपलब्धतेनसुार प्रकल्प हाती  
घेण्याबाबत पढुील कायगवाही करण्यात येईल. 

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

राज्यातील महाविद्यालयाांमधनू बोगस प्रिेश दाखिनू विद्यार्थयाांच्या नािे  
जमा होणाऱ्या सशष्ट्यितृ्तीत गरैव्यिहार िेल्याबाबत 

 

(२१) *  ३९७१९   श्री.सरेुश हाळिणिर (इचलिरांजी), श्री.अजय चौधरी (सशिडी), 
श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सनुनल सशांदे (िरळी), श्री.अजुचन खोतिर (जालना), 
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सरेुश लाड (िजचत), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मरॅीकोत्तर अ्यासक्रम चालववणाऱ्या सींस्था / महाववदयालयाींमधनू 
बोगस प्रवेश दाखवनू त्याींच्या नावे जमा होणाऱ्या सशषयवतृ्तीच्या रक्कमेत   
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गेल्या ५-६ वषांत ५०० को्ी हून अधधक रूपयाींचा गरैव्यवहार केल्याची बाब        
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अनसुधूचत जाती, ओबीसी, व्हीजेएन्ी, एसबीसी प्रवगागतील 
ववदयार्थयांची ऑनलाईन नोंदणी करण्याचे आदेश सामाजजक न्याय ववभागाने 
ददल्यानींतर गत वषीच्या तलुनेत २.६५ लाख मागासवगीय ववदयार्थयांची      
तसेच ३७३ महाववदयालयाींची सींख्या घ्ल्याचे सधु्दा ननदशगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील सशषयवतृ्तीतील गरैव्यवहाराची शासनाने चौकशी केली 
आहे काय व चौकशीत काय ननदशगनास आले आहे व त्याअनषुींगाने कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
(२) नाही. 
     सन २०१४-१५ मध्ये भारत सरकार सशषयवतृ्ती योजनेतींग गत ददनाींक ३१ 
माचग, २०१५ पयगन्त १२०८४ महाववदयालयातील १६५०३४२ ववदयार्थयागनी 
सशषयवतृ्ती, शकै्षणणक शलु्क प्रनतपतूी च्या लाभासाठी ऑनलाईन नोंदणी केलेली 
होती. सन २०१५-१६ मध्ये सदयजस्थतीत ११९०० महाववदयालयातील १५,९९,७५० 
ववदयार्थयागनी ऑनलाईन नोंदणी केलेली आहे. 
      सन २०१४-१५ मध्ये महाववदयालय व अ्यासक्रमाींचे मवँपग करण्यात 
आले आहे. सन २०१५-१६ मध्ये एकाच महाववदयालयाचे दोन वेगवेगळ्या नावाींनी 
असलेल्या नोंदणी पकैी एक रद्द करण्यात आल्यामळेु तसेच काही ववदयालयाचे 
सींलग्नीकरण व मान्यता रद्द झाल्यामळेु महाववदयालयाींची सींख्या कमी झाल्याचे 
ददसनू येते. 
    सन २०१५-१६ पासनू फक्त अ्यासक्रमाींच्या प्रथम वषागसाठी ववदयार्थयांने 
ऑनलाईन अजग सादर  करावयाचा असनू अजागचे नतुनीकरण महाववदयालय 
स्तरावरुन करण्यात येणार आहे. काही महाववदयालयाींनी अदयाप नतुनीकरण न 
केल्यामळेु ववदयाथी सींख्या कमी ददसनू येते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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सािरखेड (जज.अमरािती) येथील शेतिऱ्याांच्या शेतातनू सोकफया  

प्रिल् पाला पाणी परुविण् यासाठप पाईपलाईन टािण् याबाबत 
  

(२२) *  ४२५९३   अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सावरखेड (जज.अमरावती)  येथील  महामागागलगतच्या शेतकऱ्याींच्या शेतातनू 
अप् परवधाग धरणावरुन सोकफया प्रकल् पाला पाणी परुववण् यासाठी पाईपलाईन 
्ाकण् यात आली आहे, त् यामळेु बाधधत शेतक-याींनी याची भरपाई इींडडया बलु् स 
कीं पनीकडून समळावी नाहीतर बाधधत शेतक-याींना सामदूहक आत् महत् येची परवानगी 
व् हावी असे ननवदेन जजल् हाधधकारी याींना देण् यात आल् याचे माहे सप् ्ेंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्या दरम् यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर बाधधत शेतक-याींना इींडडया बलु् स कीं पनीकडून नकुसान 
भरपाई देण् याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) होय, सावरखेड येथील ग्रामस्थाींनी ददनाींक ११/०८/२०१५ 
रोजी याबाबतचे ननवेदन जजल्हाधधकारी याींना सादर केले आहे. 
(२) व (३) उप ववभागीय अधधकारी, मोशी याींनी याप्रकरणी ददनाींक ९/०२/२०१६ 
रोजी सदर प्रकरणी वपक नकुसानीबाबत कृषी ववभागाचे मलू्याींकनाप्रमाणे नकुसान 
भरपाई अदा करण्याचे आदेश पारीत केले आहेत. 

----------------- 
सोलापरू जजल््यातील आश्रमशाळा सशक्षिाांचे िेतन थिीत असल्याबाबत 

(२३) *  ४००४५   श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू दक्षक्षण), िुमारी प्रणणती सशांदे 
(सोलापरू शहर मध्य) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापरू जजल््यातील १०० आिमशाळाींतील तब्बल अडीच हजार सशक्षकाींचे 
वेतन मागील ५ मदहन्याींपासनू थकीत असल्याचे ननदशगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) तसेच या आिमशाळाींना सन २०१५-१६ या आधथगक वषागतील फक्त १५     
ते २०% देय अनदुान समळाले असल्याने ववदयार्थयांना उपासमारी, शकै्षणणक 
सादहत्य, दैनींददन गरजा अशा अनेक असवुवधाींना सामोरे जावे लागत आहे असे 
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आिमशाळाींतील सशक्षकाींचे वेतन व देय अनदुाने समळण्यासाठी व 
भववषयात असा ववलींब होणार नाही याबाबत कोणती उपाययोजना करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. जानेवारी-२०१६ अखेर पयतं वेतन अदा 
करण्यात आलेले आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) सन २०१५-१६ मध्ये वेतनासाठी १००% अनदुान ववतरीत करण्यात आलेले 
आहे. तसेच आिमशाळाींचे मदहन्याच्या एक तारखेला वेतन अदा करण्याचे आदेश 
दद. १८.१०.२०१२ अन्वये ननगगसमत करण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

यितमाळ जजल्हयातील आहदिासी वििास विभागाच्या िसनतगृहातील  
साहहत्य विनािापर पडून असल्याबाबत 

  

(२४) *  ४७७४४   श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  आददवासी ववकास ववभागाकडून यवतमाळ जजल्हयात ३० शासकीय 
आिमशाळा, ४० अनदुाननत आिमशाळा  व ३० वसनतगृह चालववण्यात येत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यवतमाळ जजल्हयातील पसुद तालकु्यातील हषी व यवतमाळ 
तालकु्यातील धचचघा्, कक्ा कापरा येथील आिमशाळेतील प्राींगणात जनरे्र, 
थे्रषर चक्की, स्पे्र पींप, सशलाई मसशन पाईप आदी सादहत्य मागील एक वषागपासनू 
पडून आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३)  तसेच सदर वसनतगृहातील अनेक खोल्यात व ननवासाच्या खोलीतही सदर 
सादहत्य पडून असल्यामळेु वातावरण पणुगतः दवुषत होऊन ववदयाथींनीींचे आरोग्य 
धोक्यात आलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर सादहत्य गरज ु लाभार्थयांना वेळेवर वा्प का केले नाही, 
याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यानषुींगाने कोणती कायगवाही 
करण्यात आली वा येत आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
स्पे्र पींप, सशलाई मसशन, चक्की व पाईपचे वा्प करण्यात आलेले आहे. तर 
थे्रशर परुवठा व जनरे्र परुवठ्याबाबत चौकशी सरुु असल्याने थे्रशरचे 
लाभार्थयांना ववतरण करण्यात आलेले नाही व जनरे्र से् कायागजन्वत केलेले 
नाहीत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) थे्रशर परुवठ्याबाबत पाींढरकवडा पोसलस स््ेशन येथे गनु्हा दाखल असनु 
प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. जनरे्र परुवठ्याबाबत ॲन््ी करप्शन ब्यरुो 
अमरावती याींच्याकडून चौकशी सरुु आहे. 

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

राज्य सहिार पररषदेच्या सिेक्षणात बोगस  
सहिारी सांस्त्था आढळून आल्याबाबत 

(२५) *  ४५२१३   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपरू), श्री.बाबरुाि पाचणे (सशरुर) :   
सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् य सहकार पररषदेने केलेल् या सवेक्षणात तब्बल ५४ हजार बोगस सहकारी 
सींस्था आढळून आले असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
आढळून आले  आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य सहकार पररषदेचे सवेक्षण पणुग झाले आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अहवालात आणखी ककती सींस्था बोगस आढळून आल्या 
आहेत, 
(४) असल्यास, बोगस सींस्थाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) राज्य सहकार पररषदेने सवेक्षण केलेले नाही. तथावप 
सहकार आयकु्त कायागलयामाफग त सवेक्षण करण्यात आले आहे. 
(२) सहकार आयकु्त कायागलयामाफग त करण्यात आलेले सवेक्षण पणूग झाले आहे. 
(३) व (४) सहकार पररषदेने सवेक्षण केलेले नाही. तथावप, सहकार आयकु्त 
कायागलयास सवेक्षणापवूी व सवेक्षणात एकूण ५४११५ सींस्था 
बींद/कायगस्थधगत/ठावदठकाणा नसलेल्या आढळून आल्या आहेत.  त्यापकैी ७७४० 
एवढ्या सींस्थाींची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.  इतर सींस्थाींबाबत 
अवसायनाची कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत  नाही. 

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

घोडेगाि (ता.आांबेगाि, जज.पणेु) येथील एिाजत्मि आहदिासी प्रिल्प 
िायाचलयामाफच त िॉटर प्यरुीफायर ि रेनिॉटर हािेजस्त्टांग प्रिल्प बसविण्याबाबत 

  

(२६) *  ४३३८२   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.सरेुश लाड (िजचत), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), 
श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.नरहरी णझरिाळ 
(हदांडोरी), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हनमुांत डोळस (माळसशरस) :   
सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आददवासी आिमशाळेमधील ववदयार्थयांसाठी वॉ्र प्यरुीफायर व रेनवॉ्र 
हावेजस् ी्ंग प्रकल्प बसववण्याचे काम घोडेगाव (ता.आींबेगाव, जज.पणेु) येथील 
एकाजत्मक आददवासी प्रकल्प कायागलयामाफग त सन २०११ मध्ये मींजरू झाले होते, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या ठेकेदाराला सदरहू काम देण्यात आले होते, त्या ठेकेदाराने हे 
काम अदयाप पणूग केले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ववरोधात स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी तसेच सामाजजक 
कायगकत्यांनी घोडेगाींव (जज.पणेु) पोलीस ठाण्यात माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्या दरम्यान तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसिरा :  (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
     प्रकल्प अधधकारी, एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकल्प, घोडेगाव याींनी 
प्रस्ततु प्रकरणी उज्वल आददवासी सेवा सींस्था, जळवींडी उसरान, ता. जनु्नर, जज. 
पणेु या सींस्थेववरूध्द दद.१ जानेवारी, २०१६ रोजी घोडेगाींव (ता.आींबेगाव, जज. 
पणेु) पोलीस स््ेशन येथे गनु्हा रजजस््र क्रमाींक १/१६, भा.दीं.वव. कलम ४२० 
अन्वये गनु्हा नोंदववण्यात आला आहे. 
(४) व (५) प्रस्ततु प्रकरणी अपचारी सींस्थेववरूध्द प्रकल्प अधधकारी,  घोडेगाींव 
(ता. आींबेगाव, जज. पणेु) याींनी पोलीस ठाण्यात गनु्हा दाखल केलेला असनू 
फौजदारी कायगवाही सरुू आहे. 

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

राज्यात जजल्हाननहाय जात प्रमाणपर पडताळणी ससमत्या  
पदननसमचतीअभािी िायाचजन्ित झालेल्या नसल्याबाबत 

  

(२७) *  ४०८०५   श्री.छगन भजुबळ (येिला) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने जजल्हाननहाय ३६ जात प्रमाणपत्र पडताळणी ससमत्या स्थापन 
करण्याचा ननणगय ददनाींक २ माचग, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास घेवनूही 
पदननसमगतीअभावी सदर ससमत्या अदयापही कायागजन्वत झालेल्या नाहीत, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, सध्या अजस्तत्वात असलेल्या १५ ववभागीय जात पडताळणी 
ससमत्याींमधील १० अध्यक्ष, ५ उपायकु्त (सधचव) तर ३ सदस्य ससमत्याींची पदे 
ररक्त असल्यामळेु अनेक दठकाणचे कामकाज रखडले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववववध ग्रामपींचायत, नगरपींचायत ननवडणकुा आणण शकै्षणणक 
कामकाजासाठी मोठ्या प्रमाणात जातवधैता प्रमाणपत्रासाठी जजल्हास्तरावर अजग 
आल्याने त्याचा ननप्ारा करण्यासाठी शासनामाफग त कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) दद. २.३.२०१५ च्या शासन ननणगयान्वये  जजल्हाननहाय 
जात प्रमाणपत्र पडताळणी ससमत्या स्थापन करण्यात आलेल्या असनू, सदर 
ससमत्याींकररता आवश्यक पदाींची ननसमगती प्रस्ताववत आहे. 
(२) १५ ववभागीय जात पडताळणी ससमत्याींवरील अध्यक्ष, उपायकु्त तथा सदस्य 
व सींशोधन अधधकारी तथा सदस्य सधचव याींच्या ररक्त असलेल्या पदाींचा 
अनतरीक्त कायगभार कायगरत अधधकाऱ्याींकडे सोपववण्यात आलेला असनू, सवग 
ससमत्याींचे ननयसमत कामकाज सरुु आहे. 
(३) ववभागीय जात पडताळणी ससमत्याींकडे प्रलींत्रबत असलेली व प्राप्त प्रकरणे 
ववशेष मोदहमेदवारे ननकाली काढण्यासाठी ससमत्याींना सातत्याने ननदेश ददलेले 
आहेत. त्याप्रमाणे त्याींची कायगवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

चांद्रपरू जजल्हयातील रस्त्ते ि पलु विशेष देखभाल दरुूस्त्ती  
योजनेत्तर प्रस्त्तािास मांजरूी समळण्याबाबत 

  

(२८) *  ३९७९२   श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) चींद्रपरू जजल्हयातील रस्ते व पलु ववशेष देखभाल दरुूस्ती योजनेत्तर 
कायगक्रमातील ग् फ या योजनेतींग गत ब्रम्हपरूी, सावली, ससींदेवाही या तालकू्यातील 
१० को्ी ६९ लक्ष रूपयाींच्या ववववध ववकास कामाींचा प्रस्ताव कायगकारी असभयींता, 
सावगजननक बाींधकाम ववभाग, चींद्रपरू याींच्या वतीने मखु्य असभयींता, सावगजननक 
बाींधकाम ववभाग, नागपरू याींच्या माफग त अप्पर मखु्य सधचव, सावगजननक 
बाींधकाम ववभाग याींच्याकडे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
पाठववलेला आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देवनू ननधी उपलब्ध करून 
देण्याबाबतचे लेखी ननवेदन लोकप्रनतननधीनी अप्पर मखु्य सधचव, सावगजननक 
बाींधकाम ववभाग आणण सधचव, रस्ते याींना पत्र क्र. ववव/ब्रम्ह/१०१०/२०१६     
ददनाींक १२ जानेवारी, २०१६ रोजी ददले होते, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रस्तावास शासनाने प्रशासकीय मान्यता देवनू ननधी 
उपलब्ध करून ददला आहे वा देण्यात येणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) चींद्रपरू जजल््यासाठी सन २०१५-१६ या वषागसाठी उपलब्ध होणारे ग् ब, क 
व फ  मधील कामासाठीचे अपेक्षक्षत अनदुान रु. ११६४.२८ लक्ष इतके आहे. या 
ववत्तीय वषागसाठी रु. १०२९.३२ लक्ष रकमेचा दानयत्वाचा व रु. ३६७४.०० लक्ष 
रकमेचा नवीन कामाींचा ग् ब, क व फ कायगक्रम मींजरू करण्यात आला आहे. 
यामध्ये ब्रम्हपरुी मतदार सींघातील रु. २८४.०० लक्ष रकमेचा कामाींचा समावेश 
आहे. तसेच रु. १२३०.०० लक्ष रकमेची कामे अथगसींकल्पात मींजरू असनू प्रगतीत 
आहेत. 
     जजल््यासाठी मींजरु करण्यात आलेल्या कायगक्रमाचा ववचार करता या पेक्षा 
जास्त रकमेचा कायगक्रम मींजरु करण्यासाठी वाव उपलब्ध नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मोखाडा-जव्हार (जज.पालघर) तालकु्यातील हमरस्त्त्याांची झालेली दरुािस्त्था 
  

(२९) *  ४८९२१   श्री.पास्त्िल धनारे (डहाण)ू :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मोखाडा-जव्हार (जज.पालघर) तालकु्यातील हमरस्त्याींची खड्ड्याींमळेु अनतशय 
दरुावस्था झालेली असनू सावगजननक बाींधकाम ववभागाने मातीने खड्डे बजुवल्याने 
सवगत्र धळुीचे साम्राज्य पसरले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डाींबराने खड्डे बजुववण्याच्या प्रकक्रयेत ववलींब व दलुगक्ष होत 
असल्याचे ददनाींक ५ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास ननदशगनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती चौकशी आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी सावगजननक बाींधकाम ववभागाच्या ववलींब व दलुगक्षक्षत 
कारभारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     जव्हार व मोखाडा तालकु्यातील खराब झालेल्या डाींबरी पषृठभागावरील 
खड्डे रस्ते दरुुस्ती ग्-अ, सन २०१५-१६ मध्ये मींजरू केलेल्या कायगक्रमातनू   
माहे डडसेंबर-२०१५ मध्ये डाींबर समधित खडीने भरुन रस्ते वाहतकूीस सरुळीत 
केले आहेत. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

मुांबईतील िरळी येथील मागासिगीय िसनतगृहात  
विद्यार्थयाांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत 

  

(३०) *  ४०४७०   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.किसन िथोरे 
(मरुबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.मिरांद 
जाधि-पाटील (िाई), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.हदलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.सांजय पोतनीस (िसलना), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाि), श्री.सरेुश 
लाड (िजचत), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.जयांत पाटील (इस्त्लामपरू), श्रीमती 
हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.भास्त्िर जाधि (गहुागर), श्री.अजय चौधरी 
(सशिडी) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबईतील वरळी येथे बीडीडी चाळ क्र.११८ येथे मागासवगीय मलुाींचे शासकीय 
वसतीगृह असनू तेथे राहणाऱ्या ववदयार्थयांना प्रकल्प सादहत्य व इतर लेखन 
सामगु्री समळत नसनू तेथील ववदयार्थ यांचा मानससक छळ होत असल् याची तक्रार 
येथील ववदयार्थ यांनी सामाजजक न्याय ववभागाचे सधचव याींचेकडे माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त् या दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या वसनतगृहात वदैयकीय व असभयाींत्रत्रकी अ् यासक्रम वषग वाया 
गेलेल् या ववदयार्थ यांना राहण्यास परवानगी देणे, अ् यासक्रमाची परेुशी पसु् तके 
नसणे, अ् याससका व ग्रींथालयाची सोय नसणे, सींगणक बींद असणे, लाखो रुपये 
खचग करुन बसवलेले सोलर दह्र बींद असणे, प्रकल् प सादहत् य व अन् य लेखन 
सामगु्री ववदयार्थ यांना न देणे आदद स् वरुपाच् या त्रु् ीबाबत ववदयार्थ यांनी समाज 
कल् याण आयकु् त याींना ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१५ रोजी ननवेदन ददले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, 
(४) असल् यास, यास जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीींवर कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) सदरहु प्रकरणी अध्यक्ष, प्रहार ववदयाथी सींघ्ना, मुींबई याींचेकडून  प्रादेसशक 
उपायकु्त, समाजकल्याण ववभाग, मुींबई याींना दद. १५.१२.२०१५ रोजी  ननवेदन 
ददले आहे. 
(३) व (४) उपरोक्त मदु्दा १ बाबत त्वरीत चौकशी करुन स्वयींस्पष् असभप्रायाींसह 
अहवाल तात्काळ शासनास सादर करणेबाबत आयकु्त, समाजकल्याण, पणेु याींना 
कळववण्यात आले आहे. 
      उपरोक्त मदु्दा २ बाबत प्रादेसशक उपायकु्त, सामाजजक न्याय ववभाग, 
मुींबई याींनी “ववदयार्थयांना देय असलेल्या सवग सोयी-सवुवधा परुववल्या जातील 
याप्रमाणे कायगवाही करणेबाबत तसेच वसनतगृहातील एकही ववदयाथी        
सोयी-सवुवधाींपासनू वींधचत राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याबाबत” सहाय्यक 
आयकु्त, समाजकल्याण, मुींबई शहर याींना दद. १५.०१.२०१६ च्या पत्रान्वये सचूना 
ददलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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अहमदनगर जजल्हयातील श्रीगोंदा ते अहमदनगर या जजल्हामागाचिरील  

िडघलु ते ग ुांडेगाि या रस्त्त्याची झालेली दरुािस्त्था 

(३१) *  ४०५३१   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) अहमदनगर जजल्हयातील िीगोंदा ते अहमदनगर या जजल्हामागागवरील वडघलु 
ते ग ुींडेगाव या ७ ककलोमी्र लाींबीच्या रस्त्याची अनतशय दरुावस्था झाली असनू 
तेथे अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्याच्या कामाचे सवेक्षण करण्यात आले असनू १ को्ी ९९ 
लाख रुपयाींचा प्रस्ताव तयार करुन माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
शासनाकडे मींजरूीसाठी पाठववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रस्तावाला शासन कधी मींजरूी देणार आहे, 
(४) असल्यास, या प्रस्तावास मींजरूी त्वरीत देण्याबाबत शासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) होय. 
     प्रश्नाधीन रस्त्याचे काम  मींजरूी व ननधीच्या उपलब्धतेच्या अधीन राहून 
हाती घेण्याचा प्रयत्न राहील. 

