
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
 

बुधिार, हदनाांि १८ माचच, २०१५ / फाल्गुन २७, १९३६ ( 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 - ३१ 

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

औरांगाबाद येथील अांजजठा लेण् याि  ेजाणा-या हरसूळ रस्त् त् याच्याया ांं दीिरणाबाबत 

(१) *  १२१८७   श्री.इम्तीयाज सय्यद (औरांगाबाद मध्य), श्री.अब्दलु सत्तार (ससल्लो ), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शखे (माला  पजश्चम), ॲ .यशोमती ठािूर (सोनािणे) 
(नतिसा) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथील अींजिठा लेण् याक  ेिा ा-या हरसूळ रस् ् याच े ींं दीकर ाच ेकाम प्रलींबबत 
असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्शनास आली असून सदरील 
रस््याचे ींं दीकर ाच ेकाम ननधीच्या कमतरतेमुळे थाींबले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच अींजिठा लेण् याक  े िा ा-या हरसळू रो वरील ्ोलनाक्यावर वाहन चालकाींक ून 
वसूल केला िा ारा ्ोल/पसैा रस् ् याच् या ींं दीकर ाच् या कामी खचश न होता अन् य 
प्रकल् पाकरीता वापरला िात असल् याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्शनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदरील ्ोलनाक् यामाफतश त िमा हो ायाया पैर्ाींचा वापर अन् य प्रकल् पासाठ  
वापरण् यास र्ासनामाफतश त शवर्पे परवानगी देण् यात आली असनू सदरील परवानगी 
एम.एस.आर. ी.सी. अथवा पी. ब् ल.ू ी. ने लदली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उक्त प्रकर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
व तदनुसार दोपीींवर को ती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,  
(५) तसेच रस््याच्या ींं दीकर ाबाबत को ती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
नसल् यास, शवलींबाची कार े काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. ींं दीकर ाचे काम खािगीकर ाींतगशत प्रस् ताशवत आहे. 
(२) नाही. सदरील ्ोलनाका हा औरींगाबाद एकाज्मक रस