----------------- 
अजजांठा ि िेरुळ लेण्याांिडे जाणाऱ्या रस्त्त्याच्या दरुुस्त्तीबाबत 

(३२) *  ४२१६३   श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), 
श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर), श्री.सरदार ताराससांह (मलुुांड), 
श्री.बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  जगप्रससध् द अजजींठा व वेरुळ लेण् याींना ददलेल् या ददनाींक ४ नोव्हेंबर, २०१५ 
रोजी वा त्या समुारास धचनच् या उपराष रपतीींनी भे्ी दरम् यान अत् यींत खराब 
रस् त् याने  जावे लागल् याने कें द्र सरकारच् या परराष र खात् याने या खराब रस् त् याींची 



33 

गींभीर दखल घेऊन राज् य सरकारकडे तक्रार केल् याने सावगजननक बाींधकाम 
ववभागाचे अनतररक् त मखु् य सधचव याींनी माहे नोव् हेंबर, २०१५ वा त् या दरम्यान 
औरींगाबाद ते फदागपरू या रस् त् याची पहाणी करुन माहे डडसेंबर, २०१५ मध् ये या 
रस् त् याचे सफेससींग करण् याकरीता तातडीने ३० को्ी रुपये मींजरू केले, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, औरींगाबाद ते अजजींठा लेणीपयतंच्या ९५ ककमी रस्त्याच्या 
डाींबरीकरणाचे काम ३१ ्क्के कमी दरात मींजरु करुन त्या रस्त्याचे भमूीपजुन 
करण्यात आले परींत ुहे काम सरुु झाले नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, गेल् या अनेक वषागपासनू औरींगाबाद ते अजजींठा लेण् याींकडे जाणा-या 
रस् त् याच् या कामाींवर सन २०१३-१४ व २०१४-१५, २०१५-१६ या तीन आधथगक वषागत 
ककती रुपये खचग करण् यात आले व त् या अींतगगत कोणकोणती कामे करण् यात 
आली, 
(४) असल्यास,  हा रस्ता जागनतक वारसा असलेल्या अजजींठा लेणी या पयग् क 
स्थळाकडे जात असल्याने याचे काम प्रलींत्रबत असल्याने  पयग् क व इतर 
नागररकाींची गरैसोय होत आहे हे लक्षात घेता शासन आवश्यक कायगवाही  
करणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
       चीनचे मा.उपराषरपती याींनी अजजींठा लेणी दशगन कायगक्रमासाठी 
औरींगाबाद-अजजींठा रस्त्यावरुन केलेल्या प्रवासादरम्यान सदर रस्ता खड्डेमय व 
खराब असल्याचे ननदशगनास आलेबाबत कें द्र शासनाच्या परराषर  खात्याने तक्रार 
केल्याबाबत या ववभागास कोणतेही  पत्र प्राप्त नाही. तथावप, सदर रस्ता 
पषृठभाग नतूनीकरणा अभावी खराब असल्याचे अींशत: खरे आहे. 
(२) प्रश्नाधीन रस्त्याच्या डाींबरीकरण व मजबतूीकरणाचे रुपये २४६८ लक्ष रकमेचे 
काम मींजरू आहे. या कामाचे कायागरींभ आदेश दद. २७.१.२०१६ रोजी ददले असनू 
काम प्रगतीत आहे. 
(३) सन २०१३-१४ ते २०१५-१६ या तीन वषागत औरींगाबाद अजजींठा रस्त्याच्या 
कामावर अथगसींकल्प, १३ वा ववत्त आयोग, देखभाल दरुुस्ती  कायगक्रम       
ग्-अ,ब,क,ड,ई मधनू रु. २४७८.१२ लक्ष इतका खचग झाला आहे. यातनू रस्ता 
रुीं दीकरण, मजबतूीकरण, डाींबरीकरण, अपघातप्रवण स् थळाींची सधुारणा व इतर 
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ककरकोळ दरुुस्तीची कामे पणूग करण्यात आली आहेत. 
(४) सध्या प्रश्नाधीन रस्त्याचे आवश्यक त्या दठकाणी मजबतुीकरण व 
डाींबरीकरण, नतूनीकरणाचे काम प्रगतीत आहे. रस्त्यावरील वाहतकू सरुळीत सरुु 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सशिली (ता.मािळ, जज.पणेु) येथील पलुाच्या दरुुस्त्तीबाबत 
  

(३३) *  ३९६९१   श्री.सांजय (बाळा) भेगडे (मािळ) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) सशवली (ता.मावळ, जज.पणेु) येथील पलुाला मधोमध भगदाड पडल्याने हा 
पलू धोकादायक बनला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सशवली, भडवली, का्ेवाडी, आडगव, येलघोल, धनगव्हाण या 
गावाींसाठी अत्यींत जवळचा माग ग म्हणनू या पलुाचा वापर केला जातो, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, गेल्या दोन वषांपवूी या भागात अनतवषृ्ी झाल्याने पवना 
धरणाच्या दरवाजातनू पाणी सोडण्यात आले होते, त्यावेळी या पलुाची उींची कमी 
असल्याने पाण्याच्या प्रवाहाने पलु वाहून गेला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सावगजननक बाींधकाम ववभागाने हा पलू दरुुस्त केला परींत ुत्याच 
दठकाणी पलुाला मधोमध मोठे भगदाड पडले आहे त्यामळेु अपघात घडत आहे, 
तसेच या पलुाला दोन्ही बाजनेू कठडे नसल्याने प्रवाशी जीव मठुीत धरून प्रवास 
करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या सशवली येथील पलुाची तातडीने दरुस्ती करणेबाबत शासन 
स्तरावर कोणत्या उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत, नसल्यास ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
     सदर पलु प्रजजमा क्र. १०५ वर असनू रस्त्याची लाींबी ३५.६ कक.मी. आहे. 
प्रश्नाींककत पलू हा ३५ मी्र लाींबीचा असनू पलूासाठी ६ मी. लाींबीचे ५ गाळे व 
उवगरीत ५ मी्र लाींबीत ६०० मी. व्यासाचे पाईप पाच ओळीत आहेत. पलु हा 
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सबमससगबल पध्दतीचा आहे. पलुाच्या आर.सी.सी.पाईप असलेल्या भागातील 
मातीभराव जानेवारी, २०१६ मध्ये खचल्यामळेु पलुाच्या पषृठभागावर खड्डा 
पडल्याचे ननदशगनास आले तथावप सदर खड्डा भरुन घेवनू रस्ता सजुस्थतीत 
ठेवलेला आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) सन २०१२-१३ मध्ये अनतवषृ्ीमळेु सदर पलुाचा वाहून गेलेला 
भराव जजल्हा पररषदेकडून दरुुस्त करण्यात आला होता. सदर पलू जजल्हा 
पररषदेकडून सा.बाीं. ववभागाकडे हस्ताींतररत झालेला आहे. सदरील पलुाचे 
बाींधकाम हे खुप जनेु असनू भरावाच्या दठकाणी पाईप व हेड वॉलचे बाींधकाम हे 
क्षनतग्रस्त झालेले आहे.  पलूाचा रेलीींगची सवुवधा नसल्यामळेु गाड गस््ोन 
लावण्यात आलेले असनू या पलुाच्या भरावामध्ये पडणारे खड्डे वेळोवेळी  भरुन 
पलूाचा पषृठभाग सजुस्थतीत ठेवण्यात आला आहे.  सदर पलूाची पनुगबाींधणी 
करण्याचे प्रस्तावाधधन असनू ननधी, ननकष व प्राथम्यक्रमाने हाती घेण्याचे 
ननयोजन आहे. 

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

हदांडोरी (जज.नासशि) येथील मलुीांच्या शासिीय  
िसतीगृहात अन्नातनू झालेली विषबाधा 

  

(३४) *  ४२९४०   श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरूी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(ससल्लोड), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.रुपेश म् हारे 
(सभिांडी पिूच) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नासशक जजल््यातील ददींडोरी येथील मलुीींच्या शासकीय वसतीगृहात ननकृष् 
अन्न देण्यात  आल्यामळेु ३१ मलुीींना ववषबाधा झाली असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन  येथे अन्न परुवठा 
करणाऱ्या ठेकेदारावर कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् ण ु सिरा : (१) आददवासी मलुीींचे शासकीय वसतीगृह, ददींडोरी, जनेु व 
नवीन येथील ९ ववदयाथीनीींना ददनाींक २५.९.२०१५ रोजी उल्या व जलुाबाचा 
त्रास झाल्याने जजल्हा रुग्णालय, नासशक येथे औषधोपचारासाठी दाखल करण्यात 
आले होते, ही बाब खरी आहे. 
(२) उपरोक्त दोन्ही वसतीगृहातील ठेकेदाराींचा भोजनठेका बींद करण्यात आला 
असनू नवीन भोजनठेका सरुु करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद शहरातील ननराधार ि अत् यल् प उत् पन् न असलेल्या नागररिाांना  
सांजय गाांधी ननराधार योजनेतनू समळणारे अनदुान बांद असल्याबाबत 

(३५) *  ४८९५५   श्री.अतलु सािे (औरांगाबाद पिूच) :   सन्माननीय विशेष 
सहाय्य मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद शहरातील ननराधार व अत् यल् प उत् पन् न असलेल्या नागररकाींना 
शासनामाफग त सींजय गाींधी ननराधार योजनेतनू समळणारे अनदुान सन २०११ 
पासनू बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनदुान बींद करण्याची कारणे काय आहेत तसेच सदर योजनेतील 
अनदुान सरुु करावे अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी जजल्हाधधकारी 
औरींगाबाद याींचेकडे ददनाींक  २० ऑक््ोबर, २०१५ रोजी लेखी ननवेदनादवारे केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींजय गाींधी ननराधार योजनेतील अनदुान सरुु करण्याबाबत 
शासनस्तरावरील कायगवाहीची सदय:जस्थती काय आहे ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
     सींजय गाींधी ननराधार अनदुान योजनेअींतगगत औरींगाबाद शहरातील पात्र 
लाभार्थयांचे अनदुान ननयसमत चाल ुआहे. 
(२) होय. 
     यासींदभागत स्थाननक लोकप्रनतननधीींच्या दद.१० ऑक््ो, २०१५ रोजीच्या 
ननवेदना अनषुींगाने जजल्हाधधकारी औरींगाबाद कायागलयाच्या दद.०४ नोव्हें, २०१५ 
रोजीच्या पत्रान्वये वस्तजुस्थती मा. लोकप्रनतननधी याींना  अवगत करण्यात 
आलेली  आहे. 
(३)  प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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हसनाबाद (ता.भोिरदन, जज.जालना) येथील धगरजा  

नदीिरील पलुाच्या दरुुस्त्तीबाबत 
  

(३६) *  ४८४४५   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) हसनाबाद (ता.भोकरदन, जज.जालना) येथील धगरजा नदीवरील पलुाचे सींरक्षक 
कठडे तु् लेले असल्याने दोन दचुाकी चालक रात्रीच्यावेळी अींधारात पलुाखाली 
पडून गींभीर जखमी झाल्याची घ्ना ददनाींक ३ जानेवारी, २०१६ रोजी वा 
त्यासमुारास घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ऑक््ोबर मदहन्यामध्ये झालेल्या अनतवषृ्ीच्या पावसामळेु सदरहू 
पलुाचे कठडे वाहून गेल्यानींतर सदर पलु वाहतकूीच्या दृष्ीने धोकादायक झाला 
असल्याची बाब स्थाननक ग्रामस्थाींनी सावगजननक बाींधकाम ववभागाच्या वारींवार 
ननदशगनास आणनु देखील मागील चार मदहन्याींमध्ये ववभागाकडून कोणतीही 
कायगवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले त्यानसूार पढेु कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) प्रश्नाधीन पलुाचे सींरक्षण कठडे तु् लेले असल्यामळेु 
कोणत्याही प्रकारचा अपघात झाल्याची घ्ना ददनाींक ३ जानेवारी, २०१६ रोजी वा 
त्या दरम्यान घडली असल्याची नोंद पोलीस स््ेशन हसनाबाद, याींच्या 
असभलेखावर नसल्याचे सहायक पोलीस ननरीक्षक, हसनाबाद, याींच्या 
अहवालावरुन ददसनू येते. 
(२) काम हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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बलुढाणा जजल्हयातील खाजगी िसतीगृहाांमध् ये िाम िरणा-या  
िमचचाऱ्याांचे मानधन थिीत असल्याबाबत 

  

(३७) *  ४२०२३   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बलुढाणा जजल्हा पररषद समाजकल्याण ववभागाींतग गत चालववण्यात येत 
असलेल्या खाजगी वसतीगृहाींमध्ये काम करणाऱ्या जजल्हयातील १२४ कमगचाऱ्याींचे 
मागील पाच मदहन्याींपासनू मानधन थकीत आहे त्यामळेु या कमगचाऱ्याींवर 
उपासमारीची वेळ आली असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कमगचाऱ्याींचे थकीत वेतन तातडीने देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१)  मानधन थकीत होते, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) सदर योजनेअींतगगत चाल ूवषागमध्ये अथगसींकजल्पत तरतदुीपकैी उवगररत तरतदू 
तसेच डडसेंबर, २०१५ च्या दहवाळी अधधवेशनामध्ये परुवणी मागणीदवारे मींजरू 
झालेला ननधी ववतरीत करण्याची कायगवाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत  नाही. 

----------------- 
गडधचरोली जजल् ्यातील एिाजत्मि आहदिासी वििास प्रिल्पातील  

अधधिारी ि िमचचाऱ्याांची पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(३८) *  ४८५५८   श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली जजल् ्यातील गडधचरोली, अहेरी व भामरागड या एकाजत्मक 
आददवासी ववकास प्रकल्पातील जवळपास ३६३ अधधकारी व कमगचाऱ्याींची पदे 
ररक्त आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  गडधचरोली हा आददवासी जजल्हा असल्याने उक्त ररक्त पदाींमळेु 
येथील आददवासी समाज व ववदयार्थयांच्या शकै्षणणक कायागवर ववपरीत पररणाम 
होत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर ररक् त पदे भरण् याबाबत काय कायगवाही केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(४) असल्यास, ककती कालावधीत उक् त ररक् त पदे भरण् यात येणार आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
      गडधचरोली जजल््यातील गडधचरोली, अहेरी व भामरागड या एकात्मीक 
आददवासी ववकास प्रकल्पातील सवग सींवगागत मींजरू असलेल्या एकूण १७६७ 
पदाींपकैी १२८७ पदे भरलेली असनू ४८० पदे ररक्त आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
       ग्- ब सींवगागतील ररक्त असलेल्या पदाचा अनतररक्त कायगभार कायगरत 
असलेल्या अधधकाऱ्याींकडे देण्यात आलेला असनू सशक्षकेत्तर कमगचाऱ्याींकडे कामाचे 
समाींतर वा्प करण्यात आलेले आहे. तसेच आिमशाळेतील ररक्त असलेल्या 
सशक्षक सींवगागतील पदाींवर मानधन तत्वावर सशक्षकाींची ननयकु्ती करण्यात आलेली 
आहे. त्यामळेु आददवासी समाज व ववदयार्थयांच्या शकै्षणणक कायागवर ववपरीत 
पररणाम होत नाही. 
(३) ग्- ब सींवगागतील सहायक प्रकल्प अधधकारी हे पद सरळसेवा व पदोन्नतीने 
भरण्याबाबत शासनस्तरावर तसेच महाराषर लोकसेवा आयोगामाफग त कायगवाही 
सरुु आहे. तसेच ग्- क व ग्- ड सींवगागतील पद भरतीबाबत अपर आयकु्त, 
नागपरू व सींबींधधत प्रकल्प अधधकारी याींच्यास्तरावर कायगवाही सरुु आहे. 
(४) सदर ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत आवश्यक कायगवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील खाजगी तांरननिेतन महाविद्यालयाांमध्ये  
सशष्ट्यितृ्ती अांतगचत िेलेला गरैव्यिहार 

  

(३९) *  ३९८८१   अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण 
पजश्चम), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
श्री.विजय िाळे (सशिाजीनगर), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अजय चौधरी 
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(सशिडी), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सनुनल सशांदे (िरळी), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.नसीम खान (चाांहदिली), डॉ.सजुजत समणचेिर (हातिणांगले), श्री.राजेश 
क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर), श्री.उल्हास पाटील (सशरोळ), श्री.नानाजी शामिुळे 
(चांद्रपरू), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.हनमुांत डोळस (माळसशरस), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.सनुनल प्रभ ू
(हदांडोशी), श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.चांद्रिाांत सोनािणे (चोपडा), श्री.योगेश 
हटळेिर (हडपसर), श्री.बाळासाहेब सानप (नासशि पिूच) :  सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खाजगी तींत्रननकेतन महाववदयालयामधील अनसुधूचत जाती, 
ओबीसी, जव्हजेएन्ी आणण एसबीसी या प्रवगागतील ववदयार्थयांना व आददवासी 
ववकास ववभागातफे अनसुधूचत जमातीच्या ववदयार्थयागना सशषयवतृ्ती अींतगगत 
ननवागह भत्ता ददला जातो व सशक्षणशलु्क, पररक्षा शलु्क आणण इतर शलु्क या 
नतन्हीचा लाभ कॉलेज चालववणाऱ्या सींस्थाींना समळतो, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्यातील खाजगी तींत्रननकेतन महाववदयालयाने बोगस प्रवेश, 
कागदोपत्री नोंदणी, एकाच ववदयार्थयांचे दोन दठकाणी प्रवेश तसेच सन २००९-१० 
ते २०१४-१५ या काळात ६ लाख ८८ हजार १९८ ववदयार्थयांना नामाींकन देऊन 
प्रत्यक्षात प्रथम वषागच्या अींनतम पररके्षला ४ लाख ७७ हजार ९३६ ववदयाथी 
बसवनू न बसलेल्या २ लाख १० हजार २६२ ववदयार्थयांचे पररक्षा शलु्क आणण 
इतर शलु्क यामध्ये गेल्या ६ वषागत ५०० को्ी रुपयाींची लू्  केल्याचे प्रकरण 
ननदशगनास आल्यानींतर शासनाने सदर गरैव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेशही 
ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर चौकशी पणूग झाली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
आहे व ज्या महाववदयालयाने आधथगक गरैव्यवहार केल्याचे ननदशगनास आले आहे 
त्या महाववदयालयाच्या व्यवस्थापनावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत  
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) शकै्षणणक वषग २०१०-११ ते २०१४-१५ या कालावधीमध्ये एकूण ७,६२,१४५ 
इतक्या ववदयार्थयांनी खाजगी महाववदयालयामध्ये प्रवेश घेतला असनू त्याींची 
नोंदणी केली आहे. 
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     तसेच नोंदणी केलेल्या ववदयार्थयांपकैी एकूण ७,२८,२८० इतके ववदयाथी 
दहवाळी परीके्षस व ५,४४,९१४ इतके ववदयाथी दहवाळी परीके्षस व ५,४४,९१४ इतके 
ववदयाथी उन्हाळी परीके्षस बसले होते. 
     राज्यातील  मरॅीकोत्तर सशषयवतृ्ती व शकै्षणणक शलु्क योजनेत गरैव्यहार 
झाल आहे ककीं वा कसे हे तपासण्यासाठी गृहववभागाच्या शासन ननणगय ददनाींक 
१५/१/२०१६ अन्वये ववशेष चौकशी पथकाची (्ास्क फोसग) स्थापना करण्यात 
आलेली आहे. 
(३) सशषयवतृ्ती व शकै्षणणक शलु्काबाबतच्या ववववध तक्रारीींच्या अनषुींगाने स्थापन 
करण्यात आलेल्या ववशेष चौकशी पथकामाफग त (्ास्क फोसग) चौकशी सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िरळी (मुांबई) येथील शासिीय ननिासी इमारतीांच्या दरुुस्त्तीचे  

िाम ननधीअभािी प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(४०) *  ४४४७३   श्री.सनुनल सशांदे (िरळी) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वरळी (मुींबई) येथील शासकीय ननवासी इमारतीींच्या दरुुस्तीचे काम 
ननधीअभावी प्रलींत्रबत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ मध् ये वा त् या 
समुारास ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू शासकीय ननवासी इमारतीींच्या दरुुस्तीींच्या कामाींसाठी 
तातडीने ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाकडून आजतागायत कोणती 
कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशतः खरे आहे. 
(२) व (३) प्रश् नाधीन कामासाठी सन २०१५-१६ या वषागत रु. ११२४.०० लक्ष 
इतका ननधी उपलब् ध झाला आहे. ववभागाकडे प्राप् त ननधीतनू शासकीय ननवासी 
इमारतीची अत् यावश् यक स् वरुपाच् या देखभाल दरुुस् तीची कामे हाती घेण् यात येत 
आहेत. 

----------------- 
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मराठिाडयातील रस्त्त्याांची झालेली दरुािस्त्था 
  

(४१) *  ४१६८९   श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), 
श्री.ननतेश राणे (िणििली) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाडयातील १५ हजार ५०० ककमी रस्त्याींची खड्डयाींमळेु दरुावस्था  झाली 
असनू या ववभागातील समुारे २२ हजार ककमी रस्ते सावगजननक बाींधकाम 
ववभागाकडे आहेत व त्यातील ७० ्क्के रस्ते खड्डयाींमळेु खराब झाल्याचा 
प्राथसमक अहवाल सावगजननक बाींधकाम ववभागाने तयार केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्याींच्या डागडुजीसाठी २ हजार को्ी रूपयाींचा ननधी 
समळावा म्हणनू मखु्य असभयींता याींनी ददनाींक ५ डडसेंबर, २०१५ रोजी सावगजननक 
बाींधकाम मींत्र्याींना प्राथसमक अहवाल सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,सदर अहवालाच्या अनषुींगाने सदर रस्त्याींचे मजबतूीकरण, 
खडीकरण व डाींबरीकरण लवकरात लवकर हाती घेवनू रस्त्याचे काम पणूग 
होण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     या प्रादेसशक ववभागाींतग गत रस्त्याींची एकूण लाींबी २०२८५ ककमी एवढी 
आहे.  यापकैी १२१९० ककमी लाींबीत खड्डे पडले होते. त्यापकैी ६८६६ ककमी 
लाींबीतील खड्डे  बजुववण्यात  आले आहेत.  उवगररत लाींबीतील खड्डे भरण्याचे 
काम प्रगतीपथावर आहे. 
(२) प्रश्नाधीन रस्त्यावरील खड्डे भरण्याच्या कामासाठी मखु्य असभयींता, 
सावगजननक बाींधकाम प्रादेसशक ववभाग, औरींगाबाद, याींनी ददनाींक १२.१.२०१६ 
अन्वये रु. १७३ को्ी इतक्या रकमेची मागणी केली आहे. 
(३) व (४) सदय:जस्थतीत रस्त्याच्या एकूण क्षनतग्रस्त लाींबीपकैी ६२% लाींबी 
खड्डे भरुन रस्ते सजुस्थतीत ठेवण्यात आले आहेत. 
 

----------------- 
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महहरािणी (ता.जज.नासशि) येथील महात्मा फुले बहुउदे्दशीय सांस्त्था सांचसलत 
अनदुाननत आश्रमशाळा या सांस्त्थेची मान्यता रद्द िरण्याबाबत 

(४२) *  ४६०९७   श्रीमती सीमाताई हहरे (नासशि पजश्चम), श्री.योगेश (बाप)ू 
घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महात्मा फुले बहुउददेशीय सींस्था सींचसलत अनदुाननत आिमशाळा मदहरावणी, 
(ता.जज.नासशक) या सींस्थेने शासनाच्या ननयमाींचे उल्लींघन केल्यामळेु व 
ववदयार्थयांना भौनतक सोयीसवुवधा उपलब्ध नसल्याचे कारणास्तव या सींस्थेची 
मान्यता रद्द करण्याची सशफारस ददनाींक ३ ऑगस््, २०१३ रोजी अप्पर आयकु्त, 
आददवासी ववकास, नासशक याींनी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू सींस्थेची मान्यता रद्द करण्यात आली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच या आिमशाळेत सशक्षक भरतीमध्ये गरैव्यवहार झाल्याचे माहे डडसेंबर , 
२०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले असनू शासनाने या गरैव्यवहाराची 
चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (२) व (३) बाबत शासनाने काय कायगवाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) या सींस्थेची मान्यता रद्द करण्यास ववलींब करणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ु सिरा :  (१), (२), (३), (४) व (५) प्रकल् प अधधकारी, एकाजत्मक 
आददवासी ववकास प्रकल् प, नासशक याींनी सदर शाळेच् या कमगचारी भरती ननयम 
उल् लींघन प्रकरणी चौकशी करणेकामी स् थापन केलेल् या ससमतीने उक् त 
आिमशाळेस दद. ५.७.२०१३ रोजी भे् देऊन भे्ीचा अहवाल अपर आयकु् त, 
आददवासी ववकास, नासशक याींना दद. ३.८.२०१३ रोजी सादर केला. सदर 
अहवालानसुार सींस् थेने जनू् या कमगचा-याींना सामावनू न घेतल् याने शाळेची मान् यता 
रद्द करणेची सशफारस केली होती. तथावप सींस् थेने जनू् या कमगचा-याींचे समायोजन 
करुन घेतल् याबाबत सींस् थेने अपर आयकु् त, नासशक याींना दद.२६.८.२०१३ रोजी 
कळववल् याने अपर आयकु् त नासशक याींचकडून पढुील ननयमभींग ववषयक कायगवाही 
करण् यात आलेली नाही. 
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      मात्र सदर शाळेच् या कारभाराबाबत तसेच सोयीसवुवधाींबाबत प्राप् त 
तक्रारीच् या अनषुींगाने उपआयकु् त (सशक्षण) याींनी दद.१.१२.२०१५ रोजी सदर 
शाळेस भे् देऊन सादर केलेल् या चौकशी अहवालानषुींगाने आयकु् त, आददवासी 
ववकास, नासशक याींनी ददनाींक १५.१२.२०१५ अन् वये सींस् थेस कारणे दाखवा नो्ीस 
बजावण् यात आली आहे. त् यानषुींगाने सींस् थेने आयकु् त कायागलयास खुलासा सादर 
केला आहे. सदर खुलाशाच् या अनषुींगाने ववषयाींककत शाळेची सनुावणी घेवनू पढुील 
कायगवाही करण् यात येत आहे. तसेच तक्रारीदवारे उपजस्थत केलेल् या अनतररक् त 
मदुयाींच् या अनषुींगाने सदर मदुयाींबाबत चौकशी करणेसाठी प्रकल् प अधधकारी, 
ए काजत्मक आददवासी ववकास प्रकल् प, नासशक याींचे स् तरावरुन चौकशी ससमती 
गठीत करण् यात आलेली आहे. 

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

हहमायतनगर (जज.नाांदेड) येथील शासिीय आहदिासी मलुाांच्या िसतीगृहात 
मलुाांसाठप बनविलेल् या अन्नात अयया आढळल्याबाबत 

  

(४३) *  ४४९७४  श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दक्षक्षण) :   
सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहमायतनगर (जज.नाींदेड) येथील शासकीय आददवासी मलुाींच्या वसतीगृहात 
सकाळच्या जेवणासाठी बनववलेल्या अन्नात अळ्या आढळल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वसनतगृहात १२२ ववदयाथांच्या जेवणाची व्यवस्था 
करण् यासाठी ककनव् तालकु्यातील माळबोरगाव येथील स्व.पींचफुलाबाई सशक्षण 
प्रसारक मींडळाला कीं त्रा्ी तत्वावर ठेका देण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच, सदर वसतीगृहात घाणीचे साम्राज्य पसरलेले असनू ववदयार्थयांना 
झोपण्यासाठी पलींग नसणे, बींद पींखे आणण दार तु् लेल्या बाथरुममळेु नामषुकी 
ओढवली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, याकडे दलुगक्ष करणाऱ्या सींबींधधताींवर शासनाने काय कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१)  हे खरे आहे. 
(२)  हे खरे आहे. 
(३) व (४) प्रस्ततु वसतीगृहास सींबींधधत सहाय्यक प्रकल्प अधधकारी याींनी     
माहे डडसेंबर, २०१५ रोजी ददलेल्या भे्ीदरम्यान बींद पींखे, अस्वच्छता इत्यादी 
त्रु् ी आढळून आल्या होत्या. त्यानषुींगाने पलींग, पींखे, स्नानगृहे व शौचालये याींची 
दरुूस्ती करण्यात आलेली आहे. तसेच वसतीगृह व पररसराची ननयसमत स्वच्छता 
करण्यात येत आहे. 
      प्रस्ततु प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली असनू सींबींधधत गृहपालाींची एक 
वावषगक वेतनवाढ रोखण्यात आलेली आहे. तसेच भोजनपरुवठाधारकाच्या 
भोजनठेका देयकातनू १० ्क्के रक्कम कपात करण्यात आली आहे. तसेच माहे 
डडसेंबर, २०१५ मध्ये सदर ठेका बींद करण्यात आला असनू इतर ठेकेदारास 
भोजनठेका देण्यात आला असनू सदयजस्थतीत भोजनव्यवस्था सरुळीत चाल ू
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
भसुािळ तालकु्यातील सािचजननि बाांधिाम विभागातफे सरुु  

असलेली िामे ननधी अभािी बांद असल्याबाबत 
  

(४४) *  ४०१०७   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) भसुावळ तालकु्यातील सावगजननक बाींधकाम ववभागातफे प्रशासकीय इमारत, 
रॉमा से्ं र, ग्रामीण रुग्णालय इ. कामे सरुु आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त  कामे ननधी अभावी बींद असल्याची बाब               
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या  अनषुींगाने तातडीने ननधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्नाधीन ३ कामासाठी एकूण रु. १३५.२० लक्ष इतकी तरतदू 
करण्यात आली असनू कामे प्रगतीत आहेत.  सदर कामे ननधी, ननकष व 
प्राथम्यक्रमानसुार पणूग करण्याचे ननयोजन आहे. 
 

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

 खेड (जज.रत्नाधगरी) तालकु्यातील बहुउदे्दशीय ग्रामीण सहिारी  
सांस्त्थेमाफच त सांशयास्त्पद िजचिाटप झाल्याबाबत 

(४५) *  ५००३०   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जजल््यातील ददवाळखोरीत गेलेल्या खेड तालकुा बहुउदे्दशीय ग्रामीण 
सहकारी सींस्थेच्या समुारे १ को्ी ७९ लाख ५५ हजार रूपयाींच्या सींशयास्पद 
कजगवा्प प्रकरणी सहकार खात्याने सखोल चौकशीला सरुुवात केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींस्थेच्या १ हजार ३१७ कजगदाराींना नोद्सा पाठवनू आपले 
म्हणणे सादर करण्यासींदभागत सींस्थेच्या सधचवाींमाफग त नोद्सा पाठववण्यात आल्या 
आहेत मात्र ज्याींना नोद्सा ददल्या आहेत त्याींनी प्रत्यक्षात कजगच घेतले 
नसल्याचे आढ़ळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामळेु सभासदाींमध्ये सींतापाचे वातावरण ननमागण झाले असनू 
सींस्थेमाफग त सींशयास्पद कजगवा्प झाले असल्याचे ननदशगनास येत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) तसेच शासनाकडे सादर झालेल्या प्राथसमक तपास अहवालामध्ये कजग 
खात्याींमध्ये खाडाखोड झाल्याचे देखील चौकशीत स्पष् झाल्याने  यात  फार 
मोठा आधथगक गरैव्यवहार झाल्याचे ननदशगनास येत आहे,  याची शासन  चौकशी 
करणार आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत दोषी आढ़्ळणाऱ्याींवर काय कारवाई करण्यात आली वा 
येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
      सींस्थेच्या सन २००५ ते २००८ या कालावधीच्या फेरलेखापररक्षणासाठी   
िी. एस.व्ही.सासवडकर, ले.प.िे-१ (बलतेूदार) धचपळून याींची ननयकु्ती करणेत 
आलेली आहे व फेरलेखापररक्षणाचे कामकाज सरुु आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. फेर लेखापररक्षण सरुु असनू दरम् यान कजगवा्पाच्या रकमा 
ननजश्चत करणेसाठी सदर सींस्थेचे सधचव याींनी सींस्थेच्या कजगदाराींना कजग रकमा 
रुजवातीसाठी नो्ीसा पाठववलेल्या आहेत. आतापयगत काही लोकाींनी सदर कजग 
घेतल्याचे अमान्य केले आहे. रुजवातीचे सशल्लक कामकाज सींपल्यानींतर कजग 
अमान्य करणाऱ्या सभासदाींची सींख्या व रक्कम ननजश्चत करण्यात येईल. 
(३) सींस्थेचे फेरलेखापररक्षणासाठी लेखापररक्षकाींची ननयकु्ती करणेत आलेली 
असनू सदरचे तपासणीनींतर सदरील कजगवा्प हे सींशयास्पद आहे ककीं वा कसे हे 
स्पष ् होईल. 
(४) होय. 
      सदर सींस्थेची जजल्हा खादी ग्रामोदयोग अधधकारी याींचेमाफग त प्राथसमक 
तपासणी करणेत आलेली असनू सदरचे तपासणीमध्ये कजगखात्यात  खाडाखोड 
झाल्याचे ननदशगनास आले आहे. सदर बाबत फेरलेखापररक्षणादवारे चौकशी 
करणेत येत आहे. 
(५) फेरलेखापररक्षणात दोषी आढळलेल्या व्यक्तीवर योग्य ती कायगवाही करणेत 
येईल. 

----------------- 
रत्नाधगरी जजल्हयातील बाणिोट सागरी सेतचु्या बाांधिामाबाबत 

  

(४६) *  ४३२८०   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.सरेुश लाड (िजचत), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाि), 
श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.भास्त्िर जाधि (गहुागर), श्री.नरहरी णझरिाळ 
(हदांडोरी), श्री.हनमुांत डोळस (माळसशरस), श्री.राणाजगजीतससांह पाटील 
(उस्त्मानाबाद) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी-रायगड जजल््याला जोडणाऱ्या बाणको् सागरी सेतचेु बाींधकाम 
सींथगतीने सरुु असल् याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ मध् ये वा त् यासमुारास 
ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, िीवधगन जजल् हा रायगड व मींडणगड जजल् हा रत् नाधगरी याींना 
जोडणा-या या सागरी सेतचुी लाींबी १,४०० मी्र आहे व त्यासाठी शासनाने  
रुपये २९० को्ी मींजरू केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ननधीची मींजरूी असनू देखील बाींधकाम करणा-या कीं पनीकडून 
ववलींब होत असल् यानेच हा सागरी पलु लवकर पणुग होत नसनू प्रवाशाींचा वेळ व 
इींधन वाया जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, या सागरी सेतचू् या कामाची जबाबदारी कायगकारी असभयींता महाड, 
जजल् हा रायगड याींचेकडून कायगकारी असभयींता, कोकण भवन (ठाणे) या 
कायागलयाकडे वगग केल् यामळेु त् यामध् ये दलुगक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, सदरचा पलु वेळेत बाींधनू पणूग करण् यासाठी शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
     पयागवरण ववषय परवानगीसाठी लागलेला ववलींब, बाींधकामासाठी आवश्यक 
असलेल्या वाळुची अनपुलब्धता व भसूींपादनासाठी असलेल्या अडचणी यामळेु 
कामास ववलींब लागला आहे. 
(४) नाही. 
     कायगकारी असभयींता, ठाणे खाडी पलू ववभाग क्र.१, कोकणभवन, नवी मुींबई 
याींच्याकडे केवळ खाडी पलुाचे काम असल्याने सदरील पलूाच्या कामाकडे पणुगत: 
लक्ष देता येते. 
(५) व (६) सदय:जस्थतीत कामाची गती वाढववणेत आली आहे. त्यामळेु      
माहे सप् े्ंबर, २०१७ अखेर काम पणूग करण्याचे ननयोजन केले आहे. 
 

----------------- 
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नािोडा (ता.िळिण, जज.नासशि) येथील आश्रमशाळेतील  
विद्यार्थयाांनी िेलेल्या आांदोलनाबाबत 

  

(४७) *  ४४१०५   श्री.सांजय पोतनीस (िसलना), श्री.सनुनल सशांदे (िरळी), 
श्री.अजय चौधरी (सशिडी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (सशडी), श्रीमती हदवपिा 
चव्हाण (बागलाण), श्री.सरेुश लाड (िजचत), श्री.हनमुांत डोळस (माळसशरस), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.नरहरी णझरिाळ (हदांडोरी), श्री.िभैि वपचड 
(अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरूी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु 
ग्रामीण), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाकोडा (ता.कळवण, जज.नासशक) येथील आिमशाळेत ववदयार्थयांना ननकृष् 
दजागचे जेवण, सोयी सवुवधाींचा अभाव, व्या, पसु्तके आणण सींगणकाची 
कमतरता आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु २०० ववदयार्थयांनी ४ कक.मी. पायी जाऊन आददवासी 
प्रकल्प कायागलयाच्या समोर ददनाींक १३ जानेवारी, २०१६ रोजी दठय्या आींदोलन 
करून तसे ननवेदन प्रकल्प अधधकाऱ्याींना ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आिमशाळेची पहाणी आददवासी प्रकल्प अधधकाऱ्याींनी केली 
आहे काय व सदर आिमशाळेत सवुवधा व सोयी, शकै्षणणक सादहत्य तसेच सकस 
जेवण देण्याबाबत आतापयतं केलेल्या कायगवाहीची सदय:जस्थती काय आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच दखल घेतली नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     सदर प्रकरण आिमशाळेबाबतचे नसनू नासशक जजल््यातील कळवण 
येथील आददवासी मलुाींच्या शासकीय वसतीगृहाबाबतचे आहे. सदर वसतीगृहातील 
ववदयार्थयांना सींगणकाचा परुवठा वगळता इतर सवग सोयी सवुवधा 
परुववण्यात आलेल्या आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर वसतीगृहातील ववदयार्थयांनी ददलेल्या ननवेदनानींतर प्रकल्प अधधकारी, 
कळवण याींच्यामाफग त दद.१४.०१.२०१६ वसतीगृहाची पाहणी करून वसतीगृहातील 
सोयी सवुवधा, शकै्षणणक सादहत्य, सकस भोजन याबाबत आढावा घेऊन आवश्यक 
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ती कायगवाही करण्यात आलेली आहे. भोजन परुवठाधारकास भोजनाचा दजाग 
सधुारण्याबाबत अींतीम नो्ीस देण्यात आलेली असनू भोजनामध्ये सधुारणा 
करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत  नाही. 

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

धळेु जजल््यातील विशेषत: साक्री येथील शासिीय आहदिासी मलुीांच्या 
िसतीगृहात अनेि सवुिधाांचा अभाि असल्याबाबत 

(४८) *  ४१५६१   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.आससफ शेख 
(मालेगाांि मध्य), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमचला गावित 
(इगतपरूी), श्री.िासशराम पािरा (सशरपरू) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धळेु जजल््यातील ववशेषत: साक्री येथील शासकीय आददवासी मलुीींच्या 
वसतीगृहात आददवासी ववभाग प्रकल्प धळेु माफग त आवश्यक त्या सोयी-सवुवधा 
परुववण्यात येत नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु वसतीगृहातील ४२ मलुीींनी ददनाींक २२ जानेवारी, २०१६ 
रोजी वा त्या समुारास कडाक्याची थींडी असतानाही ववववध मागण्याींचे ननवेदन 
देण्यासाठी नासशक येथील दीडशे कक.मी. अींतरावर असलेल्या अप्पर आयकु्त 
आददवासी कायागलयावर मोचाग काढला होता, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आददवासी मलुीींच्या वसतीगृहातील मलुीींची पाणी, शौचालय, 
वीजपरुवठा इत्यादी सवुवधाबाबतची बरीच जनुी मागणी असताींना याप्रकरणी 
सींबींधधत वॉड ग व प्रकल्प अधधकारी, आददवासी एकाजत्मक ववभाग, धळेु याींनी 
अक्षम्य दलुगक्ष केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने काय कायगवाही केली आहे वा करणार 
आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
      सदर वसतीगृहातील मलुीींना ववभागाच्या दद.१०.०४.२०१३ रोजीच्या शासन 
ननणगयातील तरतदूीींच्या अनषुींगाने गणवेश, खेळ सादहत्य, शकै्षणणक सादहत्य, 
स्पधाग पररक्षा पसु्तके, इत्यादी सोयी सवुवधा तसेच माहे फेब्रवुारी, २०१६ पयतंचा 
ननवागह भत्ता प्रकल्प अधधकारी, धळेु याींच्यामाफग त परुववण्यात आलेला आहे. 
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(२)  आददवासी मलुीींचे शासकीय वसतीगृह, साक्री, जज.धळेु येथील ववदयाथीनीींनी 
साक्री येथे वसतीगृहासाठी भाडेतत्वावर घेतलेली इमारत ननवासाच्या दृष्ीने योग्य 
नसल्याने सदर वसतीगृह स्थलाींतरीत करण्याच्या प्रमखु मागणीसाठी 
वसतीगृहातील मलुीींनी दद.२४.०१.२०१६ रोजी आददवासी ववकास भवन, नासशक 
येथे आींदोलन केले होते. 
(३) भाडेतत्वावर असलेल्या इमारतीमधील अपऱु्या सोयी सवुवधाींच्या अनषुींगाने 
ववदयाथीनीींनी जानेवारी, २०१६ मध् ये आींदोलन केले होते. त्यास अनसुरून माहे 
फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये सदर दोन्ही वसतीगृहे शासकीय इमारतीत स्थलाींतरीत 
केलेली आहेत. 
      नवीन इमारतीत परेुशी शौचालये व स्नानगृहे असनू सरुळीत वीजपरुवठा 
तसेच परेुसा पाणीपरुवठा सरुू आहे. 
(४)  प्रश्न उद् ावत  नाही. 

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

रामपरू (ता.घाटांजी, जज. यितमाळ) येथील शासिीय  
आश्रमशाळा बांद असल्याबाबत 

  

(४९) *  ४६५३५   श्री.राज ुतोडसाम (अणी) :   सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रामपरू (ता.घा ी्ंजी, जज.यवतमाळ) येथील शासकीय आिमशाळा मागील २ 
मदहन्यापासनू बींद असल्याची बाब ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शासकीय आिमशाळेमध्ये सशक्षक सशक्षकेतर कमगचारी असे 
एकूण २७ कमगचारी आहेत असे ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) सदर आिमशाळा २ मदहने बींद असल्याची कारणे कोणती व ववदयार्थयांचे 
शकै्षणणक नकुसान करणा-याींवर कोणती ठोस कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
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श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही.   
(२) अींशत: खरे आहे. 
    रामपरू (ता.घा ी्ंजी, जज.यवतमाळ) शासकीय आिमशाळेत एकूण २४ सशक्षक 
सशक्षकेतर कमगचारी कायगरत आहेत. 
(३)  व (४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

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

भसूमहीन शेत मजरूाांना पद्मश्री िमचिीर दादासाहेब गायििाड  
सबलीिरण योजनेंतगचत जसमनीचे िाटप न िेल्याबाबत 

  

(५०) *  ४१६१०   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दाररद्रयरेषेखालील अनसुधूचत जाती व नवबौध्द व भसूमहीन शेत मजरूाींना 
पद्मिी कमगवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेंतगगत चार एकर जमीन 
कोरडवाहू ककीं वा दोन एकर बागायती जसमनीचे वा्प केले जाते हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अहमदनगर जजल्हयात या योजनेंतगगत सामाजजक न्याय 
ववभागात गेल्या पाच वषागपासनू समुारे २००० पेक्षा जास्त भसूमहीनाींचे प्रस्ताव 
प्रलींत्रबत असल्याचे ददनाींक २९ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्या समुारास ननदशगनास 
आले आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(४)  तसेच इतके प्रस्ताव प्रलींत्रबत असण्याची कारणे कोणती व पढेु त्यानसुार 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
       तथावप, प्रस्तावाींची सींख्या ही ५४१ एवढी आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
(४) शासकीय दराने (रेडीरेकनर) जमीन उपलब्ध होत नाही.  

----------------- 
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पणेु येथील समाज िल्याण आयकु्तालय िायाचलयाच्या  

भरती प्रकक्रयेची चौिशी िरण्याबाबत 
  

(५१) *  ४००२०   श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत 
ठािूर (पनिेल), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), डॉ.सांजय रायमलुिर 
(मेहिर), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु येथील समाज कल्याण आयकु्तालय कायागलयामाफग त सन २०१३ मध्ये 
वररषठ सलवपक, कननषठ सलवपक, सशपाई, अधधक्षक, ननरीक्षक आदी ववववध 
पदाींच्या भरतीसाठी लेखी पररक्षा घेण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच अींनतम यादीमध्ये अनेक उमेदवाराींच्या नावापढेु ववववध कारणाींमळेु 
अपात्र असा शेरा देण्यात आला परींत ु सधुाररत अींनतम यादी घोवषत न करणे, 
तसेच अींनतम यादीत अपात्र ठरववण्यात आलेल्या उमेदवाराींच्या ऐवजी दसु-या 
कोणत्या उमेदवाराींची ननवड करण्यात आली याचीही मादहती जाहीर करण्यात 
आली नाही, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पररके्षचा ननकाल सन २०१५ मध्ये घोवषत करण्यात आला, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर भरती प्रकक्रयेतील अपात्र उमेदवाराींकडून प्रत्येकी नऊ लाख 
रुपये घेण्यात आले, परींत ु गणुवींत उमेदवार वींधचत राहीले असल्याची बाब     
माहे नोव्हेंबर, २०१५ च्या शेव्च्या आठवड्यात ननदशगनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, समाज कल्याण ववभागाने राबववलेल्या सींपणूग भरती प्रककयेची 
चौकशी करण्यात आली काय, सदर चौकशीत काय आढळून आले आहे व 
त् यानसुार सींबींधधताींववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
अॅससड हल्लाग्रस्त्ताांना अपांग व्यक्तीप्रमाणे हक्ि समळणेबाबत 

(५२) *  ४०४३२   श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अॅससड ग्रस्त व्यक्तीना अपींग व्यक्तीप्रमाणे सवग हक्क देण्याबाबतच्या 
मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अींमलबजावणी राज्य शासन करीत 
नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५  मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, अॅससड हल्ल्यातील अॅससडग्रस्त व्यक्ती शासनाच्या ववववध सोई 
सवलतीपासनू वींधचत राहत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त ववषयी यावर शासनाकडून  कोणती कायगवाही वा उपाय 
योजना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१), (२) व (३) ॲससड ग्रस्त व्यक्तीना अपींग 
व्यक्तीप्रमाणे सवग हक्क देण्याबाबतच्या मा. सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची 
अींमलबजावणी करण्याच्या अनषुींगाने आवश्यक ती कायगवाही करण्याबाबत 
सामाजजक न्याय ववभागास वदैयककय सशक्षण व औषधी द्रव्ये ववभागाने 
दद.३०.१.२०१६ च्या द्प्पणीन्वये कळववलेले आहे. तथावप, अपींग अधधननयम, 
१९९५ या कें द्र शासनाच्या अधधननयमाची राज्यात सन १९९६ पासनू जशीच्या 
तशी अींमलबजावणी करण्यात येत आहे. ॲससडग्रस्त व्यक्तीींना अपींग 
व्यक्तीप्रमाणे लाभ देणे ही बाब सवगथा कें द्र शासनाच्या अखत्यारीतील असल्याने 
या अनषुींगाने कें द्र शासनास ववनींती करण्यात येत आहे. 
(४) ववलींबाचा प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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आश्रमशाळाांचा दजाच खालाित असल्याने आश्रमशाळा खाजगी उद्योग  
समहूास चालविण्यास देण्याचा ननणचय घेतल्याबाबत 

  

(५३) *  ४९९२६   श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.विजय िडेट्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरूी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम), अॅड.िारीस पठाण (भायखळा), डॉ.राहूल 
आहेर (चाांदिड), श्री.राज परुोहहत (िुलाबा), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सनुनल 
सशांदे (िरळी), श्री.डड मल्लीिाजूचन रेड्डी (रामटेि), श्री.हदलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.भास्त्िर जाधि (गहुागर), 
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हनमुांत डोळस 
(माळसशरस), श्री.इम्तीयाज सय्यद (औरांगाबाद मध्य), श्रीमती मननषा चौधरी 
(दहहसर) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) शासनाने आिमशाळेसींदभागत नकुत्याच केलेल्या सवेक्षणात राज्यातील 
अनसूधूचत जाती-जमातीमधील तीन लाखाहून अधधक ववदयाथी आिमशाळाींमध्ये 
सशक्षण घेत असनू, ठाणे, पालघर, गोंददया, चींद्रपरू, गडधचरोली, जव्हार भागातील 
आददवासी ववदयार्थयांच्या सवांगीण ववकासासाठी सशक्षणासह या शाळाींनी त्याींच्या 
व्यक्तीमत्व ववकासावर भर देणे ही अपेक्षक्षत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववदयार्थयांना पसु्तकासह  शकै्षणणक सवुवधा, सामाजजक हक्क 
समळावेत यासाठी १२०० को्ी रुपये ननधीची तरतदू शासनाने केली आहे, परींत ूहा 
ननधी प्रत्यक्षात ववदयार्थयांपयतं पोहचत नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यामळेु आिमशाळाींचा दजाग खालावत असल्याने सदरच्या 
आिमशाळाींपकैी ५२९ आिमशाळा खाजगी उदयोग समहूास चालववण्यास देण्याचा 
ननणगय शासनाने माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान घेतला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर योजनेचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे ? 
 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) शासनाने यासाठी कोणतेही सवेक्षण केलेले नाही. सध्या 
शासककय आिमशाळाींमध्ये १,९१,८१८ इतके ववदयाथी सशक्षण घेत आहेत.  सवगच 
ववदयार्थयांच्या व्यजक्तमत्व ववकासावर भर देणे आवश्यक आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) व (४) हे खरे नाही. 
     तथावप, खाजगी उदयोगाींनी त्याींच्या नफ्यापकैी काही भाग सामाजजक 
दानयत्वअींतगगत (CSR) खचग करावा लागतो. सबब सदर उदयोगाींनी आपला ननधी 
शासककय आिमशाळाींमधील पायाभतू सवुवधा; ववदयार्थयांच्या सवुवधा; ववदयाथी, 
सशक्षक व शाळा व्यवस्थापन ससमत्याींची क्षमतावदृ्धी; कौशल्य व व्यवसाय 
प्रसशक्षण; शाळेतील स्वयींपाकगृहाींचा दजागवाढ; मानव सींसाधन सहाय्य इ. बाबीींवर 
खचग करावा यासाठी उदयोजकाींना उदयकु्त करण्यासाठी दद.३/१२/२०१५ रोजी 
उदयोजकाींसोबत मा. मखु्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली बठैक झाली. काही 
उदयोगाींनी सहकायग करण्यास सहमती दशगववली असनू त्याींच्या सोबत चचाग सरुु 
आहे. 

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

मागासिगीय समाजाला जातीचा दाखला िाढण्यात  
अडचणी येत असल्याबाबत 

  

(५४) *  ४०१४४   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पिूच) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सींपणूग महाराषरात मागासवगीय समाजाला जातीचा दाखला काढण्याकरीता 
जाचक अ्ी घातल्या असल्यामळेु जातीचा दाखला काढण्याकरीता समाजातील 
ववदयाथांना तसेच नागरीकाींना अनेक अडचणीींना सामोरे जावे लागत आहे हे खरे 
आहे काय, 
(२) अशा जाचक अ्ीमळेू अनेक ववदयाथी तसेच नागरीकाींना आरक्षणाचा लाभ 
घेता येत नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभागत माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान मा. मींत्री 
सामाजजक न्याय याींना सभम-छावा या सींघ्नेने ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाकडून कोणती उपाययोजना करण्यात आली आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) व (२)  हे खरे नाही. 
     महाराषर राज्याच्या मागासवगीयाींच्या यादीमध्ये ज्या जातीींचा समावेश 
आहे, केवळ त्याच जातीतील समाजाच्या लोकाींना मागासवगीयाींचे जातप्रमाणपत्र 
देण्यात येते. मा.सवोच्च न्यायालयाचे ननदेश, तसेच सन २००१ चा महाराषर 
अधधननयम क्रमाींक २३ नसुार जातपडताळणी ननयम २०१२ ववदहत करण्यात आले 
आहेत.  या ननयमाींनसुार जातप्रमाणपत्र देणे व त्याच्या पडताळणीचे कामकाज 
चालते.  जातपडताळणी ननयम-२०१२ नसुार आवश्यक ती कागदपते्र, परुावे सादर 
केल्यास जातप्रमाणपत्र व जातवधैता प्रमाणपत्र समळण्यास कोणतीही अडचण 
उद् ावत  नाही. 
(३) व (४) हे खरे आहे. 
      सदर ननवेदनात जातीचा दाखला समळण्याकररता सन १९५० पवूी 
महाराषरात वास्तव्य असल्याबाबतची अ् रद्द करण्याची मागणी करण्यात 
आलेली आहे. सदर अ् सशधथल करण्याबाबत भारताचे अ्नी जनरल याींचे 
असभप्राय मागववण्यात आले आहेत.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

जालना जजल््यातनू जाणा-या जालना ते िडीगोद्री  
राज्य महामागाचच्या िामास मांजरूीबाबत 

  

(५५) *  ५००८२   श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.अजुचन खोतिर (जालना), 
श्री.हनमुांत डोळस (माळसशरस), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
  

(१) जालना जजल््यातनू जाणा-या जालना ते वडीगोद्री राज्य महामागागच्या 
कामास मींजरूीसह ननधी समळून भसूमपजून माहे जानेवारी २०१५ मध्ये करण्यात 
आले तरी कामास सरुुवात करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच सदर रस्त्याचे चौपदरीकरण करणेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
(३) सदर रस्त्याची सधुारणा ॲन्यईु्ी तत्वावर हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत  नाही. 

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

घनसािांगी (जज.जालना) तालकु्यातील बिँ ऑफ महाराष्ट्राच्या िुां भारवपांपळगाांि 
शाखेत वपििजच िाटपात गरैव् यिहार झाल् याबाबत 

 

(५६) *  ४७३१७   श्री.अजुचन खोतिर (जालना), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), 
श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय 
सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घनसावींगी (जज.जालना) तालकु् यातील वपींपरखेड येथील १०० व्यक्तीींनी 
बनाव् कागदपते्र बकँ ऑफ महाराषराच्या कुीं भार वपींपळगाव शाखेत दाखल   
करुन १ को्ी १४ लाख रुपयाचे पीक कजग उचलल्या प्रकरणी मा.मखु्यमींत्री, 
महाराषर राज्य याींच्याकडे ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१५ रोजी तक्रार केली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार पढेु कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) याप्रकरणी बकेँमाफग त दद. १८/१२/२०१५ रोजी एफ.आय.आर. दाखल करण्यात 
आला आहे. 
(३) सदर प्रकरणी पोलीस तपास चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
 

----------------- 
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िशेळी-अांजरूफाटा (ता.सभिांडी) या रस्त्त्याच्या दरुुस्त्तीबाबत 

(५७) *  ४४६६७   श्री.रुपेश म् हारे (सभिांडी पिूच), श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), 
श्री.सांभाजी ननलांगेिर-पाटील (ननलांगा) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कशेळी-अींजरूफा्ा (ता.सभवींडी) या रस्त्याच्या देखभाल दरुुस्तीसाठी मे. 
कल्याण सींगम इन्रास्रक्चर सल.या  खाजगी ठेकेदाराींमाफग त ्ोलवसलूी करण्यात 
येऊनही रस्त्यात मोठ्या प्रमाणावर खड्डे तसेच वाहतकू कोंडी होत आहे हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उडणाऱ्या धळुीमळेु तेथनू ये-जा करणारे नागररक, प्रवासी, 
वाहनचालक व वाहतकु शाखेच्या पोलीसाींना मोठ्या प्रमाणावर आरोग्याच्या 
समस्या ननमागण झाल्याने तेथील वाहतकू शाखेच्या पोसलसाींनी  िमदानातनू 
रस्त्याची दरुुस्ती केल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्त्याची दरुुस् ती न करणे, डडव्हायडरमध्ये एकही झाड न 
लावणे, यासींबींधातील अनेक तक्रारी स्थाननक नागररक, लोकप्रनतननधी 
याींनी वारींवार सावगजननक बाींधकाम ववभागाकडे करुनही ववभागाचे अधधकारी 
सींगनमत करुन व चकुीचा अहवाल शासनाला पाठवनू रस्त्याची दरुुस्ती न करता 
्ोलवसलुी करत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनसुार रस्त्याची दरुुस्ती न करता ्ोल वसलूी करणाऱ्या 
मे.कल्याण सींगम इन्रास्रक्चर सल.या कीं पनीववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) चौकशी करण्याचे ननदेश देण्यात आले असनू अहवाल प्राप्त झाल्यावर पढुील 
कायगवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत  नाही. 

----------------- 
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राज्यातील धनगर समाजाला अनसुधूचत जमातीत  

समािेश िरुन आरक्षण देण्याबाबत 
  

(५८) *  ४१८०३   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), 
श्री.सरेुश लाड (िजचत), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.अब् दलु सत्तार 
(ससल्लोड), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.विजय 
िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान 
(चाांहदिली), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरूी), श्री.सभुाष साबणे (देगलरू), 
श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (सशडी), श्री.अजजत पिार 
(बारामती), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हनमुांत डोळस 
(माळसशरस), श्री.राणाजगजीतससांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.भास्त्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.सनुनल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.जयिुमार 
गोरे (माण) :  सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील धनगर व ह्कर ही जात आददम जातीपकैी एक असनू कें द्र 
शासनाकडील धनगड व धनगर केवळ “ड” व “र” या शब्दाच्या उच्चारामळेु 
राज्यातील धनगर या जातीस अनसुधूचत जमातीच्या सवलतीपासनू वींधचत राहावे 
लागत असल्यामळेु राज्यातील धनगर समाजाला अनसुधूचत जमातीत समावेश 
करुन आरक्षण देण्यासाठी योग्य अहवाल कें द्र शासनाकडे पाठववला जावा तसेच 
इतर मागण्याींसाठी लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री याींचेकडे ददनाींक १० जानेवारी, 
२०१६ रोजी वा त्या समुारास ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासींदभागत मुींबई येथील ्ा्ा 
इजन्स्यु्  ऑफ सोशल सायन्सेस या सींस्थेमाफग त सरुु करण्यात आलेले सींशोधन 
व सवेक्षणाचे काम पणूग झालेले आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतच्या अहवालाचे स्वरुप काय आहे, 
(४) तसेच उक्त प्रश्न भाग (१) व (२) प्रकरणी शासनाने आतापयतं कोणती 
कायगवाही केली व त्यानसुार पढेु कोणता ननणगय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



61 

  
श्री. विष्ट् ण ु सिरा :  (१) ददनाींक १० जानेवारी २०१६ रोजीचे ननवेदन प्राप्त 
झाल्याचे आढळून येत नाही. तथावप, ददनाींक १०.२.२०१५ रोजी याच 
ववषयासींदभागत मा.लोकप्रनतननधीींचे ननवेदन प्राप्त झालेले आहे. 
(२), (३) व (४)  नाही. 
     ्ा्ा इजन्स्््यु्  ऑफ सोशल सायन्सेस, मुींबई याींचेकडून महाराषरातील 
धनगर  ही भ्की जमात व “ओरॉन, धनगड” या अनसुधूचत जमातीबाबत 
अ्यासपवूगक सींशोधनाचे काम तीन ्प्प्यात करण्यात येणार असनू सध्या 
पदहल्या ्प्प्यातील सींशोधनाचे काम सरुु आहे. 
     ्ा्ा इजन्स्््यु्  ऑफ सोशल सायन्सेस, मुींबई याींनी ददनाींक १६.२.२०१६ 
रोजीच्या पत्रान्वये पदहल्या ्प्प्यातील फॉरमे्ीव्ह  सींशोधनाच्या प्रगतीची 
मादहती तसेच प्रस्ताववत मखु्य सींशोधनाींतग गत भाग-एक व भाग-दोनच्या 
रुपरेषासींदभागत शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. पदहल्या ्प्प्याअींतग गत ववववध 
शासकीय कायागलये, सींस्था, शकै्षणणक सींस्थाींना भे्ी देऊन प्राथसमक मादहती 
घेऊन तसेच धनगर समाजाबाबत सादहत्य व पसु्तके प्राप्त करुन मखु्य 
सींशोधनासाठी ननयोजन केलेले आहे. दोन ्प्प्यात होणारे मखु्य सींशोधन पणूग 
करुन अींनतम अहवाल डडसेंबर २०१७ पयतं शासनास सादर करण्यात येईल असे  
्ा्ा इजन्स्््यु्  ऑफ सोशल सायन्सेस, मुींबई याींनी कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

किनळे, ििठणी आणण साताडाच (जज.ससांधदुगु च) गािाला जोडणारे तळिणे, 
िेळिेिाडी या महत् िािाांक्षी पलुाचे िाम बांद असल् याबाबत 

  

(५९) *  ४८१३७   श्री.िभैि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) ककनळे, कवठणी, आणण साताडाग (जज.ससींधदुगु ग) गावाला जोडणारे तळवणे, 
वेळवेवाडी या महत् वाकाींक्षी पलुाचे काम गेल् या दीड वषागपासनू बींद असल् याचे 
नकुतेच माहे जानेवारी, २०१६ मध् ये ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, उक् त पलुासाठी आवश् यक असणारी जागा सींपाददत करण्यापवूीच 
भसूमपजुनाचा कायगक्रम करण् यात आला आहे, हे  ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त कामाकररता समुारे ३ को्ी ५० लाख रुपयाींचा आराखडा 
असताना जागा सींपाददत न करताच भसूमपजून करण् यास घाई करण् यामागची 
कारणे काय आहेत, 
(४) असल् यास, उक् त पलुाच् या कामास प्रत् यक्षात केव् हापयगत सरुुवात होण् याचे 
अपेक्षक्षत आहे, सदर कामास ववलींब होत असल् याने अींदाजपत्रकात देखील वाढ 
होण् याची शक् यता आहे, हे ही खरे आहे काय, याकरीता शासन स् तरावर काय 
तरतदू करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(५) नसल् यास, त् याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय.  
(३) भसूींपादनाचा प्रस् ताव जजल् हाधधकारी, ससींधदुगु ग याींना सादर केल् यानींतर 
भसूींपादन प्रकक्रया प्रगतीत असल्यामळेु भसूमपजूनाचा कायगक्रम हाती घेण्यात 
आला. 
(४) व (५) पलूाच्या दोन्ही अींत्यपादाींच्या ववदहरीींच्या पायाचे काम पणूग झाले. 
तथावप पलूाच्या बाींधकामाकरीता आवश्यक जमीन ताब्यात न आल्याने 
सदयजस्थतीत काम बींद आहे. ववलींबामळेु अींदाजपत्रकात वाढ झाल्यास 
ननयमाप्रमाणे मींजरुी प्रदान करण्यात येईल. 

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

राज्यातील आहदिासी विद्याथी स्त्िेटरपासनू िांधचत राहहल्याबाबत 
  

(६०) *  ३९७६३   श्री.गलुाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीण), श्री.हनमुांत डोळस 
(माळसशरस), श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.असमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण 
(िराड दक्षक्षण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनरुी), श्री.बाबरुाि पाचणे (सशरुर), श्री.सांजय पोतनीस (िसलना), 
श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.सनुनल सशांदे (िरळी), श्री.नरेंद्र पिार      
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(िल्याण पजश्चम), श्री.वििास िुां भारे (नागपरू मध्य), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप), श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपरू), श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली), 
श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड), श्री.अजय चौधरी 
(सशिडी), श्रीमती देियानी फराांदे (नासशि मध्य), श्री.सधुािर िोहळे (नागपरू 
दक्षक्षण), श्री.राणाजगजीतससांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), 
श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.सरेुश लाड (िजचत), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.बाळासाहेब 
थोरात (सांगमनेर), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.डड मल्लीिाजूचन रेड्डी 
(रामटेि), श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम), 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.जयिुमार रािल (सशांदखेडा), 
श्री.अननल बाबर (खानापरू), डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड), श्री.बाळासाहेब सानप 
(नासशि पिूच), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.ननतेश राणे (िणििली), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील समुारे २ लाख आददवासी ववदयार्थयांना समळणारे स् वे्र      
राज् य शासन आणण ठेकेदाराींमधील अींतगगत वादामळेु समळाले नसल् याचे     
ददनाींक १० जानेवारी, २०१६ रोजी वा त् यासमुारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच नासशक येथे आददवासी ववकास ववभागाकडून ववदयार्थयांना देण्यात 
येणारे ३०० रुपयाींचे स्वे्र थे् २१०० रुपयाींना खरेदी करण्याची तयारी आददवासी 
ववभागाने केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य शासनाच्या आददवासी ववकास ववभागामाफग त १ ली ते १२ 
वी पयतंच्या ववदयार्थयांना दर ३ वषागनी दहवाळयात स्वे्र देण्याचा राज्य 
शासनाचा मानस असतानाही केवळ ठेकेदाराींनी घेतलेल् या आके्षपामळेु सदर 
प्रकक्रया पणूग न झाल् याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उक्त प्रश्न भाग २ व ३ बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय 
व त्यानषुींगाने आददवासी ववदयार्थयांना स्वे्रपासनू वींधचत ठेवणाऱ्याींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) अींशत: खरे आहे. 
    स्वे्र खरेदी प्रकरणात दराबाबत प्राप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने खरेदी प्रकक्रया 
रद्द करण्यात आली आहे. तथावप शासन व ठेकेदारामध्ये अींतगगत वाद उद्भवलेला 
नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) शासन ननणगय दद.४/३/२०१४ नसूार शासकीय आिमशाळेतील 
ववदयार्थयांना दर तीन वषागतनू एकदा वलून स्वे्र देण्याची तरतदू आहे.          
त्यानसुार सन २०१५-१६ या शकै्षणणक सत्रात ई-ननववदेदवारे वलुन स्वे्र खरेदीची 
प्रकक्रया राबववण्यात आली. सदर ननववदेतील दराबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यामळेु व 
तोपयतं दहवाळा सींपला असल्याने खरेदी प्रकक्रया रद्द करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत  नाही. 

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

िाांदे्र (पिूच) येथील शासिीय िसाहतीांच्या दरुुस्त्तीबाबत 
  

(६१) *  ४७१६४   श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूच), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी) :  
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाींदे्र (पवूग) येथील शासकीय वसाहतीतील चतथु ग िेणी कमगचारी इमारतीमधील 
धोकादायक घराींची दरुुस्ती सरुु असताना इमारत क्र. १ मधील सदनीकेतील 
स्वयींपाक घराचे छत कोसळून ददनाींक १५ जानेवारी, २०१६ रोजी दघुग् ना झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासककय कमगचारी वसाहतीमधील सवगच इमारती धोकादायक 
झालेल्या असनू मलननस्सारण व्यवस्था व साींडपाणी वाहून नेणाऱ्या वादहन्या 
सडून गेल्या असल्याने पररसरात घाणीचे साम्राज्य व घराींच्या छताचे वारींवार 
प्लास््र ननखळून पडण्याच्या घ्ना याबाबत रदहवाश्याींच्या तक्रारीच्या अनषुींगाने 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २५ जनू, २०१५ रोजी सावगजननक बाींधकाम मींत्री 
याींना ननवदेन देऊन इमारतीींच्या दरुुस्तीची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सवग इमारतीींमध्ये कायमस्वरुपी गळती प्रनतबींधक उपाययोजना, 
जमा झालेले पाणी पींपादवारे उचलण्याची व्यवस्था, मलननःस् सारण  व साींडपाणी 
वादहन्याींचे नतुनीकरण करणे, पजगन्य वादहन्याींचे नव्याने बाींधकाम करणे, 
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नादरुूस्त सदनीकाींची अींतग गत दरुुस्ती/नतुनीकरण करणे व कचऱ्याची ववल्हेवा् 
लावण्याची व्यवस्था करणे इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर मागण्याींच्या अनषुींगाने सावगजननक बाींधकाम ववभागाने 
आतापयतं काय उपाययोजना केली आहे व कायगवाहीची सदय:जस्थती काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सावगजननक बाींधकाम ववभागाकडे मागण्याींचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(४) वाींदे्र पवूग येथील अत्यावश्यक असलेल्या वगग-४ व वगग-३ कमगचाऱ्याींच्या 
इमारतीींच्या सदननकेमध्ये सींरचनात्मक दरुुस्तीचे एकूण रु. ५७८.५० लक्ष 
रकमेच्या कामाींच्या ननववदा प्रकक्रया तात्काळ पणूग करुन सदर कामे तातडीने हाती 
घेण्यात येत आहेत.  ननयतव्ययाची मयागददत उपलब्धता व ववतरीत तरतदुीच्या 
अधीन राहून दरुुस्तीची कामे पणूग करण्याचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नासशि शहरातील पेठ रोडिरील इांग्रजी माध्यमाच्या 
 एिलव्य ननिासी आश्रमशाळेतील असवुिधाांबाबत 

  

(६२) *  ४४४०१   श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर), श्री.योगेश (बाप)ू घोलप 
(देिळाली), श्री.विजय औटी (पारनेर), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरूी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी णझरिाळ 
(हदांडोरी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.सरदार ताराससांह (मलुुांड), श्री.डी.एस.अहहरे 
(साक्री), श्री.बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नासशक शहरातील पेठ रोडवरील प्रादेसशक पररवहन कायागलयाच्या शेजारी 
असणाऱ्या इींग्रजी माध्यमाच्या एकलव्य ननवासी आिमशाळेत इयत्ता ६ वी ते 
१२ वीच्या ३६० ववदयार्थयांना मुींढे गाव (इगतपरूी) येथील सेंरल ककचन मधनू 
देण्यात येणारे जेवण अत्यींत ननकृष् पध्दतीचे आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या एकलव्य ननवासी आिमशाळेत आींघोळीच्या गरम पाण्यासाठी 
असलेली सवुवधा अनेक मदहन्याींपासनू बींद असल्याने ववदयार्थयांना थींड पाण्याने 
आींघोळ करावी लागल्याने अनेक ववदयाथी थींडी-तापाने आजारी आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, अशा अनेक गरैसोयी ववरोधात ववदयार्थयांनी प्राचायग, पोलीस व 
प्रकल्प अधधकारी याींचेकडे वारींवार तक्रारी केल्याची बाब ददनाींक ८ जानेवारी, 
२०१६ रोजी वा त्या समुारास ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्याअनषुींगाने 
सींबींधीत प्राचायग व प्रकल्प अधधकारी याींचेववरोधात तसेच आिमशाळेच्या कमगचारी 
व सींबींधीत जबाबदार अधधकाऱ्याींववरोधात शासनाने कारवाई करण्यात आली आहे 
काय, असल्यास त्याचे स्वरुप काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     एकलव्य रेससडेंसशयल पजब्लक स्कुल, पेठरोड, नासशक येथे गरम पाण्याची 
सवुवधा पणुगत: कायागजन्वत आहे. तथावप नासशक महानगरपासलका के्षत्रात पाणी 
ी्ंचाईमळेु पाणी कपात सरुु असल्याने काही वेळेस परेुसे गरम पाणी आींघोळीसाठी 
समळत नाही. त्यामळेु ववदयार्थयांना क्वधचत प्रसींगी थींड पाण्याने आींघोळ करावी 
लागते. परींत ु त्याकारणाने अनेक ववदयाथी थींडी-तापाने आजारी आहेत हे खरे 
नाही. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
       एकलव्य रेससडेंसशयल पजब्लक स्कुल, पेठरोड, नासशक येथील 
ववदयार्थयांना शासनाच्या   मुींढेगाव ता. इगतपरुी जज. नासशक येथील “अन्नपणुाग” 
मध्यवती स्वयींपाकगृहामधनू होत असलेल्या भोजनाच्या मेनपु्रमाणे जेवण समळावे 
अशी मागणी ववदयार्थयांनी केली होती. इतर गरैसोयीींबाबत ववदयार्थयांनी तक्रार 
केलेली नाही. 
(४) प्रकल्प अधधकारी, एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकल्प, नासशक याींनी 
ववदयार्थयांच्या तक्रारीची तात्काळ दखल घेवनू सींबींधधत शाळेच्या ननवडक 
ववदयार्थयांना “अन्नपणुाग” या मध्यवती स्वयींपाकगृहात भोजन कसे तयार केले 
जाते व त्याचा दजाग कसा राखला जातो हे प्रत्यक्ष दाखववण्याच्या सचुना 
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प्राचायांना ददल्या होत्या त्यानसुार प्राचायांनी काही ननवडक प्रानतननधधक 
ववदयार्थयांना मध्यवती स्वयींपाकगृह, मुींढेगाव येथे नेवनू भोजन तयार करण्याची 
सींपणुग प्रकक्रया दाखववली व  पदाथांच्या दजागबाबत त्याींच्या शींकाींचे समाधान केले. 
तसेच मेन ुप्रमाणे जेवण देण्याची कायगवाही करण्यात आली आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत  नाही. 

----------------- 
भाजीपाला फळे आणण िाांदा, बटाटा याांना िृषी उत्पन्न  

बाजार ससमती ननयमनातनू िगळण्याबाबत 

(६३) *  ४०२९५   श्री.हनमुांत डोळस (माळसशरस), श्री.प्रतापराि पाटील 
धचखलीिर (लोहा), डॉ.पतांगराि िदम (पलसू िडेगाि), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.किसन िथोरे 
(मरुबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सरेुश 
लाड (िजचत), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.मिरांद 
जाधि-पाटील (िाई), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोले), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तारय भरणे (इांदापरू), श्री.नरहरी णझरिाळ 
(हदांडोरी), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांत 
पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.अिधतू तटिरे (श्रीिधचन), श्री.शसशिाांत सशांदे 
(िोरेगाि), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.डड 
मल्लीिाजूचन रेड्डी (रामटेि), श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.सशरीषदादा 
चौधरी (अमळनेर), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.बाळासाहेब सानप (नासशि पिूच), श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्रीमती हदवपिा 
चव्हाण (बागलाण), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि) :   सन्माननीय पणन मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भाजीपाला फळे आणण काींदा, ब्ा्ा या शेतमालाला कृषी उत्पन्न बाजार 
ससमतीच्या ननयमनातनू वगळण्याचा ननणगय शासनाच्या ववचाराधधन आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, हा ननणगय घेतल्यास या वस्त ू बाजारात न येता त्या थे् 
ग्राहकाींच्या हातात जातील त्यामळेु बाजार ससमतीमध्ये माथाडी कामगार व इतर 
घ्काींवर बेकारीचे सींक् ओढवणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) या ववरुध्द मुींबई कृषी उत्पन्न बाजार ससमतीमध्ये व्यापारी, माथाडी कामगार 
व इतर घ्काींनी ददनाींक ११ जानेवारी, २०१६ रोजी लाक्षणणक बींद पकुारण्याचा 
ननणगय घेतला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाची भसूमका काय आहे ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) नाही. कारण कोणताही ननयमनमकु्त शेतमाल बाजार ससमतीच्या आवारात 
ववक्रीसाठी आणण्यास मनाई नाही व असा शेतमाल बाजार ससमतीमध्ये आल्यास 
बाजार ससमती उपववधीमध्ये तरतदू केल्यानसुार त्यावर सेवा शलु्क आकारु 
शकते. त्यामळेु बाजार ससमतीच्या उत्पन्नात लक्षणीय घ् होण्याची शक्यता 
नाही. 
(३) होय. 
(४) शेतकऱ्यास त्याच्या मालाला जास्त भाव समळावा ही शासनाची भसूमका आहे. 
 

----------------- 
मानीि असभहस्त्ताांतरण प्रकक्रया सोपी िरण्यासाठप तीन  

सदस्त्यीय ससमती नेमणिू िेल्याबाबत 
  

(६४) *  ४७१८५   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी), श्री.शसशिाांत 
सशांदे (िोरेगाि), श्री. जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री. सरेुश लाड (िजचत),    
श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री. मिरांद जाधि-पाटील 
(िाई), श्री. हसन मशु्रीफ (िागल), श्री. पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री. नरहरी 
णझरिाळ (हदांडोरी), श्री. हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री. अजजत पिार 
(बारामती), श्री. हनमुांत डोळस (माळसशरस), श्री. भास्त्िर जाधि (गहुागर),    
श्री. राणाजगजीतससांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री. राहुल मोटे (पराांडा), श्री. िभैि 
वपचड (अिोले), श्री. सांहदप नाईि (ऐरोली), डॉ. बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री. मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री. सांजय िेळिर (ठाणे), श्री. किसन 
िथोरे (मरुबाड), श्री. आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री. विजय औटी (पारनेर), 
श्री. योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री. सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर 
(चेंबरू) :   सन्माननीय गृहननमाचण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बहुताींश गृहननमागण सहकारी सींस् थाींच् या जागा व इमारत, मळु मालकाच्या 
नावावर असनू जसमनी सहकारी सींस्थाच्या नावावर करण्यासाठी असणारी मानीव 
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असभहस्ताींतरण प्रकक्रया सोपी करण्यासाठी तीन सदस्यीय ससमती          
ददनाींक ५ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास मा.मखु्यमींत्री याींनी स्थापन 
केली आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) राज्यातील ८५ हजाराहून अधधक सहकारी गृहननमागण सींस्थाच्या जागा 
अजनूही मळू मालकाच्या नावावर आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) बाींधकाम प्रकल्प मींजरू करतानाच सहकारी गृहरचना सींस्थेचे नाव नोंद करुन 
ठेवावे व तत्काळ ७/१२ वर सींस्थेचे नाव लावण्यात यावे अशा प्रकारची तरतदू 
करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त नमदू त्रत्रसदस्यीय ससमतीने कोणते बदल सचुवले आहेत व 
त्याअनषुींगाने शासनाने काय कायगवाही केली आहे वा करत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता : (१), (२), (३) व (४) मानीव असभहस्ताींतरण प्रकक्रया सोपी 
करण्यासाठी सहकार आयकु्ताींच्या ददनाींक २३.०७.२०१५ च्या आदेशान्वये ससमती 
गठीत करण्यात आली आहे. सदर ससमतीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर 
अहवालाचा अ्यास करुन प्रधान सधचव (गृहननमागण) याींच्या समन्वयाखालील 
ससमतीने शासनास याबाबत सशफारशी कराव्यात, असे मा. मखु्यमींत्री  महोदयाींनी 
दद. ०५.०१.२०१६ रोजी घेतलेल्या बठैकीत ननदेश ददले आहेत. सहकार 
आयकु्ताींच्या आदेशान्वये गठीत ससमतीचा अहवाल अदयाप प्राप्त झालेला नाही.  

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

मुांबई-अहमदाबाद महामागाचिर दरड िोसळून  
िाहनाांचे अपघात होत असल्याबाबत 

  

(६५) *  ४५२४४   श्री.विलास तरे (बोईसर), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), 
श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-अहमदाबाद महामागागवर वसई, भालीवली, ढेकाळे, हलोली, दवेुस, 
चारो्ी, तवा व महालक्ष् मी या भागात महामागागवर दरड कोसळून वाहनाींचे मोठ्या 
प्रमाणावर अपघात होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, या महामागागची देखभाल दरुुस् ती करणा-या ठेकेदार कीं पनीच् या 
बेजबाबदारीमळेु तसेच प्राधधकरणामळेु वाहनाींच्या अपघाताचे प्रमाण वाढलेले आहे, 
हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल् यास, प्रकरणी शासनाने चौकशी वा पाहणी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीचे ननष कषग काय आहेत व त् याअनषुींगाने सदर बेजबाबदार 
ठेकेदार कीं पनीववरुध् द शासनाने कोणती कारवाई केली आहे वा करण् यात येत 
आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२)  हे खरे नाही. 
      मुींबई-अहमदाबाद राषरीय महामाग ग क्र. ८ च्या सहापदरीकरणाचे काम 
भारतीय राषरीय राजमाग ग प्राधधकरण याींचेमाफग त सरुु असनू अशा प्रकारच्या 
कुठल्याही अपघाताची नोंद नसल्याचा अहवाल व्यवस्थापक (ताींत्रत्रक), भारतीय 
राषरीय राजमाग ग प्राधधकरण, मनोर याींनी कळववले आहे. तसेच  वसई, भालीवली, 
ढेकाळे, हलोली, दवेुस, चारो्ी, तवा, महालक्ष्मी या भागात महामागागवर दरड 
कोसळून अपघात घडल्याच्या घ्ना घडलेल्या नसल्याचे पोलीस अधीक्षक 
(मखु्यालय), अपर पोलीस महासींचालक (वाहतकू), महाराषर राज्य  याींनी 
कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत  नाही. 

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

साांगली-बारामती राज्य मागाचिरील विटा (ता.खानापरू, जज.साांगली)  
येथे धोिादायि िळण असल्याबाबत 

  

(६६) *  ४५३२६   श्री.अननल बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) साींगली-बारामती राज्य मागागवरील वव्ा (ता.खानापरू, जज.साींगली) येथे 
धोकादायक वळण असनू समोर येणारी वाहने ददसत नसल् याने            
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ददनाींक २४ डडसेंबर, २०१५ रोजीच्या समुारास तीन मलुीींचा अपघात होऊन मतृ् य ू
झाला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढ़ळून आले आहे, 
(३) असल् यास, या रस् त् यावरील धोकादायक वळण काढण् याच् या दृष्ीने शासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, सदर वळणाचे काम केव् हापयतं 
करण् यात येणार आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) प्रश्नाधीन वळण हे अहमदनगर-साींगली राज्य माग ग क्र.६० वर वव्ा 
शहरालगत कक.मी. १४६/००- १४६/३०० मध्ये असनू सदर दठकाणी वहान मागागची 
रुीं दी १० ते १२ मी्र आहे.  सदर दठकाणी अपघात ्ाळण्यासाठी ववभागाकडून 
वळणावरील वाहन ददसण्यास अडथळा ठरणाऱ्या झाडाींच्या फाींदयाींची छा्णी 
करणे, वाहन मागागवर पाककंग पटे्ट मारणे तसेच थमो प्लास््ीक पें्चा वापर 
करुन वळणदशगक फलक लावण्याची कायगवाही करण्यात आलेली आहे.  तथावप 
सदर वळणसधुारणा मानकानसुार करण्याचे सदयजस्थतीत प्रस्तावाधधन असनू 
ननधी, ननकष व प्राथम्यक्रमाने हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पनिेल तालकु्यातील राष्ट्रीय महामाग च क्र.४ िळांबोली ते सशळफाटा  
पय ांतच्या रस्त्त्यािरील अनधधिृत बाांधिामाांबाबत 

  

(६७) *  ४०८२१   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
श्री.विजय िाळे (सशिाजीनगर), अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल तालकू्यातील राषरीय महामाग ग कळींबोली ते सशळफा्ा पयतंच्या 
रस्त्यावर वारींवार अपघाताला कारणीभतू ठरलेल्या मोठ्याप्रमाणातील अनधधकृत 
बाींधकामाींवर कारवाई करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी           



72 

माहे जानेवारी २०१६ रोजी वा त्यादरम्यान मा. व्यवस्थापकीय सींचालक, महाराषर 
राज्य रस्ते ववकास प्राधधकरण, मुींबई याींच्याकडे ननवेदनादवारे केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ववभागामाफग त कोणत्याच प्रकारची ठोस कायगवाही होत 
नसल्यामळेु अनधधकृत बाींधकामे  वाढतच आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भववषयात रस्ता रुीं दीकरणाच्या कामात वाढत चाललेली अनधधकृत 
बाींधकामे अडचणीची ठरणार आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर अनधधकृत 
बाींधकामाींवर तातडीने कारवाई करण्यासींदभागत कोणती उपाययोजना केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे : (१) होय. 
(२) व (३) हे खरे नाही. कळींबोली ते सशळाफा्ा दरम्यानची १९० अनतक्रमणे 
काढण्यात आली असनू उवगररत अनतक्रमणे काढण्याची कायगवाही प्रगतीत आहे. 
मुींबई-पणेु रा.म.४ या रस्त्यावरील अनधधकृत बाींधकाम काढण्याची कारवाई 
महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळाकडून सातत्याने करण्यात येत आहे व 
अनतक्रमणे वाढू नयेत यासाठीच्या आवश्यक उपाययोजनाही करण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
एिाजत्मि आहदिासी वििास प्रिल्पाांतग चत विशेषत: नाांदेड ि अिोला शहरात 

िसनतगृहात मलुभतू सवुिधा परुविण्यात येत नसल्याबाबत 
  

(६८) *  ४२७५१   श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पजश्चम), डॉ.सांजय 
िुटे (जळगाि जामोद), श्री.हररष वपांपळे (मनुत चजापरू), डॉ.तषुार राठोड (मखेुड) :   
सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकल्पाींतग गत ववशेषत: नाींदेड व अकोला शहरात 
मलुाींचे व मलुीींचे वसनतगृह कायागजन्वत असनू या वसनतगृहात कोणत्याही 
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प्रकारच्या मलुभतू सवुवधा राबववण्यात येत नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, द्ळक माग ग, अकोला येथे गणपतीनगरामध्ये आददवासी मलुाींचे 
वसनतगृह असनू या वसनतगृहात १०० पेक्षा जास्त ववदयाथी वास्तव्यास असनू 
यामध्ये इयत्ता ११ वी पासनू एमबीबीएसपयतं सशक्षण घेणाऱ्या ववदयार्थयांचा 
समावेश आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) सदरहू जजल््याींतील वसनतगृहात ववदयार्थयांना प्यायला शधु्द पाणी नसणे, 
दोन वेळचे चाींगले जेवण उपलब्ध नसणे, स्पधाग पररक्षा वगग, ्ायपीींग, ्ॅली, 
डी्ीपी, इन्सरक््र आदद सवुवधा नसणे, थींडी असतानाही ब्लॅके् नसणे, 
अींथरायला बेडशी् नसणे, स्वच्छतेचा अभाव अशा अनेक अडचणीींमळेु ववदयाथी 
त्रस्त असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास याबाबत वररषठाींकडे अनेकवेळा मागणी केली असनूही त्याींची 
दखल घेण्यात आली नसल्याने ववदयार्थयांची गरैसोय होत आहे हे लक्षात घेता 
शासन त्वरीत आवश्यक कायगवाही करणार वा करीत आहे काय, 
(५) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१)  हे अींशत: खरे आहे. 
(२)  हे खरे आहे. 
(३) व (४) नाींदेड जजल््यात आददवासी मलुा-मलुीींसाठी एकूण १५ शासकीय 
वसतीगृहे कायगरत असनू वसतीगृहाींची क्षमता वाढवनू देणे तसेच इतर अनषुींधगक 
मागण्याींसाठी वसतीगृहातील ववदयार्थयांनी माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये धरणे 
आींदोलन केले होते. ववदयार्थयांच्या मागणीनसुार वसतीगृह क्षमता वगग करून 
देण्यात आलेली असनू प्रकल्प कायागलयामाफग त स्पधाग पररक्षा वगग, ्ायवपींग, ्ॅली, 
डी्ीपी इत्यादी प्रसशक्षणाकररता पात्र सींस्थाींची पहाणी करण्यात आलेली असनू 
त्याबाबत कायगवाही सरुू आहे. वसतीगृहातील स्वच्छतेकररता डडसेंबर, २०१५ 
पासनू बा्यस्त्रोतादवारे प्रत्येक वसतीगृहाकररता १ सफाईगार व ३ पहारेकरी 
कीं त्रा्ी पद्धतीने ननयकु्त करण्यात आलेले आहेत. ववदयार्थयांचा ननवागह भत्ता, 
गणवेश, सहलीचे पसेै इत्यादी भत्ते ननयसमत देण्यात येत आहेत. 
     अकोला जजल््यात आददवासी मलुा-मलुीींसाठी एकूण ६ शासकीय वसतीगृहे 
कायगरत असनू सदर वसतीगृहाींमध्ये शकै्षणणक सादहत्य, बेडीींग सादहत्य, क्रीडा 
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सादहत् य, स्पधाग पररक्षा पसु्तके इत्यादीींचे वा्प करण्यात आले आहे. तसेच 
अकोला जजल््यातील वसतीगृहाींमध्ये वॉ्र प्यरुीफायरची सवुवधा उपलब्ध असनू 
वसतीगृह तसेच पररसराची ननयसमत स्वच्छता करण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
सशरुर ते िाघोली या दरम्यान साईडपट्टीिर ऑप्टीिल  

फायबर िेबल टािल्याबाबत 

(६९) *  ४२७९०   श्री.बाबरुाि पाचणे (सशरुर) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) पणेु-अहमदनगर रस्त्याच्याकडेने (रामा६०) सशरुर ते वाघोली या दरम्यान 
ऑप््ीकल फायबर केबल ्ाकण्यासाठी कायगकारी असभयींता, सावगजननक बाींधकाम 
ववभाग, पणेु याींनी एल ॲन्ड ्ी कीं न्स्रक्शन या कीं पनीस काम ददले हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, रस्त्याच्या कडेने १३ मी्रच्या पढेु केबल ्ाकण्यात यावी अशा 
सचुना असताींनाही सशरुर ते वाघोली या दरम्यान पणुगपणे ९ ते १० मी्र 
साईडपट्टीवर ही केबल ्ाकण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास ददनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१५, २६ नोव्हेंबर, २०१५ व २८ डडसेंबर, 
२०१५ रोजी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी या कामाची तातडीने चौकशी करुन 
माहीती दयावी अशी मागणी अधधक्षक असभयींता, सावगजननक बाींधकाम ववभाग, 
पणेु याींच्याकडे करुनही कोणतीही मादहती देण्यात आली नाही हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कायगकारी असभयींता, सावगजननक बाींधकाम ववभाग, पणेु याींनी एल 
ॲन्ड ्ी या कीं पनीशी सींगनमत करुन साईड पट्टीवर परवानगी नसताींना केबल 
्ाकून साईड पट्टी खराब केली, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, पणेु सशरुर रस्त्यावरील वाहतकु कोंडी सींपवण्यासाठी रुीं दीकरण 
करणे गरजेचे असताना साईडपट्टीवर केबल ्ाकल्यामळेु काम करता येत 
नसल्याने ती केबल तातडीने काढुन घेण्याचे आश्वासन कायगकारी असभयींता 
सावगजननक बाींधकाम ववभाग याींनी जजल्हा ननयोजन ससमतीच्या बठैकीत    
ददनाींक २८ डडसेंबर, २०१५ रोजी देऊनही कोणतीच कारवाई केली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
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(६) असल्यास, याबाबत शासन स्तरावर कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

घराडी (ता. मांडणगड, जज.रत्नाधगरी) येथील स्त्नेहज्योती अांध  
विद्यालयाला अनदुान देण्यास विलांब होत असल्याबाबत 

  

(७०) *  ३९९०१   श्री.भास्त्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  घराडी (ता. मींडणगड,जज.रत्नाधगरी) येथे कोकणातील एकमेव स्नेहज्योती 
अींध ववदयालय गत १३ वषांपासनू कायगरत असनू सदयजस्थतीत ४४ मलेु सशक्षण 
घेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शाळेतील सशक्षक व अन्य कमगचारी अत्यींत तु् पुींज्या 
मानधनावर  काम करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर शाळेला अनदुान समळावे म्हणनू ववदयालयाने सन २०१३ 
मध्ये वा त्या दरम्यान शासनाकडे प्रस्ताव पाठववला असनू वारींवार पाठपरुावा 
करूनही ननणगय घेण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ववदयालयास अनदुान देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात आली आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२), (३) व (४) सदर शाळा ही कायम स्वरुपी ववना अनदुान तत्वावर अनजु्ञप्ती 
प्राप्त असनू, सदर सींस्थेने अनजु्ञप्ती प्रमाणपत्र घेताना भववषयात शासनाकडून 
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कोणतेही अनदुान मागणार नाही असे हमीपत्र ददलेले आहे. तसेच कायम स्वरुपी 
ववना अनदुान तत्वावरील शाळाींना अनदुान देण्याबाबत शासनाचे कोणतेही धोरण 
नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िणी ते िरांजी (जज. यितमाळ) रस्त्त्याच्या रुां दीिरणाबाबत 

(७१) *  ४८११४   श्री.सांजजिरेड्डी बोदिुरिार (िणी) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) वणी ते करींजी (जज. यवतमाळ) रस्ता रुीं दीकरणासाठी लालपसुलया पररसरात 
दोन्ही बाजनेू चार ते पाच फु् खोदकाम करण्यात आल्याने ्या दठकाणी 
वाहनधारकाींना व प्रवाशाींना प्रवास करताना अत्यींत धोका असल्याचे         
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाच वषागपासनू या रस्त्याच्या रुीं दीकरणाचे काम सींथगतीने सरुु 
असनू येथे सायींकाळी प्रवास करताना वाहनधारकाींना कसरत करावी लागत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच सदरहू रस्त्यावर दररोज प्रचींड वाहनाींची वदगळ असनू पररसरात कोळसा 
डेपो असल्यामळेु वाहने तेथे उभी असल्याने वाहतकु अडथळा ननमागण होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, हा रस्ता तातडीने पणूग करण्याबाबत शासन काय कायगवाही 
करणार आहे वा करीत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
    काम प्रगतीत असल्याने आवश्यक सरुक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या 
असनू एवप्रल २०१६ अखेर पयतं पणुग करण्याचे ननयोजन आहे. 
(२) नाही. 
(३) होय. 
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(४) कामाची गती न राखल्याने उदयोजकास प्रती ददवस रु. ५१,९००/- नकुसान 
भरपाई आकारण्यात आलेली असनू एवप्रल २०१६ पयतं काम पणूग करण्याचे 
ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत  नाही. 

----------------- 
  
राळेगाांि (जज. यितमाळ) येथील महहला पतसांस्त्थेमध्ये झालेल्या गरैप्रिाराबाबत 

  

(७२) *  ४५७१७   प्रा.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मदहला ग्रासमण पतसींस्था, राळेगाींव (जज.यवतमाळ) येथील  सींस्थेने 
ठेववदाराचे पसेै परत न करता लाखो रुपयाींचा गरैप्रकार केल्याची बाब ददनाींक ९ 
जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास ननदगशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राळेगाींव येथील मदहला पतसींस्थेत ठेवीदाराींच्या रु. २ को्ी ५०  
लाखाच्या ठेवी होत्या त्या ठेवी त्वरीत परत न केल्यामळेु ठेवीदाराींनी तहससल 
कायागलयासमोर उपोषण केले होते, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पतसींस्थेच्या अधधका-याींनी ठेवीदाराींच्या ठेवी परत न केल्यामळेु 
त्याींच्यावर  कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, तसेच ठेवीदाराींच्या 
ठेवी परत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे 
(२) होय, खरे आहे. 
     ठेवीदाराींनी दद. ०५.०१.२०१६ रोजी तहससल कायागलय राळेगाींव येथे उपोषण 
केले होते. 
(३) महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम, १९६० चे कलम ८८ अन्वये 
पतसींस्थेच्या सींचालक व पदाधधकाऱ्याींववरुध्द कायगवाही चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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रायगड किल्ल्याच्या रस्त्त्याच्या देखभाल ि दरुुस्त्तीबाबत 

(७३) *  ४०३४७   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) रायगड ककल्ल्याच्या रस्त्यावर पडलेल्या असींख्य खड्डयामळेु या मागागवरील 
महत्वाचे पलू व मो-या याींची ककत्येक वषागत देखभाल व दरुुस्ती करण्यात न 
आल्याने हा रस्ता अत्यींत दयनीय अवस्थेत आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर माग ग सावगजननक बाींधकाम ववभागाच्या अखत्याररत आहे 
हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या मागागलगत असलेल्या नातेणखींडए-नाते (काळोसे इगा्ा)-पाचाड 
या मागागवर अनतक्रमण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या मागागची तातडीने दरुुस्ती करण्याींसदभागत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) होय. सदर रस्त्याचे कक.मी. ०/८०० व ८/००० या दठकाणी रस्त्याच्या कडेला 
काही प्रमाणात अनतक्रमण झाले असनू या प्रकरणी सींबींधधताींना नो्ीस देण्यात 
आली आहे. 
(४) सदर रस्त्याचे डाींबरी पषृठभागाने नतुनीकरण रस्त्यावर पडलेले खड्डे 
डाींबरीकरणाने भरुन रस्ता वाहतकुीसाठी सजुस्थतीत ठेवण्यात आला आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत  नाही. 

----------------- 
धारणी (जज.अमरािती) येथील तत् िालीन प्रिल् प अधधिारी याांनी  

योजनाांचा ननधी वििास योजनाांिर खचच िेला नसल्याबाबत 
  

(७४) *  ५०२३३   डॉ.अननल बोंडे (मोशी) :   सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एकाजत्मक आददवासी ववकास ववभाग, धारणी (जज.अमरावती) येथील 
तत् कालीन प्रकल् प अधधकारी िी.रमेश मोवाशी याींनी आददवासी ववकास 



79 

ववभागाच् या ठक् कर बाप् पा योजनेचा तसेच पारधी घरकुल योजनेचा समुारे ७.६४ 
को्ी रुपयाींचा ननधी ववकास योजनाींवर खचग केला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ननधी अखधचगत राहील् याने हा ७.६४ को्ी रुपयाींचा ननधी या 
अधधका-याींने शासनास परत केला, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, आददवासी ववभागात ववकास कामे सरुु असताना या अधधका-याींने 
परस् पर हा ननधी अखधचगत दाखवनू शासनास परत केल् याने आददवासी ववकासाचे 
प्रकल् प प्रलींत्रबत रादहल्याची तक्रार सदर लोकप्रनतननधीींनी मा.मींत्री, आददवासी 
ववकास ववभाग याींचेकडे ददनाींक ११ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त् यासमुारास केली, 
हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याप्रकरणी दोषी अधधका-याींवर काय कारवाई करण् यात आली 
आहे, तसेच शासनाकडे परत करण् यात आलेला ननधी आददवासी ववकास 
योजनाींच्या पतुगतेसाठी पनु् हा उपलब् ध करण् यासींदभागत  शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१)  होय,  हे अींशत: खरे  आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

i) ठक्कर बाप्पा योजनेअींतगगत सन २०१५-१६ करीता  प्रकल्प 
अधधकारी धारणी करीता रुपये ६५०.०० लक्ष तरतदू उपलब्ध  केलेली 
आहे. 
ii) पारधी ववकास कायगक्रमासाठी सन २०१५-१६ करीता प्रकल्प 
अधधकारी धारणी प्रकल्पाकरीता रुपये २०८.९५ लक्ष तरतदू उपलब्ध 
केलेली आहे. 

(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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धळेु जजल््यातील सोनगीर-दोंडाईचा-शहादा या रस्त्त्याच्या चौपदरीिरणाबाबत 
  

(७५) *  ४५१४०   श्री.जयिुमार रािल (सशांदखेडा) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) धळेु जजल््यातील सोनगीर-दोंडाईचा-शहादा या प्र.जज.मा. १ या रस्त्यावर 
सातत्याने अपघात होत असल्यामळेु सदरील रस्त्याचे चौपदरीकरण 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव सावगजननक बाींधकाम ववभागाकडे गेल्या अनेक वषांपासनू 
प्रलींबीत असल्याचे ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील रस्त्यावर मागील वषगभरात अपघाताींची सींख्या वाढली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रस्त्याच्या प्रस्तावाला ववशेष बाब म्हणनू चौपदरीकरणासाठी 
मींजरुी देण्याबाबत काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) पोलीस ववभागाकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानसुार अपघाताींच्या सींख्येमध्ये 
अल्प प्रमाणात वाढ झाली आहे. 
(३) सदर रस्त्याची सधुारणा ॲन्यईु्ी तत्वावर हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िोल्हापरू शहरातील टोल शासनाने बांद िरण्याचा ननणचय घेतल्याबाबत 
  

(७६) *  ४१०२३   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर), डॉ.सजुजत समणचेिर 
(हातिणांगले), श्री.उल्हास पाटील (सशरोळ) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापरू शहरातील ्ोल शासनाने आयआरबी कीं पनीला रु.४६१ को्ी रस्ते 
प्रकल्पाच्या खचागची भरपाई  देऊन बींद करण्याचा ननणगय घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, आयआरबी कीं पनीने केलेल्या सदर रस्ते ववकास प्रकल्पाची ककीं मत 
शासनाच्या मलु्याींकन ससमतीने ननजश्चत केलेल्या दरापेक्षा रु. ६४ को्ी जास्त 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच आयआरबी कीं पनीने केलेल्या ननकृष् दजागच्या कामाची दखल न घेता 
शासन पसेै देणार आहे काय, असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, त्यात काय आढळून आले , 
(४) असल्यास, याबाबत काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) कोल्हापरू शहरातील पथकर नाके बींद करुन 
पथकर रद्द करण्याचा ननणगय शासनाने घेतला आहे.  पथकर नाके बींद केल्याने 
उदयोजकास दयावयाच्या भरपाईची रक्कम अदयाप ननजश्चत झालेली नाही. 
(३), (४) व (५) शासनाने नेमलेल्या ववववध ससमत्याींनी ननश्चीत केलेली नकुसान 
भरपाईची रक्कम, सदर रक्कम अदा करण्याची पध्दत या बाबत अ्यास करुन 
नकुसान भरपाईची रक्कम अींनतम करुन याबाबतच्या सशफारसी शासनास 
करण्यासाठी ननयोजन ववभाग, ववत्त ववभाग, ववधी व न्याय ववभाग,  
सावगजननक बाींधकाम ववभाग व नगर ववकास ववभागाच्या सधचवाींनी एक ससमती 
नेमण्यात येत आहे. 

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

राज्यात आहदिासी आश्रमशाळाांतील असवुिधाांबाबत 
  

(७७) *  ४५७८९   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्री.अस्त्लम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात आददवासी आिमशाळा आणण सरकारी वसतीगृहाींमध् ये आददवासी 
ववदयार्थ यांना ददल् या जाणा-या सोयी-सवुवधा आणण प्रकल् पातनू राबवल् या जाणा-या 
ववववध योजनाींच् या समस् याींवर आददवासी आणण ववदयाथी कृती ससमतीने डहाण ू
तहसीलदार कायागलयाींवर  मोचाग काढला असल् याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्या दरम् यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल् यास, या ववदयाथी सींघ्नेने मोचाग काढून मा.तहसीलदार याींना ददलेल् या 
ननवेदनावर ननणगय घेवनू शासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा करण् यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) ववदयार्थयांच्या मागणीनसुार डहाण ूप्रकल्पातील वसतीगृह  प्रवेश क्षमता ५० 
ने वाढवनू १५० करण्यात आली आहे. नवीन वसतीगृहे सरुु करण्याबाबतचे 
प्रस्ताव सादर करण्याच्या सचुना प्रकल्प अधधका-याींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
मलुा-मलुीींचे वसतीगृह कासा, ता. डहाण,ू जज. पालघर साठी नवीन इमारत 
शोधण्याची कायगवाही सरुु आहे. वसतीगृहाींतील ववदयार्थयांना शासन ननणगय 
दद.११/११/२०११ नसुार सवुवधा देण्यात आल्या आहेत.  शासककय आिमशाळाींत 
परेुसे शौचालये व स्नान गृह बाींधण्याबाबत सावगजननक बाींधकाम ववभागाकडून 
अींदाजपत्रके प्राप्त करुन जजल्हा ननयोजन ससमतीकडे मान्यतेस्तव सादर करण्यात 
आली आहेत. त्यापकैी ७ कामाींना मान्यता समळाली आहे. तसेच शाळा 
व्यवस्थापन ससमत्याींची स्थापना करून प्रत्येकी रु.१.०० लक्ष ननधी आिमशाळा 
दरुूस्तीसाठी देण्यात आला आहे. आिमशाळाींतील ववदयार्थयांची ननयसमत आरोग्य 
तपासणी करुन घेण्याच्या सचुना देण्यात आल्या आहेत. 
    ववदयार्थयांच्या इतर मागण्याबाबत चौकशी करण्यासाठी सहायक प्रकल्प 
अधधकारी (ववकास),  एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकल्प,  डहाण ू याींची 
नेमणकू करण्यात आली आहे. 
(३)  प्रश्न उद् ावत  नाही. 

----------------- 
ठाणे, पालघर आणण निी मुांबई या पट्टयात पाच हठिाणी  

निे औद्योधगि िें द्र वििसीत िरण्याबाबत 
  

(७८) *  ४७०८५   श्री.बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.सरेुश लाड (िजचत), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.असमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगर प्राधधकरणाने ठाणे पालघर आणण नवी मुींबई या पट्टयात पाच 
दठकाणी नवे औदयोधगक कें द्र ववकसीत करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारपढेु सादर 
केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) मधील प्रकरणी सादर केलेल्या प्रस्तावाचे 
थोडक्यात स्वरुप काय आहे व त्यानसुार पढेु कोणता ननणगय घेतला वा घेण्यात 
येत आहे, 
(३) तसेच ठाणे, पालघर आणण नवी मुींबई या भागात रोजगार वाढीसाठी तसेच 
इतर सवुवधाींच्या ववकासासाठी सदर प्रकरणी लवकारात लवकर ननणगय घेऊन 
त्याची अींमलबजावणी करण्यासींदभागत आतापयतं कोणता पाठपरूावा केला वा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची सवगसाधारण कारणे काय आहेत, ? 
  

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 

  
तमुसर (जज.भांडारा) येथील बायपास रस्त् त् याचे िाम सरुु िरण् याबाबत 

  

(७९) *  ४७५३८   श्री.चरण िाघमारे (तमुसर), श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), 
श्री.सांजय परुाम (आमगाि) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तमुसर (जज.भींडारा) येथील बायपास रस् त् याचे काम मींजरू असनू शासनाने 
ननधी उपलब् ध करुन काम त् वरीत सरुु करण् याबाबत स् थाननक लोकप्रनतननधी 
(तमुसर) याींनी माहे फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाच् या ननदशगनास 
आणनू ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
     तथावप लेखी ननवेदन प्राप्त झालेले ददसनू येत नाही. 
(२) बायपास रस्त्याकररता भसुींपादनाचे काम प्रगती पथावर आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत  नाही. 

----------------- 
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पाचल जिळेथर (ता.राजापरू, जज.रत्नाधगरी) रस्त्त्यािरील  
अजुचना पलु धोिादायि असल् याबाबत 

  

(८०) *  ४४०४८   श्री.राजन साळिी (राजापरू) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) पाचल जवळेथर (ता.राजापरू, जज.रत्नाधगरी) रस्त्यावरील अजुगना पलु व या 
रस् त् यावरील सवगच मो-या वाहतकुीला धोकादायक बनल्या असल् याचे नकुतेच   
माहे जानेवारी, २०१६ मध् ये  वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, उक् त पलुाच् या दोन् ही बाजलुा दोन मोठे खड्डे पडल् याने हा पलु 
प्रवाशाींसाठी धोकादायक बनला असनू गेल् या चार वषागपासनू नव् याने रस् त् याचे 
बाींधकाम करण् याबाबतची मागणी ग्रामस् थाींकडून होत असतानाही याकडे 
सावगजननक बाींधकाम ववभाग दलुगक्ष करत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, अजुगना पलुासाठी तळवडे ग्रामपींचायतीने दरुुस् तीचा प्रस् ताव 
सावगजननक बाींधकाम ववभागाकडे सादर करुन एक वषग उल्ले तरी अदयापी 
ववभागाकडून कोणतीच कायगवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उक् त रस् त् याची पाहणी शासनाने केली आहे काय, त् यात काय 
आढळून आले,  तदनसुार उक् त रस्ता  तात् काळ नव् याने बाींधण् याबाबत ननधीची 
तरतदू करण् यात आली आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) याबाबत शासनाकडे कोणत्याही प्रकारची मागणी अथवा ननवेदन आढळून येत 
नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
 

----------------- 
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आहदिासी विद्यार्थयाांसाठप राबविण्यात आलेल्या इांग्रजी स्त्पीकिां ग  
िोसचच्या योजनेत झालेल्या गरैव्यिहाराबाबत 

  

(८१) *  ४१६५५   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्रीमती ज्योती 
िलानी (उल्हासनगर), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकल्प, पेण याींच्या माध्यमातनू सन २०१३-१४ 
साली  आददवासी ववदयार्थयांच्या कोळवाडी (ता.पनवेल) येथील वसतीगृहात इींग्रजी 
स्पीककीं ग कोसग योजना राबववण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रसशक्षण देण्यासाठी ४ लाख ९६ हजार ३७६ रक्कमेचा ठेका 
लोकमाता अदहल्यादेवी होळकर शकै्षणणक व सेवाभावी सींस्था लातरू याींना देण्यात 
आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या योजनेत ववदयार्थयांना इींग्रजी भाषेचे कोणतेच प्रसशक्षण देण्यात 
आले नसनू केवळ गरैव्यवहार करुन ववदयार्थयांची फसवणकू केल्याची 
धक्कादायक बाब माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये  वा त्या दरम्यान ननदशगनास आली, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने या प्रकरणातील दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) व (२)  हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४)  सदर प्रकरणाची प्रकल्प अधधकारी, पेण याींच्यामाफग त सववस्तर चौकशी 
करण्यात आलेली असनू त्याींनी दद.०८.०२.२०१६ च्या पत्रान्वये चौकशी अहवाल 
अपर आयकु्त, ठाणे याींना सादर केला आहे. वसनतगृहाचे तत्कालीन गृहपाल 
याींनी सदरची योजना राबववली नसल्याचे लेखी कळववलेले आहे. तसेच अपर 
आयकु्त, ठाणे याींच्या कायागलयामाफग तही उक्त योजनेच्या गरैव्यवहाराबाबत 
चौकशी ससमती नेमण्यात आलेली होती. सदर ससमतीने त्याींचा अहवाल अप्पर 
आयकु्त, ठाणे याींना दद.०१.०३.२०१६ च्या पत्रान्वये सादर केलेला आहे. 
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     सदर अहवालाचा अ्यास करुन दोषीींवर ननयमानसुार योग्य ती कायगवाही 
करण्यात येईल . 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

हुपरी (जज. िोल्हापरू) येथील ननराधार, अांध, अपांग  
अशा िधृ्दाांचे अनदुान बांद िेल्याबाबत 

  

(८२) *  ४४७२४   डॉ.सजुजत समणचेिर (हातिणांगले), श्री.राजेश क्षीरसागर 
(िोल्हापरू उत्तर), श्री.उल्हास पाटील (सशरोळ) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हुपरी (जज. कोल्हापरू) येथील ननराधार, अींध, अपींग अशा ५०० वधृ्दाींचे 
अनदुान शासनाने तब्बल ११ मदहन्यापासनू बींद केल्याने ददनाींक ११ जानेवारी, 
२०१६ रोजी वा त्यासमुारास या वधृ्दाींनी दठया आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आींदोलनातील काही वधृ्दाींची तब्येत खालावली, हेेे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या ननराधार, अींध, अपींग अशा ५०० वधृ्दाींचे अनदुान बींद 
करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, या वधृ्दाींना तातडीने अनदुान ववतररत करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) सामाजजक सव्हेक्षणाअींतगगत स्थाननक पातळीवर पात्र/अपात्र लाभार्थयांची शोध 
मोहीम घेणेत आली त्यावेळी लाभाथी स्थलाींतरीत, उत्पन्नवाढ, मयत या 
कारणास्तव ५०५ लाभार्थयांचे अनदुान  बींद करण्यात आले. 
(४) उक्तप्रमाणे अपात्र लाभार्थयांची  तहससलस्तरावर घेण्यात आलेल्या  
सनुावणीअींती व सींजय गाींधी ननराधार अनदुान योजना  ससमतीच्या  दद. 
३०.०१.२०१६ रोजीच्या सभेमध्ये झालेल्या  ननणगयानसुार  ७१ लाभाथी पात्र ठरले 
आहेत, तसेच ४६ लाभाथी मयत आढळून  आले आहेत. उवगरीत ३८८ लाभार्थयांची 
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फेरसनुावणी घेऊन व सींजय गाींधी ससमतीसमोर ननणगयाथ ग ठेऊन त्याींच्या      
पात्र/अपात्रतेबाबत ननणगय घेण्यात येणार आहे. 
(५)  प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
टोिािडे (ता.खेड, जज.पणेु ) येथील आश्रमशाळेची  

इमारत िापराविना पडून असल्याबाबत 

(८३) *  ४०९७२   श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्ोकावडे (ता.खेड,जज.पणेु) येथे आददवासी मलुाींकररता ४ को्ी ९९ लक्ष रू. 
इतका ननधी खचग करून बाींधण्यात आलेली आददवासी ववकास ववभागाची 
आिमशाळेची इमारत वापराववना पडून असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक १६ डडसेंबर, २०१५ 
रोजी आददवासी ववकास मींत्री याींना ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनषुींगाने शासनाने काय कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
     तथावप (्ोकावडे, ता. खेड, जज. पणेु) येथील शासकीय आिमशाळेची 
शालेय इमारत व मलुा/मलुीींचे वसतीगृह बाींधकामासाठी २०११ मध्ये प्रशासकीय 
मान्यता ददली होती. प्रशासकीय मान्यतेच्या रक्कमेपेक्षा अधधक खचग झाला आहे. 
मात्र सदरची बाींधकामे पणुग झालेले नाहीत. त्यामळेु इमारती वापरासाठी ताब्यात 
घेण्यात आलेली नाहीत. 
(२) व (३) होय. 
     सदर ननवेदनाच्या अनषुींगाने आयकु्त, आददवासी ववकास याींच्याकडून  
शासकीय आिमशाळा ्ोकावडे, ता. खेड, जज. पणेु येथील आददवासी मलुा-
मलुीींसाठी आिमशाळा बाींधकामाबाबत सधुाररत अींदाजपत्रक प्रस्ताव मागववण्यात 
आला आहे. सधुाररत अींदाजपत्रक प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानींतर पढुील कायगवाही 
करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िळिण (जज. नासशि) तालकु्यात विविध विभागाांच्या  

शासिीय ननिासस्त्थानाांची झालेली दरुािस्त्था 
  

(८४) *  ४७२९५   डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) कळवण (जज.नासशक) तालकु्यात ववववध ववभागाींच्या शासकीय 
ननवासस्थानाींची जस्थती अत्यींत त्रबक् असनू हे ननवासस्थान राहण्यायोग्य 
नसल्याचे माहे जानेवारी २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तहसील, पोली, पींचायत ससमती ववभागाींचे अधधकारी-कमगचारी या 
ननवासस्थानात राहत असनू त्याींनी अनेकदा दरुुस्तीची मागणी केली असता 
शासनाकडून कोणतीही दखल घेतली जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दसुरीकडे चाींगली ननवासस्थाने वापराववना पडून आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, तातडीने कळवण शासकीय ननवासस्थानाींची दरुुस्ती व डागडुजी 
करण्याबाबत शासन काय कायगवाही करीत आहे वा करणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सींबींधीत उपभोक्ता खात्याच्या मागणीनसुार शासकीय ननवासस्थाींनाची 
वेळोवेळी डागडुजी व दरुुस्ती केली जाते. 
(५) प्रश्न उद् ावत  नाही. 

----------------- 
राज्यातील ि विशेषत: विदभाचतील सतू धगरण्या  

आधथचि अडचणीत असल्याबाबत 

(८५) *  ४०३७७   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (सशडी), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अब् दलु सत्तार 
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(ससल्लोड), श्री.आससफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.हदलीप िळसे-
पाटील (आांबेगाि), डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर), श्री.सनुनल प्रभ ू (हदांडोशी) :   
सन्माननीय िस्त् रोद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ववदभागत कापसाचे के्षत्र मोठे असल्याने तेथील, कापसाच्या उत्पादनावर या 
भागात सतू धगरण्याींची सींख्या २५ तर, जजननींग-पे्रससींगची सींख्या ७६२ होती, हे 
खरे आहे काय, 
(२) राज्य शासनाने सन २०११ पासनू राबववलेल्या धोरणाींची अींमलबजावणी 
करण्यावर भर देऊन राज्यभर ५११ प्रकल्प प्रस्ताववत करण्यात आले असनू, 
यातील ५९ प्रकल्पाींची उभारणी ववदभागत केली जाणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नवीन वस्त्रोदयोग प्रकल्पाींना २० ्क्केच्या आसपास अनदुान 
ददले जाते, तथावप जनु्या सतू धगरण्याींचा तसेच जजननींग-पे्रससींगचा नवीन धोरणात 
समावेश न केल्याने, सतू धगरण्याची सींख्या आता केवळ दोन-तीन वर आली 
असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ववदभागतील ५ सतुधगरण्या अवसायनात काढण्याचा ननणगय 
शासनाने घेतला आहे, तसेच सदर सतुधगरण्यामधील कामगाराींची १५ को्ी ५३ 
लाख २५ हजार रुपयाींची देणी बाकी आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या सहकारी सतूधगरण्याींना आधथगक सींक्ातनू बाहेर काढण्यासाठी 
उपाययोजना करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २२ डडसेंबर, २०१५ 
रोजी मा.सहकार मींत्री याींना ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, जनु्या सतू धगरणीतील यींत्राचे आधनुनकीकरण करण्यासाठी, सतू 
धगरण्याींना अनदुानाची गरज असल्याने सदर अनदुान देऊन सतू धगरण्या 
वाचववण्याच्या दृष्ीने कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
राज्यात प्रनत वषग कापसाचे उत्पादन समुारे ७८.०० लाख गाठी असनू त्यापकैी 
समुारे ३५.०० लाख गाठी कापसाचे उत्पादन ववदभागत होत आहे. ववदभग ववभागात 
सहकारी के्षत्रात ३१ सतूधगरण्या व खाजगी के्षत्राींत ४५ सतूधगरण्या अशा एकूण ७६ 
सतूधगरण्या कायगरत आहेत. तसेच ववदभागत जजननींग पे्रससींगची सींख्या ५६२ इतकी 
आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
     राज्य शासनाने सन २०११ पासनू राबववलेल्या धोरणाींनसूार राज्यात ११८१ 
प्रकल्पाची उभारणी झाली असनू त्यामध्ये ववदभागतील १०९ प्रकल्पाींचा समावेश 
आहे. 
(३) नववन वस्त्रोदयोग धोरणा अींतगगत दद. १/४/२०११ पासनू ववत्तीय बकेँकडून 
कजग घेणाऱ्या व ्फ योजने अींतगगत पात्र राज्यातील सवग सतुधगरण्या, जजननींग 
पे्रससींग व इतर पात्र वस्त्रोदयोग घ्काींना व्याज सवलत मींजरु करण्यात येते. 
तसेच ववदभग, मराठवाडा व उत्तर महाराषरातील वस्त्रोदयोग घ्काींना १० ्क्के 
भाींडवली अनदुान मींजरू करण्यात येते. 
(४) अींशत: खरे आहे. 
      ववदभागतील ५ सतूधगरण्या आधथगक जस्थतीमळेु डबघाईस आल्याने 
अवसायनात घेण्याींत आल्या असनू अवसायणातील सहकारी सतूधगरणीतील 
कामगाराींची देणी समुारे रु. १५५३.२५ लाख आहे. 
(५) मा. िी. राहूल बोंदे्र, ववधानसभा सदस्य व इतर याींनी ददनाींक १६/१२/२०१५ 
रोजी ववधानसभेत उपजस्थत केलेल्या लक्षवेधी सचुनेच्या अनषुींगाने मा. मींत्री 
(वस्त्रोदयोग) याींच्या अध्यक्षतेखाली सहकारी सतूधगरण्याींच्या अडचणी जाणनू 
घेण्यासाठी ववधान भवन, नागपरू येथे ददनाींक २२/१२/२०१५ रोजी बठैक आयोजजत 
करण्यात आली होती. 
(६) जनु्या सतूधगरण्याींमधील यींत्राचे आधनूनकीकरण करण्यासाठी राषरीय सहकारी 
ववकास ननगम योजने अींतगगत अथगसहाय्य  देण्याची योजना  असनू सदर योजने 
अींतगगत राज्यातील ११ सहकारी  सतूधगरण्याींना रु. ५३.६० को्ी भागभाींडवल व 
रु. १५७.९६ को्ी  मदुती कजग उपलब्ध करुन देण्यात आले  आहे. तसेच ज्या 
सहकारी सतूधगरण्या बकँ/ववत्तीय सींस्थाकडून कजग घेवनू आधनुनकीकरण ककीं वा 
क्षमता वाढववत असतील, अशा पात्र घ्काींना देखील यींत्रसामगु्री करीता घेतलेल्या 
कजागवरील ७ ्क्के व्याज अनदुान मींजरू करण्याची व सदरची सतूधगरीणी कापसू 
उत्पादक के्षत्राींतील असल्यास १० ्क्के भाींडवली अनदुान मींजरू करण्याची तरतदू 
राज्याच्या वस्त्रोदयोग धोरणात आहे. 
 

----------------- 
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शहापरु तालकु्यातील (जज.ठाणे) डोळखाांब-चोंढे ते नगर तालकु्यातील िळसबुाई 
सशखरादरम्यानच्या घाट रस्त्त्याांची झालेली दरुािस्त्था 

  

(८६) *  ४७८३०   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळिा) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शहापरु तालकु्यातील (जज.ठाणे) डोळखाींब-चोंढे ते नगर तालकु्यातील 
कळसबूाई सशखरादरम्यानच्या ९ ककलोमी्र घा् रस्त्याींची दरुावस्था झाली 
असल्याचे माहे जलु,ै  २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान शासनाच्या ननदशगनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्त्याची दरुुस्ती तातडीने करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) ववषयाींककत रस् ता अजस्तत् वात नसनू 
तो सरींक्षक्षत वन जसमनीच् या ववभागातनू जातो. त् यामळेु सदरच् या रस् त् याचे काम 
हाती घेता आले नाही. 

----------------- 
  
ससांहगड (जज.पणेु) येथील तांरसशक्षण सांस्त्थेच्या असभयाांबरिी महाविद्यालयातील 

विद्यार्थयाांची शलु्ि प्रततपतुी समळणेबाबत 
  

(८७) *  ४९१४५   डॉ.शसशिाांत खेडेिर (ससांदखेड राजा), श्री.सनुनल राऊत 
(विक्रोळी) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पणेु जजल््यातील ससींहगड तींत्रसशक्षण सींस्थेच्या असभयाींत्रत्रकी 
महाववदयालयातील ववदयार्थयांच्या शलु्क प्रतीपतुीचे समुारे १२१ को्ी  ८० लाख 
रुपये समाजकल्याण ववभागाने माहे डडसेंबर, २०१५ अखेरपयतं ददलेले नाहीत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
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(३) सदर सींस्थेला थकीत रक्कम त्वरीत देण्याबाबत कोणती उपाययोजना 
करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे ? 
  

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 

  
िळमनरुी (जज.हहांगोली) तालकु्यातील आहदिासी वििास विभागाच्या माध्यमातनू 

न्यकु्लीअर बजेटअांतगचत साहहत्याचे िाटप न झाल्याबाबत 
  

(८८) *  ४१३४०   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमचला 
गावित (इगतपरूी), श्री.त्र्यांबिराि सभसे (लातरू ग्रामीण) :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळमनरूी (जज.दहींगोली) तालकु्यातील आददवासी ववकास ववभागाच्या 
माध्यमातनू न्यकु्लीअर बजे्अींतगगत लाभार्थयांना समळणाऱ्या द्नपते्र, ताडपत्री, 
सशलाई मसशन, ऑईल इींजजन, तषुार सींच, दठबक सींच, पीव्हीसी पाईप, सोयाबीन 
चाळणी यींत्र आदद सादहत्य समळण्यासाठी लाभार्थयांकडून अजग करण्यात आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील दोन वषाग पासनू या सादहत्याचे वा्प करण्यात आले 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, आददवासी ववकास 
ववभागाच्या या योजनेचा लाभ लाभार्थयांना त्वरीत समळावा, यासाठी शासनाने 
कोणती कायगवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
      न्यजुक्लअस  बजे् योजनेतींग गत सन २०१३-१४ मध्ये द्नपत्रे, ताडपत्री, 
सशलाई मसशन, ऑईल इींजजन, तषुार सींच, दठबक सींच, पीव्हीसी पाईप, सोयाबीन 
चाळणी यींत्र इ. सादहत्य एकूण ३०० लाभार्थयांना वा्प करण्यात आलेले आहे. 
सन २०१४-१५ मध्ये तषुार सींच, सोयाबीन चाळणी, ताडपत्री, द्नपत्रे इ. सादहत्य 
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एकूण १४४ लाभार्थयांना  वा्प करण्यात येत आहे. सन २०१५-१६ या वषागतील 
सदर योजनेतींग गत कायगवाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सभिांडी - िल्याण - शीळ उन्नत महामाग च ि िल्याण  
फाटा ते िळांबोली रस्त्ता आठ पदरी िरण्याबाबत 

  

(८९) *  ४११८२   श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) ठाणे जजल््यामध्ये एमएमआरडीए व सावगजननक बाींधकाम ववभागाच्या 
माध्यमातनू  सभवींडी-कल्याण-शीळ उन्नत महामाग ग प्रस्ताववत करण्यात आला 
आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याण फा्ा ते कळींबोली सहा पदरी महामाग ग आठ पदरी 
करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ०५ सप् े्ंबर, २०१५ रोजीच्या 
पत्रान्वये मा. मखु्यमींत्री याींच्याकडे करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,   
(३) असल्यास,  सभवींडी - कल्याण - शीळ उन्नत महामाग ग व  कल्याण फा्ा ते 
कळींबोली महामाग ग आठ पदरी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे : (१) अींशत: खरे आहे, सभवींडी-कल्याण-सशळफा्ा रस्त्यावर 
साखळी क्र. ०/०० ते २१/०० दरम्यान उपलब्ध लाींबीत सहापदरीकरण व उवगररत 
लाींबीत उन्नत माग ग बाींधण्याच्या प्रस्तावास मींत्रीमींडळाच्या पायाभतू सवुवधा 
ससमतीने ददनाींक ३०.११.२०१५ च्या बठैकीत महाराषर राज्य रस्ते ववकास 
महामींडळास अींमलबजावणी यींत्रणा म्हणनू घोवषत करण्यास मान्यता ददली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) त्यानसुार महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळाने सववस्तर प्रकल्प 
अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रकक्रया पार पाडली असनू पढुील 
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सहा मदहन्यात सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार असनू प्रकल्प 
आधथगकदृष्या ससुाध्य होत असल्यास व प्रशासककय मान्यता समळाल्यावर 
ननधीच्या उपलब्धतेनसुार प्रकल्प हाती घेण्याबाबत पढुील कायगवाही करण्यात 
येईल. कल्याण फा्ा ते कळींबोली रस्ता या सध्याच्या चार पदरी रस्त्याचे 
आठपदरीकरण करण्याचा प्रस्ताव महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळाच्या 
ववचाराधीन नाही. 

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

राज्यातील शेतिऱ्याांना गाळप झालेल्या उसाच्या  
एफआरपीपिैी ८० टक्िे रक्िम देण्याबाबत 

  

(९०) *  ४००५८   श्री.सरेुश हाळिणिर (इचलिरांजी), अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय 
िेळिर (ठाणे), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण (िराड 
दक्षक्षण), श्री.सनुनल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.डड मल्लीिाजूचन रेड्डी (रामटेि), 
श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम), श्री.ओमप्रिाश ऊफच  बच्च ूिडू (अचलपरू), 
डॉ.अननल बोंडे (मोशी), श्री.सधुािर िोहळे (नागपरू दक्षक्षण), श्री.िृष्ट्णा खोपडे 
(नागपरू पिूच), श्री.वििास िुां भारे (नागपरू मध्य), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), 
डॉ.पतांगराि िदम (पलसू िडेगाि), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामणगाि रेल्िे), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :  सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)ददनाींक १५ डडसेंबर अखेर गाळप झालेल्या ऊसाचे एफआरपी पकैी ८० ्क्के 
रक्कम शेतकऱ्याींना ददनाींक ३१ डडसेंबर पवुी देण्याचे आदेश शासनाने ददले होते, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील मागील वषी गाळप केलेल्या उसापो्ी एफआरपीचे 
३२८ को्ी रुपये राज्यातील ४४ साखर कारखान्याींनी थकवलेले असल्याचे व 
कोल्हापरु ववभागाअींतगगत साखर कारखान्याींमध्ये डडसेंबर अखेर गाळप झालेल्या 
ऊसाच्या त्रबलापो्ी शेतकऱ्याींना अदयाप ४६५.३८ को्ी रूपये ददलेले नसल्याचे 
माहे जानेवारी २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, केवळ १० कारखान्याींनी ८०% रक्कम ददली आहे, तर ४ 
कारखान्याींनी हगाींम सरुू झाल्यापासनू एकही रूपया अदा केलेला नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(४) तसेच, साखर आयकु्ताींकडून एफआरपीनसुार शेतक-याींना पसेै न देणा-या ५१ 
साखर कारखान्याींना गाळप परवाना रद्द करण्याच्या नो्ीसा देण्यात आल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, ददनाींक ३१ डडसेंबर पवुी रक्कम अदा न केलेल्या कारखान्याींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली आहे अथवा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) हींगाम २०१४-१५ मधील FRP  प्रमाणे एकूण रु. १९१२०.८० को्ी  देय 
रक्कमेपकैी राज्यातील कारखान्याींनी शेतकऱ्याींना रु. १८८९४.९० को्ी  देयके 
अदा केली असनू दद. १५/०२/२०१६ अखेर १७८ पकैी ३३ कारखान्याींकडे         
रु. २५७.४८ को्ी देयके थकीत आहेत. 
     कोल्हापरू ववभागातील ३८ कारखान्याींनी सन २०१५-१६ चा हींगाम सरुु केला 
आहे.  त्याींनी माहे जानेवारी, २०१६ अखेर FIR प्रमाणे एकुण रु. २७२२.३९ को्ी 
देय रक्कमेपकैी शेतकऱ्याींना रु. १८२२.५३ को्ी  देयके अदा केली असनू        
रु. ९००.३४ को्ी देयके थकीत आहेत. 
(३) FIR  च्या ८०%  प्रमाणे कोल्हापरू ववभागातील ३८ पकैी ९  कारखान्याींनी 
सींपणुग देयके अदा केली असनू २९ कारखान्याींकडे दद. १५/०२/२०१६ अखेर       
रु. ४२०.०५ को्ी थकीत आहेत.  हींगाम सरुु झाल्यापासनू एकही रुपया अदा 
केलेला नाही असा एकही कारखाना नाही. 
(४) एफआरपीनसुार शेतकऱ्याींना पसेै न देणाऱ्या राज्यातील ५९ कारखान्याींना 
साखर आयकु्तालयाकडून गाळप परवाना रद्द करण्याच्या नो्ीसा देण्यात आल्या 
आहेत. 
(५) सन २०१४-१५ ची FIR अदा न केलेल्या १२ साखर कारखान्याींचे हींगाम 
२०१५-१६ चे गाळप परवाने ननलींत्रबत केलेले आहेत. 
 
 
 



96 

     तर ववना परवाना गाळपाबाबत ५ कारखान्याींवर दद.१५/०१/२०१६ 
आदेशाअन्वये दींडात्मक कारवाई केली आहे. 
     तसेच २ कारखान्याींवर दद.१८/०१/२०१६ चे आदेशान्वये RRC कारवाई 
करण्यात आली आहे. 

----------------- 
यितमाळ जजल्हा रेशीम िें द्र िायाचलयातील रेशीम वििास अधधिारी याांनी सहल 

ि प्रसशक्षणािरीता शेति-याांच्या नािािर गरैव्यिहार िेल्याबाबत 

(९१) *  ४७७५५   श्री.मदन येरािार (यितमाळ), डॉ.समसलांद माने (नागपरू 
उत्तर) :   सन्माननीय िस्त् रोद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) यवतमाळ जजल्हा रेशीम कें द्र कायागलयातील रेशीम ववकास अधधकारी याींनी 
सहल व प्रसशक्षणाकरीता शेतक-याींच्या नावावरील रूपयाींचा मोठया प्रमाणात 
गरैव्यवहार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदर शेतक-याींच्या नावावर लाखो रूपयाचा गरैव्यवहार रेशीम 
ववकास अधधकारी याींनी केल्यासींदभागत रेशीम ववभागातील के्षत्र सहाय्यक       
िी. देवराव भगत याींनी ददनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वडगाींव रोड पोसलस 
स््ेशन येथे तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणात यवतमाळ जजल्हा रेशीम कें द्र अधधकारी याींनी १३४ 
शेतक-याींचे सहलीसाठी व ५९ शेतक-याींचे प्रसशक्षणासाठी तब्बल २५ ते ३० लाख 
रुपये खचग दाखवनू परस्पर उचल करून गरैव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणात दाखववण्यात आलेल्या यादीमध्ये बरेच शेतकरी 
मयत असनू त्याींच्या नावावर सहलीसाठी पसेै काढण्यात आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, सदर सहल व प्रसशक्षणाकरीता दाखववण्यात आलेली वाहने 
अस्तीत्वात नसताींना पसेै घेण्यात आले, हे ही खरे आहे काय याबाबत िी. भगत 
याींनी ददनाींक ११ नोव्हेंबर, २०१५ ला पोसलस अधधक्षक, यवतमाळ याींच्याकडे 
केलेल्या तक्रारीत म्ह्ले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
असल्यास, त्यानषुींगाने कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(७) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) तक्रार केली असल्याचे खरे आहे. 
(३) नाही 
(४) नाही 
(५) वाहने अजस्तत्वात नसताींना पसेै घेण्यात आल्याच्या मदुयात तर्थय नाही. 
(६) तक्रारीच्या अनषुींगाने चौकशी केली असनू चौकशीत तक्रारीतील मदुयात तर्थय 
नसल्याचे आढळूण आले आहे. 
(७) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
शासिीय आश्रमशाळा ि िसनतगृहाांमधील सोलर िॉटर हहटर खरेदी ि बायोमहॅरि 

यांरणा बसविण्यामध्ये झालेल्या गरैव्यिहाराबाबत 
  

(९२) *  ४०८१०   श्री.छगन भजुबळ (येिला), प्रा.अशोि उईिे (राळेगाि), 
श्री.उदेससांग पाडिी (शहादा), अॅड.सांजय धोटे (राजरूा), श्री.हरीभाऊ जािळे 
(रािेर) :  सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) शासकीय आिमशाळा व वसनतगृहाींमधील सोलर वॉ्र दह्र खरेदी व 
बायोमदॅरक यींत्रणा बसववणे या प्रकरणाींमधील गरैव्यवहाराींची चौकशी करण्यासाठी 
शासनाने नेमलेल्या ससमतीने माहे मे, २०१५ पयतं शासनास चौकशी अहवाल 
सादर करणे आवश्यक होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रश्न भाग (१) बाबत ससमतीने शासनास अहवाल सादर केलेला 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर चौकशी अहवालाच्या अनषुींगाने शासनामाफग त कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच राज्यातील शासकीय आिमशाळा वा वसनतगृहाींमधील नादरुुस्त सोलर 
वॉ्र दह्र व बायोमदॅरक यींत्रणा कायागजन्वत करण्यासाठी शासनामाफग त कोणती 
तातडीची उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. 



98 

(३) शासकीय आिमशाळा व वसनतगृहाींमधील सोलर वॉ्र दह्र खरेदी व 
बायोमेरीक यींत्रणा बसववणे या प्रकरणाींमधील गरैव्यवहाराींची चौकशी करण्यासाठी 
दद.१६/४/२०१४ च्या शासन ननणगयान्वये िी. िीकाींत देशपाींडे, सधचव व ववभागीय 
चौकशी अधधकारी (१), सामान्य प्रशासन ववभाग याींची एक सदस्यीय चौकशी 
ससमती गठीत करण्यात आली होती. सदर ससमतीला चौकशी करून अहवाल 
सादर करण्यासाठी दद.१४/०७/२०१५ पयतं मदुतवाढ देण्यात आलेली होती. तथावप 
िी. िीकाींत देशपाींडे, सधचव व चौकशी ससमती अध्यक्ष याींनी दद.२/६/२०१५ च्या 
पत्रान्वये त्याींची ननयकु्ती सींयकु्त राषर सींघाच्या कायागलयात झाल्याने सदर 
चौकशी पणूग करणे शक्य होणार नसल्याचे कळववले नसुार सदर प्रकरणाची 
उवगररत चौकशी करण्यासाठी दद.११/९/२०१५ रोजीच्या शासन ननणगयान्वये सधचव 
व ववशेष चौकशी अधधकारी-१, सामान्य प्रशासन ववभाग, मींत्रालय, मुींबई याींची 
“चौकशी अधधकारी” म्हणनू ननयकु्ती करण्यात आली आहे. सदर प्रकरणी 
चौकशीची कायगवाही सरुू असनू चौकशी अहवाल अदयाप प्राप्त झालेला नाही. 
सदर अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर त्यानसुार योग्य ती कायगवाही करण्यात येईल. 
(४) शासकीय आिमशाळा व वसतीगृहावर बसववलेले व सदयजस्थतीत बींद 
असलेले सोलर वॉ्र दह्रचे सवेक्षण करून त्याच्या दरुूस्तीबाबतचे अींदाजपत्रक 
सादर करण्यासाठी महाराषर ऊजाग ववकास असभकरण, पणेु याींच्याशी सींपकग  
साधण्यात येत असनू या प्रकरणी सोलर वॉ्र दह्र परुवठादार याींची प्रलींत्रबत 
असलेली १० ्क्के रक्कम तसेच परुवठादारची बकँ गॅरीं्ी (EMD)  जप्त 
करण्याची कायगवाही करण्यात येत आहे. 

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

राज्यात गुांतिणिू ि उद्योग िाढीसाठप सरुु िेलेल्या विशेष आधथचि  
के्षराला (एसईझेड) प्रनतसाद समळत नसल्याबाबत 

  

(९३) *  ४०७९८   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.सांजय साििारे 
(भसुािळ), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गुींतवणकू व उदयोग वाढीसाठी सरुु केलेल्या ववशेष आधथगक के्षत्राला 
(एसईझेड) ववशेष प्रनतसाद  समळत नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासन याबाबत वेगळा पयागय शोधत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एसईझेड ची अधधसचूना ननघालेल्या व मींजरू झालेल्या अशा 
जवळ पास २४ प्रकल्पाींनी माघार घेतली आहे व ४२ दठकाणी काहीच न झाल्याने 
अडीच हजार हेक््र जागा मोकळी होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, गुींतवणकू व उदयोग वाढीसाठी एसईझेडला प्रनतसाद समळण्यासाठी 
शासन काय उपाययोजना करीत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची काय कारणे आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) होय. 
(२) अधधसचूना रद्द केलेल्या/प्रस्ताव मागे घेण्यात आलेल्या ववशेष आधथगक 
के्षत्राींच्या जसमनीचा वापर करण्याबाबत एकाजत्मक औदयोधगक के्षत्रे ववकससत 
करण्यासींबींधीचे धोरण शासनाने घोवषत केले आहे. 
     त्यानसुार एकूण अधधसधूचत के्षत्राच्या ककमान ६० ्क्के के्षत्र हे औदयोधगक 
ववकासासाठी  आणण उवगररत ४० % के्षत्र हे परूक बाबीच्या ववकासासाठी, 
ज्यामध्ये तीन चतथुांश के्षत्र हे रदहवासी आणण इतर त्रबगर रदहवासी वापरासाठी 
व एक चतथुांश के्षत्र हे ननव्वळ वाणणजज्यक/आधथगक कायागसाठी, वापरता येणार 
आहे. 
(३) कें द्र शासनाचे ववशेष आधथगक के्षत्राववषयी बदलेले धोरण, जागनतक नोंदी व 
बाजारातील चढउतार यामळेु १९ अधधसधूचत ववशेष आधथगक के्षत्र समुारे ३००१.८० 
हेक््र ना-अधधसधूचत करण्याचे व  ५२ मींजरू ववशेष आधथगक के्षत्र समुारे ७४०८.०५ 
हेक््र प्रस्तावातनू बाहेर पडण्याचे प्रस्ताव सींबींधधत ववकासकाींनी कें द्र शासनास 
सादर केले आहेत. 
(४) राज्याच्या ववशेष आधथगक के्षत्राच्या सींदभागत अवलींत्रबलेल्या प्रचसलत 
धोरणानसुार ववशेष आधथगक के्षत्राच्या ववकासकाींना व घ्काींना मदु्राींक शलु्कातनू 
सू् , मलु्यवधधगत कराचा कालबध्द पध्दतीने परतावा, अकृवषत आकारणीतनू सू्  
तसेच गौण खननजाींच्या स्वासमत्व धन आकारणीतनू सू्  देण्यात येते, 
      ववशेष आधथगक के्षत्राच्या प्रस्तावाींच्या छाननीसाठी मा.मींत्री (उदयोग) 
याींच्या अध्यक्षतेखाली ससमतीचे गठन करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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परुांदर (जज.पणेु) येथील पानिडी घाटातील रस्त्त्याच्या रुां दीिरणाबाबत 
  

(९४) *  ४२२१८   श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अस्त्लम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परुींदर (जज. पणेु) तालकु्यातील पानवडी घा्ात एका वषागपवूी ददनाींक २७ 
डडसेंबर, २०१४ रोजी पोलीसाींची जीप उल्ून तीन कमगचाऱ्याींचा बळी गेल्यानींतर 
या घा्ाच्या रस्त्याचे रुीं दीकरण, डाींबरीकरण, सींरक्षक कठडे अशी कामे तातडीने 
करण्यात येतील अशी आश्वासने देऊनही अदयापपयतं काहीच कायगवाही झाली 
नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील घा् रस्त्याचे रुीं दीकरण, डाींबरीकरण, सींरक्षक कठडे 
बाींधण्याबाबत शासने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अदयाप कोणतीच कायगवाही करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) प्रश्नाींककत रस्ता हा १.५ कक.मी. लाींबीच्या अरुीं द घा् रस्ता असनू असलकडेच 
प्रजजमा म्हणनू दजोन्नत झालेला आहे.  सदर घा् रस्त्याचे घा् कद्ींग, वळण 
सधुारणा, रुीं दीकरण व डाींबरीकरण, सींरक्षक कठडे बाींधणे इत्यादी कामे 
सदयजस्थतीत प्रस्तावाधधन असनू ननधी, ननकष व प्राथम्यक्रमाने हाती घेण्याचे 
ननयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत  नाही. 

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

दहेगाि (ता.मनमाड,जज.नासशि) येथील शाळेच्या  
जागेचे भाडे थिीत असल्याबाबत 

  

(९५) *  ४२९६१   श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरूी), प्रा.िषाच गायििाड 
(धारािी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.मधिुरराि चव्हाण (तळुजापरू), 
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श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मनमाड (जज.नासशक) तालकु्यातील २ कक.मी. अींतरावर दहेगावात सामाजजक 
न्याय अींतगगत असलेल्या ज्ञान प्रसारक सींचलीत प्राथसमक शाळा असनू या 
शाळेच्या जागेचा माल क व सींस्थाचालक याींच्यात इमारतीच्या थकीत भाडे 
सींदभागत वाद झाल्याने मालकाने शाळेला ्ाळे ठोकल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आिमशाळेतील १६१ ववदयार्थयांना झाडाखाली बसनू सशक्षण 
घ्यावे लागत असनू हे ववदयाथी पोषण आहारापासनू वींधचत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी आिमशाळेतील ववदयार्थयांना सवग सोयीसवुवधा 
समळण्याबाबत तसेच आिम शाळेच्या थककत भाडयाची पतूगता करण्याबाबत 
शासनाने काय कायगवाही वा उपाययोजना केली आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) सहाय्यक आयकु्त, समाजकल्याण नासशक याींनी त्याींच्या स्तरावरुन याबाबत 
मखु्याध्यापक याींना इमारत भाडे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सचूना ददल्या 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत  नाही. 

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

िरळी (मुांबई) येथील सांत समराबाई शासिीय मलुीांचे िसतीगृह 
आणण डॉ.बाबासाहेब शासिीय मलुाांचे िसतीगृहातील  

िमचचाऱ्याांचे मानधन थकित असल्याबाबत 
  

(९६) *  ४४४७४   श्री.सनुनल सशांदे (िरळी) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वरळी (मुींबई) बी.डी.डी. चाळ पररसरातील सींत समराबाई शासकीय मलुीींचे 
वसतीगृह आणण डॉ.बाबासाहेब शासकीय मलुाींचे वसतीगृहातील कमगचाऱ्याींचे 
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मानधन गेल्या अनेक मदहन्याींपासनू थककत असल्याची बाब माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले आहे आणण सदरहू वसतीगृहातील 
कमगचाऱ्याींचे थकीत मानधन अदा करण्याबाबत शासनाकडून आजतागायत 
कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
सदर शासकीय वसनतगृहामधील पदे कायमस्वरूपी असनू, एकही पद मानधनावर 
नसल्याने, सदर कमगचाऱ्याींचे मानधन थकीत नाही. 
(२) ते (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद येथील आहदिासी वििास विभागाच्या प्रिल्प अधधिारी  
याांनी िेलेल्या गरैव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(९७) *  ४६१६७   श्रीमती सीमाताई हहरे (नासशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथील आददवासी ववकास ववभागाचे प्रकल्प अधधकारी याींचेवर 
असलेल्या गरैव्यवहाराच्या आरोपाींची चौकशी होऊन यामधील अनेक गींभीर बाबी 
समोर आलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गींभीर बाबी समोर येऊन देखील सींबधधत दोषीींवर कारवाई 
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामळेु दोषी अधधकाऱ्याींचे तातडीने ननलींबन करावे या 
मागणीसाठी भारतीय आददवासी पॅंथरच्या वतीने आयकु्त, आददवासी ववकास, 
महाराषर राज्य, नासशक याींच्या कायागलयासमोर माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्या दरम्यान उपोषण करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या गरैव्यवहाराप्रकरणी सींबधधत दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) सींबींधधत अधधकाऱ्याववरुध्द ववभागीय चौकशी प्रस्ताववत असनू त्याींना 
ववभागीय चौकशीच्या अधधन राहून ननयत वयोमानानसुार सेवाननवतृ्त करण्यात 
आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

जालना-बीड राज्य महामागाचिररता अांबड शहराच्या  
बाहेरुन बायपास रस्त्ता िरणेबाबत 

  

(९८) *  ५००८३   श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी) :    सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) जालना-बीड राज्य महामाग ग अींबड शहरातनू जात असल्यामळेु रहदारीस 
अडथळा होत असल्याने अींबड शहराच्या बाहेरुन बायपास रस्ता करण्याच्या 
मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलींत्रबत आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावावर शासनाचा अींनतम ननणगय झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार अींबड शहराच्या बाहेरुन बायपास रस्ता करणेबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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जालना जजल् हा पररषद समाजिल् याण विभागामाफच त अपांगासाठप राबविण्यात 
येणाऱ्या विविध योजनाना ननधीची िमतरता असल्याबाबत 

  

(९९) *  ४७३२५   श्री.अजुचन खोतिर (जालना) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जालना जजल् हा पररषद समाजकल् याण ववभागामाफग त अपींगासाठी ववववध 
योजना राबववण् यात येत असनू ननधीच् या कमतरतेमळेु अपींगाचे ववववध प्रस् ताव 
पडून असल् याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, सदरचे प्रस् ताव प्रलींत्रबत असण् याची कारणे काय आहे, 
(३) असल् यास, यास जबाबदार असणा-याींवर कोणती कायगवाही केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले : (१), (२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
      जालना जजल्हा समाजकल्याण कायागलयामाफग त अपींगाींना स्वयींरोजगारासाठी 
बीज भाींडवल योजना राबववण्यात येते. सन 2013-14 या वषागतील रु.8.40 लाख 
तरतदुीमधनू एकूण 50 लाभार्थयांचे प्रस्ताव ननकाली काढण्यात आले. सन 2014-

15 या वषागमध्ये उपलब्ध तरतदुीतनू 54 लाभार्थयांना अनदुान वा्प करण्यात 
आले. सन 2015-16 या वषागमध्ये सदर कायागलयातील एकूण 318 प्राप्त पात्र 
प्रस्ताव सशफारशीींसह जजल््यातील सवग बकँाींना पाठववण्यात आलेले आहेत. चाल ू
आधथगक वषागत बकँाींकडे पाठववण्यात आलेल्या प्रस्तावाींना सींबींधधत बकेँच्या 
मींजरूीनींतर सींबींधधत लाभार्थयांस 20 ्क्के अनदुान ववतरणाची कायगवाही चाल ूआहे. 
(४) ववलींबाचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

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



105 

सभिांडी, िाडा ि शहापरु तालकु्यातील औद्योधगि िसाहतीत  
अजग्नशमन दलाची उभारणी िरण्याबाबत  

  

(१००) *  ४४६९०   श्री.रुपेश म् हारे (सभिांडी पिूच) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सभवींडी, वाडा व शहापरु तालकु्यातील ग्रामीण भागात औदयोधगक वसाहती, 
गोदामे व इतर उदयोग व्यवसाय सरुु असनू औदयोधगक के्षत्रासह मोठया 
व्यावसानयक दठकाणी आग लागण्याच्या घ्ना वारींवार घडत असल्याने तेथे 
मोठया प्रमाणात ववत्त हानी होत असल्याने अजग्नशमन दलाची अदययावत 
यींत्रणा उभारण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी-सभवींडी पवूग याींनी मा.मखु्यमींत्री, 
मा.उदयोग मींत्री याींच्याकडे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान लेखी 
ननवेदनादवारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनसुार शासनाने माणकोली, पडघा व अींबाडी या तीन 
दठकाणी अजग्नशमन दलाची उभारणी करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे व याबाबत सदय:जस्थती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

(उत्तर आले नाही.) 
-----------------  

राज्यातील पतसांस्त्थाांसाठप स्त्ितांर मांडळ स्त्थापन िरण्याबाबत 
  

(१०१) *  ४१८१४   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.शसशिाांत सशांदे 
(िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.किसन 
िथोरे (मरुबाड), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.जयांत पाटील (इस्त्लामपरू), 
श्री.सरेुश लाड (िजचत), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.असमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.असमन 
पटेल (मुांबादेिी), अॅड.गौतम चाबिुस्त्िार (वपांपरी) :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पतसींस्थाींची चळवळ सशक्त व्हावी व या के्षत्रातील अडचणी 
सोडवनू आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी स्वतींत्र मींडळ स्थापन करण्यात 
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येणार असल्याचा ननणगय मा. सहकारमींत्री याींनी माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) मधील प्रकरणी आतापयतं कोणती कायगवाही 
केली व त्यानसुार पढेु कोणता ननणगय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(३) तसेच राज्यातील बहुताींशी पतसींस्था ढबघाईला आलेल्या असनू ठेवीदाराही 
अडचणीत सापडत असल्याने पतसींस्थाींच्या सक्षमीकरणासाठी सदर प्रकरणी  
ननणगय घेऊन त्याींची अींमलबजावणी करण्यासींदभागत आतापयतं कोणता पाठपरुावा 
केला वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम, १९६० मध्ये 
स्वतींत्र प्रकरण “XI-१A त्रबगर कृवष सहकारी पतसींस्था” नव्याने दाखल करण्याचे 
प्रस्ताववत असनु त्यामध्ये पतसींस्थाींसाठी महाराषर राज्य त्रबगर कृषी सहकारी 
पतसींस्थाींचे ननयामक मींडळ स्थापन करण्याची तरतदू आहे. 
(२) व (३) कें द्र शासनाच्या हरकती व सचुना तसेच राज्यातील ननवडक 
पतसींस्थाींच्या प्रनतननधीसमोर केलेल्या सादरीकरणावेळी त्याींच्याकडून प्राप्त 
सचुनाींच्या अनषुींगाने मसदुयात आवश्यक त्या सधुारणा करण्याची कायगवाही सरुु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्य शासनाने गरैव्यिहारात गुांतलेल्या तत्िालीन सांचालिाांिर  
सहिारी बिेँची ननिडणिू लढण्यास बांदी घालण्याबाबत 

  

(१०२) *  ३९७६६   श्री.गलुाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीण), श्री.सनुनल सशांदे 
(िरळी), श्री.सांजय पोतनीस (िसलना), श्री.डड मल्लीिाजूचन रेड्डी (रामटेि), 
श्री.अननल िदम (ननफाड), श्री.अतलु सािे (औरांगाबाद पिूच), श्री.मांगेश िुडाळिर 
(िुलाच), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (सशडी) :   सन्माननीय सहिार मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील बरखास्त केलेल्या राज्य सहकारी बकँ आणण जजल्हा बकँा याींच्या 
गरैव्यवहारात गुींतलेल्या तत्कालीन सींचालकाींवर पढुील दहा वषे कोणत्याही 
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सहकारी बकेँची ननवडणकू लढण्यास बींदी घालण्याचा ननणगय राज्य शासनाने 
मींगळवार ददनाींक ५ जानेवारी, २०१६ रोजी घेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननणगयाचे स्वरुप काय आहे, 
(३) सदर ननणगयाची अींमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) सदर ननणगयाचे स्वरुप पढुीलप्रमाणे :- ज्या सहकारी बकेँचे सींचालक मींडळ 
कायदा कमल ११० नसुार ररझव्हग बकँ ऑफ इींडडयाच्या मागणीनसुार बरखास्त 
केलेले आहे.  अशा सहकारी बकेँच्या सींचालकास, त्या बकेँवर अथवा अन्य 
कोणत्याही बकेँवर सींचालक मींडळ बरखास्त केल्याच्या ददनाींकापासनू पढुील दोन 
सींचालक मींडळाच्या कालावधीपयतं तसेच तरतदूीच्या ददनाींकापासनू पाठीमागे १० 
वषागपयतं सींचालक म्हणनू पनु्हा ननवडून येण्यास, पनु्हा नामननदेशन केले 
जाण्यास ककीं वा पनु्हा जस्वकृत केले जाणास ककीं वा असा सदस्य ननवडून आला 
असला तरीही, सींचालक पद धारण करण्यास अपात्र ठरववण्यासाठी महाराषर 
सहकारी सींस्था अधधननयम १९६० च्या कलम ७३ कअमध्ये पो्कलम (३अ) 
नव्याने समाववष् करण्याचा ननणगय घेण्यात आला. 
(३) मींत्रीमींडळाने दद. ५ जानेवारी, २०१६ रोजी घेतलेल्या ननणगयाच्या अनषुींगाने 
महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम १९६० मध्ये कलम ७३-कअ मध्ये पो्कलम 
(३अ) नव्याने समाववष् करण्यासींदभागत दद. २१ जानेवारी, २०१६ रोजीच्या 
राजपत्रात अध्यादेश प्रख्यावपत केला आहे. 
     उक्त अधधननयमातील सधुारणेनसुार ररझव्हग बकेँचे मागणीनसुार 
ननषप्रभाववत करण्यात आलेल्या बकेँच्या व्यवस्थापक ससमतीवर सदस्य, सध्या 
ज्या सहकारी बकँाकडे व्यवस्थापक सदस्य म्हणनू कायगरत आहेत.  अशा 
सदस्याींना व्यवस्थापक ससमती सदस्य पदावरुन काढून ्ाकण्याची कायगवाही 
सींबींधधत ननबींधकामाफग त करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत  नाही. 

----------------- 
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ठाणे येथील एनएसएफडीसी योजनेअांतगचत महहांद्रा मजॅक्समो  
िां पनीच्या गाडया फॅबब्रिेशन ि बॉडडबबल्डीांगचे िाम  

िरण्यासाठप ििच शॉपमध्ये पडून असल्याबाबत 
  

(१०३) *  ४४४२४   श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर), श्री.सरदार ताराससांह (मलुुांड), 
श्री.बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथील द्कुजीनीवाडी मधील सानवा मो्सग प्रा.सल.चे व्यवस्थापकीय 
सींचालक सींजीव समस्त्री याींनी लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे ववकास महामींडळाच्या 
व्यवस्थापनासह, राज्याचे सामाजजक न्याय मींत्री याींच्याशी लेखी पत्रव्यवहार करुन 
त्याींच्याकडे एनएसएफडीसी योजनेअींतगगत फॅत्रब्रकेशन व बॉडीत्रबल्डीींग करीता 
मदहींद्रा मकॅ्सीमो च्या ५९ गाडया देण्यात आल्या होत्या, त्याींचे काम पणूग होऊन 
व त्रबल समळाले असनूही त्या गाडया ताब्यात घेत नसल्याची बाब माहे नोव्हेंबर 
वा डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एनएसएफडीसी योजने अींतगगत भाजीपाल्याची ने-आण 
करण्यासाठी मदहींद्रा मजॅक्समो कीं पनीच्या ५९ गाडया खरेदी करणे, त्याचे 
फॅत्रब्रकेशन व बॉडडत्रबल्डीींगचे काम करण्यासाठी एकूण ककती खचग करण्यात आला 
आहे, 
(३) सदर ५९ गाड्या गेल्या दोन वषागपासनू सानवा मो्सगच्या ्प्प्यातील 
द्कुजीनीवाडी वकग शॉपमध्ये असनू, त्या सडण्याच्या मागागवर असल्याने शासनाचे 
होत असलेले को्यावधी रुपयाींचे नकुसान व ज्या लाभार्थयांना या गाड्या देण्यात 
येणार होत्या त्याींनाही त्याचा लाभ समळत नसल्याने सानवा मो्सगचे सींचालक 
िी. सींजीव समस्त्री याींनी राज्य शासनाकडे वारींवार पत्रव्यवहार करुनही या गाड्या 
ताब्यात न घेण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) उपरोक्त ५९ गाड्या ताब्यात घेऊन भववषयात होणारे को्यवधी रुपयाींचे 
नकुसान वाचववण्याबाबत शासनाकडून कोणती उपाययोजना करण्यात येणार आहे 
तसेच गेल्या दोन वषागपासनू त्या गाड्या ताब्यात घेऊन लाभाथीना त्याचे वा्प 
करण्यास  ददरींगाई करणाऱ्या सींबींधीत अधधकाऱ्याींववरोधात काय कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) यासाठी एकूण रु. ३,८०,०८,४४९/- इतका खचग करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) मे. सानवा मो्सग याींनी त्याींचे दद. २४.०३.२०१४ च्या पत्रान्वये ५९ 
तयार गाड्या ताब्यात घेण्याबाबत सादहत्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे 
महामींडळाच्या अवगत केले होते.  तथावप, महामींडळाच्या कायगप्रमाणालीत कजग 
मींजरूीचे अधधकार व्यवस्थापकीय सींचालक या पदाकडे असनू, तत्कालीन 
व्यवस्थापकीय सींचालक व अध्यक्ष याींनी लाभाथी ननवडीचा वेळीच ननणगय  न 
घेतल्याने सदर गाड्या लाभार्थयांना वा्प करण्यास ववलींब झाला.  दरम्यानच्या 
कालावधीत सीआयडी माफग त महामींडळाच्या झालेल्या तपासामध्ये सींबींधधत 
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय सींचालक याींच्यावर फौजदारी गनु्हा दाखल करण्यात 
आला असनू, याबाबत तपास सरुु आहे.  तदनींतर सदरील वाहन ववतरणास 
ददनाींक ०५.०८.२०१५ च्या शासन पत्रान्वये परवानगी देण्यात आली. त्यानसुार 
ननवड ससमतीमाफग त मींजरू झालेल्या कजग प्रकरणाींमधील लाभार्थयांना वाहन 
वा्पास मींजरूी देण्याची कायगवाही  महामींडळामाफग त सरुु असनु, आज अखेर २४ 
वाहनाींच्या ववतरणाचे आदेश महामींडळाकडून ननगगसमत करण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सोलापरू शहरातील भारत अबचन िो.ऑप.बिँ सल.  
मध्ये झालेल्या गरैव्यिहाराबाबत 

  

(१०४) *  ४०८८५   श्री.हनमुांत डोळस (माळसशरस), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.सरेुश लाड (िजचत) :   सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापरू शहरातील शकु्रवार पेठ येथील भारत अबगन को.ऑप.बकँ सल. बकेँचे 
चेअरमन, व्हाईस चेअरमन व इतराींनी ठेवीदाराींच्या ठेव रक्कमाींचा करोडो 
रुपयाींचा गरैव्यवहार केल्याप्रकरणी ठेवीदार सदस्याींनी जेलरोड पोसलस ठाणे, 
सोलापरू शहर येथे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी तक्रार केली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, ठेवीदाराींच्या ठेवीच्या ककती रकमेचा गरैव्यवहार केला असल्याचे 
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ननदशगनास आले आहे, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी सींबींधधत पदाधधकारी याींच्यावर कोणती फौजदारी 
कारवाई करण्यात आली आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची सवगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय, 
     प्राधधकृत अधधकारी िी. बी सी पवार ववशेष लेखापररक्षक कफरते पथक 
सोलापरू याींनी जेलरोड पोसलस ठाणे, सोलापरू शहर येथे गनु्हा नोंद केला आहे. 
पढुील तपास पोलीस ननरीक्षक आधथगक गनु्हे शाखा करीत आहेत. 
(३) ठेवीदाराींच्या रु. १३७.२६ लाख रकमेचा अपहार झाला असल्याचे ननदशगनास 
आले आहे. 
(४) जेलरोड पोलीस स््ेशन येथे फौजदारी गनु्हा रजजस््र क्रमाींक २८६/२०१५    
दद. १९.१२.२०१५ रोजी दाखल करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत  नाही. 

----------------- 
सफाळे येथील ितैरणा नदीिरील पारगािच्या पलूाची दरुुस्त्ती िरण्याबाबत 

(१०५) *  ४८३६१   श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर 
(िसई) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सफाळे येथील वतैरणा नदीवरील पारगावचा पलू खचल्यामळेु योग्य त्या 
दरुुस्ती अभावी कोसळण्याच्या अवस्थेत असल्याने ददनाींक १४ डडसेंबर, २०१४ 
पासनू सदरहू पलू रहदरीसाठी  बींद आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू पलुाची शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू पलू वाहतकुीस उपलब्ध होण्याकररता शासनस्तरावर 
कोणती उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
     सदर पलु फक्त अवजड वाहतकुीकरीता डडसेंबर, २०१४ पासनू बींद करण्यात 
आला आहे. 
(२) होय. 
(३) सदर पलुाच्या दरुुस्तीचे  काम सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत  नाही. 

----------------- 
शासिीय िायाचलयात रँम्प किां िा रेसलांगची सवुिधा नसल्याबाबत 

(१०६) *  ४०८७४   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.विजय िाळे (सशिाजीनगर), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर), श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.भरतशेठ गोगािले 
(महाड) : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) पनवेल (जज.रायगड) तसेच रायगड जजल्हयातील अन्य शासकीय कायागलयात 
रँम्प ककीं वा रेसलींगची सवुवधा नसल्यामळेु अपींग व्यक्तीींना पायऱ्या चढण् याकररता 
मोठ्या प्रमाणात त्रास होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक स्वराज्य सींस्थेने एकूण अथगसींकल्पाच्या तीन ्क्के 
रक्कम अपींगाींच्या कल्याणाकररता खचग करणे बींधनकारक आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननधी अपींगासाठी खचग केला जात नसल्यामळेु शासकीय 
कायागलयात अपींग व्यक्तीींना सवुवधा समळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासानाने चौकशी करून शासकीय कायागलयात 
अपींगाींना सवुवधा समळण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा करीत आहे काय, 
(५) असल्यास, कारवाईचे स्वरूप काय, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय हे अींशत: खरे आहे. 
     जजल्हा पररषद, रायगडच्या प्रशासकीय इमारतीमध्ये स््ील कठडा रेसलींग 
तसेच सलप््ची सवुवधा उपलब्ध आहे. तसेच अपींगाींसाठीचे कायागलय तळ 
मजल्यावर असल्याने अपींग व्यक्तीींना पायऱ्या चढण्याचा त्रास होत नाही. तथावप, 
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जजल्हा पररषद, रायगड याींच्या अधधनस्त कायागलयाींमध्ये अपींग व्यक्तीींना मकु्त 
सींचार करण्याच्या दृष्ीने कायगवाही सरुु आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) हे खरे नाही. 
      जजल्हा पररषद, रायगड कायागलयामाफग त सन २००२-०३ पासनू 
स्वउत्पन्नाच्या ३ ्क्के ननधी अपींग कल्याणासाठी राखून  ठेवण्यात येऊन खचग 
केला  जात आहे. अनतररक्त जजल्हाधधकारी, रायगड याींचे  अध्यक्षतेखाली अपींग 
व्यक्तीींसाठी अडथळाववरदहत वातावरण ननसमगतीकरीता जजल्हास्तरीय ससमती 
गदठत करण्यात आलेली असनू,सदर ससमतीमध्ये सवग प्रकारच्या अपींगाींचा 
समावेश करण्यात आलेला आहे. सदर ३ ्क्के ननधीमधनू जनु्या इमारतीींचे 
ॲक्सेस ऑडी् करणे, रँम्प, रेसलींग, ्ॉयले्-बाथरुम, पाण्याची व्यवस्था, सलप््, 
लोकेशन बोड ग इत्यादी व्यवस्था करण्याबाबतची कायगवाही सरुु आहे. 
    राज्य शासनाच्या सावगजननक बाींधकाम ववभागाकडून दद. १० माचग, २०१३ व 
दद. १० मे, २०१३ च्या शासन पररपत्रकान्वये अपींगाींकरीता अडथळा ववरदहत 
वातावरण ननसमगतीबाबत सचूना ननगगसमत करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच कें द्र 
शासनाच्या सगुम्य भारत योजनेतींग गत अपींग (ददव्याींग) व्यक्तीींना सींचारासाठी 
आवश्यक असलेल्या सोयी सवुवधा/व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. 

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

  
औरांगाबाद जजल्हा पररषदेच्या समाजिल्याण विभागातील  

मागासिगीय प्रिगाचसाठपच्या ननधीबाबत 
  

(१०७) *  ४२७६२   श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जजल्हा पररषदेच्या समाजकल्याण ववभागातील मागासवगीय 
प्रवगागसाठी असलेल्या वयैजक्तक लाभाच्या योजनाींचा पाच को्ीचा ननधी दोन 
वषागपासनू अखधचगत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली वा करण्यात येत आहे 
काय, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) सन 2014-15 मध्ये जजल्हा पररषदेच्या समाजकल्याण ववभागातील मागास 
प्रवगागसाठी असलेल्या वयैजक्तक लाभाथी योजनासाठी लाभाथी ननजश्चत झाले 
नसल्याने ननधी पणूगत: खचग करण्यात आलेला नाही. 
         तथावप, सन 2015-16 मध्ये सदर ननधी पणूगत: खचग करण्यात येणार असनू 
ई-ननववदादवारे परुवठा आदेश देण्यात येणार आहेत. 

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

मुांबई-गोिा महामागाचच्या चौपदरीिरणाबाबत 
  

(१०८) *  ४०१८३   श्री.भास्त्िर जाधि (गहुागर), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.सरेुश लाड (िजचत), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापरू), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), प्रा.िषाच गायििाड 
(धारािी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), 
श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.ननतेश राणे (िणििली), श्री.सांजय 
पोतनीस (िसलना), श्री.सनुनल सशांदे (िरळी) :  सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-गोवा राषरीय  महामागागवरील इींदापरू ते पत्रादेवी या 
मागागचे चौपदरीकरण करण्याचा ननणगय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०११ पासनू सरुू असलेल्या पनवेल ते इींदापरू 
यादरम्यानच्या चौपदरीकरणाच्या कामाबाबत शासनाकडून वारींवार आश्वासन 
देवनूही या कामात प्रगती नाही, हेही खरे आहे काय, 
(३) तसेच या महामागागच्या चौपदरीकरणामळेु बाधधत होणाऱ् या तारा बाींधनवाडी व 
त्या पररसरातील ग्रामस्थाींनी मागील ८ वषांपासनू सातत्याने जजल्हाधधकारी, 
रायगड, पालकमींत्री, रायगड जजल्हा, मा.सावगजननक बाींधकाममींत्री आदीींकडे लेखी 
ननवेदनादवारे तसेच मोचे, आींदोलने करूनही त्या समस्याींबाबत शासनाचे दलुगक्ष 
झाले, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, त्यामळेु तारा बाींधनवाडी येथील बाींधकामाींना चाल ू
बाजारभावाप्रमाणे मोबदला देण्यात यावा, त्याींचे पनुवगसन करण्यात यावे, योग्य 
सवुवधा समळाव्यात यासह अन्य मागण्याींसाठी पळस्पे-इींदापरू राषरीय महामाग ग 
रूीं दीकरण प्रकल्पग्रस्त कॄती ससमतीने जजल्हाधधकारी कायागलयासमोर ददनाींक २९ 
डडसेंबर, २०१५ पासनू बेमदुत दठय्या आींदोलन सरुू केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रश्नाींबाबत शासन काय उपाययोजना करत आहे वा 
करणार आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
      पळस्पे ते इींदापरू या राषरीय महामाग ग क्र. ६६ (जनुा १७) च्या कनागळा 
पक्षी अभयारण्य के्षत्रामधील महामाग ग रुीं दीकरणासाठी पयागवरण व वन ववभागाची 
मींजरुी, जलवाहीन्याींचे स्थलाींतर तसेच मौ. काराव, नागोठणे व कोले्ी येथील 
भसूींपादन या बाबी अदयापही प्रलींत्रबत असल्याने तसेच, उदयोजकाकडून ददरींगाई 
झाल्याने कामास ववलींब झालेला आहे, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय 
राजमाग ग प्राधधकरण, पनवेल याींनी कळववले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रकल्पग्रस्त कृती ससमतीने ददनाींक २९.१२.२०१५ रोजी जजल्हाधधकारी, 
रायगड कायागलयासमोर दठय्या आींदोलन केले होते, तथावप सदर गावातील 
आींदोलनापवुी पळस्पे-इींदापरू राषरीय महामाग ग क्र. १७ रुीं दीकरण प्रकल्पग्रस्त 
ससमतीतफे जजल्हाधधकारी, रायगड कायागलयाकडे महामाग ग बाधधताींच्या 
समस्येबाबत ददनाींक १७.१२.२०१५ रोजी ददलेल्या अजागसींदभागत मौजे कनागळा तारा 
गावचे ग्रामस्थ हे ददनाींक २३.१२.२०१५ रोजी सक्षम प्राधधकारी तथा उपववभागीय 
अधधकारी, पेण उपववभाग, पेण याींच्या कायागलयात येऊन त्याींच्या मागणीनसुार 
राषरीय महामागागच्या सींपादनाबाबत त्याींचे समाधान झाल्याने ददनाींक 
२८.१२.२०१५ पासनू प्रकल्पग्रस्त ससमतीच्या वतीने करण्यात येणारे आमरण 
उपोषण व दठय्या आींदोलन मागे घेण्याबाबतचे पत्र ददनाींक २३.१२.२०१५ रोजी 
लेखी स्वरुपात ददले होते. तथावप सदर ससमतीच्या दसुऱ्या ग्ाने जजल्हाधधकारी, 
रायगड कायागलयासमोर दठय्या आींदोलन केले होते. तथावप कनागळा तारा 
ग्रामस्थाींच्या हरकती रादहलेल्या नसल्याने कोणत्याही मागण्या प्रलींत्रबत रादहलेल्या 



115 

नाहीत. त्यामळेु सदर आींदोलन मागे घेण्यात आले आहे. तसेच ग् ग्रामपींचायत, 
कनागळा-तारा याींनी कामकाजाबाबत असभनींदन ठराव घेतला आहे. लोकाींच्या 
मनात मोबदल्याबाबत कोणतीही शींका रादहली नसल्याने त्याींनी त्याींची 
महामागागवरील बाींधकामे स्वतःहून काढलेली आहेत. 

----------------- 
मोताळा (जज. बलुढाणा) येथील आहदिासी वििास आयकु्त याांचेिडून  

हदलेल्या िां राटदाराने ननिृष्ट्ट अन्न धान्य परुिठा िेल्याबाबत 

(१०९) *  ४५७१८   प्रा.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आददवासी ववकास आयकु्त कायागलय, नासशक याींचेकडून स्वजस्तक एजन्सी, 
श्वेता एन््रप्रायझेस, नतरुपती बालाजी आददवासी बहुउदे्दसशय सींस्था मोताळा   
(जज. बलुढाणा) या सींस्थेला सन २०११-२०१२ ते सन २०१५-२०१६ पयतं 
आददवासी आिमशाळेला  अन्नधान्य, अींडी, केळी परुववण्याचे कीं त्रा् ददले 
असल्याचे ददनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त् या समुारास ननदशगनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत कीं पन्याींनी ननकृष् दजागचा अन्नधान्य परुवठा केल्याने 
शासककय आददवासी आिमशाळेतील मलुाींनी आींदोलन केले होते, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर कीं पनीची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, कीं पनीवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) अींशत: खरे आहे. 
     सन २०११-१२ ते २०१४-१५ पयतं सदर वस्तुींची खरेदी प्रकक्रया आयकु्तालय 
स्तरावरुन करण्यात येत होती. सन २०१५-१६ या शकै्षणणक सत्रासाठी अपर 
आयकु्त, आददवासी ववकास, अमरावती याींचे स्तरावर सदर वस्त ु खरेदीसाठी    
ई-ननववदा प्रकक्रया राबवनू खरेदीची प्रकक्रया करण्यात आली आहे.  सदर ननववदा 
प्रकक्रयेतील मे.महाराषर स््े् को-ऑप कन््यमुसग फेडरेशन सल.मुींबई, श्वेता 
एीं्रप्रायझेस, अमरावती, ररवद्ध ससद्धी रेडसग, परतवाडा,  मे.आसशष रेडीींग कीं पनी, 
घोडेगाींव, पणेु व िी. एस. एन. प्रो्ीन्स  या न्यनुतम दर धारकाींना ववववध 
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वस्तुींच्या परुवठ्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) सन २०१५-१६ कररता परुवठ्याची  ननववदा प्रकक्रया सरुु असताींना 
ववदयार्थयांची आहाराची गरैसोय होव ू नये यासाठी प्रकल्प अधधकारी याींनी 
स्थाननक स्तरावर ववत्तीय मयागदेत अन्नधान्याच्या तात्परुत्या परुवठ्याचे आदेश 
ददले होते. त्यावेळी मे.महाराषर स््े् को-ऑप कन््यमुसग फेडरेशन सल.मुींबई याींनी 
ककनव् प्रकल्पात शासककय आिमशाळा, बोथडी येथे परुववलेले अन्नधान्य 
ननकृष् दजागचे आढळून आल्याने त्याींच्या ववरुद्ध गनु्हा नोंदववण्यात आला. 
तथावप सदर परुवठा मे.महाराषर स््े् को-ऑप कन््यमुसग फेडरेशन सल.मुींबई 
याींचे उप परुवठादार स्वजस्तक एजन्सीज, अमरावती याींनी केला असल्याने सदर 
गनु्हा त्याींच्यावर वगग करण्यात आला आहे. तसेच शासककय आिमशाळा, नाींझा 
येथे  मे.महाराषर स््े् को-ऑप कन््यमुसग फेडरेशन सल.मुींबई याींनी परुववलेली 
समरची पावडर ननकृष् दजागची आढळून आल्याने सदर माल तात्काळ बदलनू 
घेण्यात आला आहे. 
      सन २०१५-१६ च्या ननयसमत परुवठ्याचे आदेश ददल्यानींतर परुवठ्याबाबत 
तक्रारी नाहीत. 

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

राज्यातील सिच टोल नाक्याांिर िाहनाांची नेमिी सांख्या  
िळण्यािररता स्त्ितांर यांरणा बसिण्याबाबत 

  

(११०) *  ४१२२०   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.ओमप्रिाश ऊफच  
बच्च ूिडू (अचलपरू), डॉ.अननल बोंडे (मोशी), डॉ.पतांगराि िदम (पलसू िडेगाि), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अस्त्लम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.सदा सरिणिर (माहहम) :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवग ्ोल नाक्याींवर वाहनाींची नेमकी सींख्या कळण्याकररता स्वतींत्र 
यींत्रणा बसवण्याचा ननणगय एमएसआरडीसीने घेतल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त् या दरम् यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच ्ोलनाक्याींवर वाहनाींची मोजदाद करणारे सॉफ््वेअर बसववण्यासाठी 
े्ंडर मागववण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, सदर सॉफ््वेअर बसववल्यामळेु कारभार पारदशी होणार आहे 
काय, 
(४) असल्यास, स्वतींत्र यींत्रणेमळेु ्ोलच्या उत्पन्नातील ककती रक्कम 
एमएसआरडीसीला समळणार हे ही स्पष् होणार आहे काय, 
(५) असल्यास, राज्यभरात सदर यींत्रणा कधीपयतं चाल ूहोणार आहे, नसल्यास, 
त्याची काय कारणे आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे : (१), (२), (३), (४) व (५) अींशतः खरे आहे. 
      महाराष र राज् य रस् ते ववकास महामींडळाच् या अखत् याररत असलेल् या सवग 
पथकर स् थानकावरील वाहनाींची नेमकी सींख् या व त् याव् दारे वसलू होणारा पथकर 
याची मादहती कळण् याकरीता स् वतींत्र यींत्रणा बसववण् याचा ननणगय झाला असनू 
त् यानसुार ननववदा ननजश्चतीची प्रकक्रया पणूग झाल् यानींतर सदर यींत्रणा कायागन् वयीत 
करण् यात येईल. 
 

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

ससन्नर (जज.नासशि) येथे सेझ वििससत िरण्याबाबत 
  

(१११) *  ४२९८०   श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरूी), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेिी), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.अस्त्लम 
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय उद्योग 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नासशक जजल््यातील ससन्नर येथील सेझकरीता २ हजार एकर जमीन 
सींपादीत करुन ले-आऊ् तयार करुन  आज सात-आठ वषे झाली तरी तेथे 
अदयाप एकही उदयोग उभारण् यात आला नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तेथे सेझ ववकासासाठी जमीन उदयोजकाींना देण्याच्या दृष्ीने 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देसाई : (१) मेमसग इींडडयाबलु्स, इींडस्रीयल इन्रास्रक्चर सलसम्ेड 
याींच्या  ससन्नर, जजल्हा नासशक येथील १०२३.४३ हेक््र भखूींडवरील बहुउदे्दसशय 
ववशेष आधथगक के्षत्र ववकससत करण्याच्या प्रस्तावास कें द्र शासनाने ददनाींक 
०५.०६.२००७ रोजी औपचारीक मान्यात ददलेली आहे. 
     सदर के्षत्रापकैी १००६.९६ हेक््र जमीनीचे के्षत्र कें द्र शासनाच्या ददनाींक 
२७.१०.२००९ रोजीच्या अधधसचूनेदवारे अधधसधूचत करण्यात आले आहे. 
     ववकासकाच्या सदर प्रस्तावास ददनाींक २४.०६.२०१६ पयतं मदुतवाढ देण्यात 
आलेली आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
िृषी के्षराला िजचिाटप िरण्याच्या नािाने राष्ट्रीयिृत, खासगी बिँा ि वित्त 
सांस्त्थानी िोटयिधी रूपये िॉपोरेट िां पन्या, नागरी पतसांस्त्थाांना हदल्याबाबत 

  

(११२) *  ३९७८०   श्री.गलुाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीण), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), श्री.ननतेश राणे (िणििली), श्री.उल्हास पाटील (सशरोळ), 
डॉ.सजुजत समणचेिर (हातिणांगले), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.सशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), 
श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.बाळासाहेब सानप (नासशि पिूच), श्री.सनुनल 
प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.चांद्रिाांत सोनािणे (चोपडा) :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कृषी के्षत्राला कजगवा्प करण्याच्या नावाने गेल्या काही वषागत राषरीयकृत, 
खासगी बकँा व ववत्त सींस्थानी को्यवधी रूपये कॉपोरे् कीं पन्या, नागरी 
पतसींस्थाना ददल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) सदरहू प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी राज्य शासनाच्या 
वसींतराव नाइगक शेती स्वावलींबन समशनने मा.मखु्यमींत्र्याकडे एका ननवेदनादवारे 
माहे डडसेंबर २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) शेतकऱ् याींना कजागपासनू कसे वींधचत ठेवतात याची  मादहती समशनचे अध्यक्ष 
िी. ककशोर नतवारी याींनी मा.मखु्यमींत्र्याना सलदहलेल्या सदरहू पत्रात स्पष्पणे 
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नमदू केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास,चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार पढेु कोणती कायगवाही  
करण्यात आली आहे 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) याबाबत कोणतेही ननवेदन अथवा तक्रार अजग शासनास 
प्राप्त झालेला नाही. 
(२) असे कोणतीही तक्रार अजग अथवा ननवेदन प्राप्त झालेले नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत  नाही. 

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

हद.महािन््यमुर फेडरेशन िां पनीला अप्पर आयकु्त िायाचलय, अमरािती 
याांचेिडून फननचचर ि साहहत्य परुिठा मध्ये अननयसमतता झाल्याबाबत 

  

(११३) *  ४५७२३   प्रा.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दद.महाकन््यमुर फेडरेशन कीं पनीला अप्पर आयकु्त, आदीवासी ववकास 
ववभाग, अमरावती याींचेकडुन सन २०१० ते २०१५ या कालावधीमध्ये शालेय 
फननगचर व इतर सादहत्य परुवठा करण्याचे काम ददल्याचे ददनाींक ३ जानेवारी, 
२०१५ रोजी ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ककनव्, धारणी, कळमनरुी, अकोला, यवतमाळ येथील 
कायागलयामध्ये सादहत्याचा परुवठा करण्यात आला मात्र बाजारभावापेक्षा जास्त 
दराने सादहत्याचे त्रबल काढण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननयमाने ननवीदा न काढता दद.महाकन््यमुर फेडरेशन कीं पनीला 
कोणत्या ननयमात काम देण्यात आले, त्याींचे वस्तदूर काय याची चौकशी 
करण्यात आली आहे काय, चौकशी अींती दोषी आढळल्यास काय कायगवाही 
करण्यात आली आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) व (२) हे खरे नाही. 
      अपर आयकु्त, आददवासी ववकास, अमरावती याींचे कायगके्षत्रातील  प्रकल्प 
कायागलये व प्रकल्पाींतग गत असलेल्या शासकीय आिमशाळा/वसनतगृहाींकरीता    
सन २०१२-१३ व सन २०१३-१४ या कालावधीमध्ये प्रकल्प अधधकारी, एकाजत्मक 
आददवासी ववकास प्रकल्प, पाींढरकवडा याींनी त्याींना प्राप्त ववत्तीय मयागदेत 
प्रकल्प स्तरावर ननववदा प्रकक्रया राबवनू कायागलयीन स््ेशनरी (डस््बीन, सी एफ 
एल बल्ब इत्यादी) व प्रकल्पस्तरीय कक्रडा स्पधाग करीता आवश्यक सादहत्य मे. 
महाराषर स््े् को-ऑप कन््यमुसग फेडरेशन सल. मुींबई याींचे कडून खरेदी केली 
आहे. तसेच प्रकल्प अधधकारी, एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकल्प, औरींगाबाद 
याींनी सन २०१३-१४ या ववत्तीय वषागत ववत्तीय मयागदेत शालेय स््ेशनरी व इतर 
सादहत्य दरपत्रके मागवनू खरेदी केले आहे. इतर प्रकल्प अधधकारी, धारणी, 
अकोला, ककनव्, पसुद व कळमनरुी याींनी सन २०१० ते २०१५ या कालावधीत 
मे. महाराषर स््े् को-ऑप कन््यमुसग फेडरेशन सल. मुींबई याींचे कडून फननगचर व 
इतर सादहत्य खरेदी केलेली नाही. 
(३) व (४)  प्रश्न उद् ावत  नाही. 
 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि 
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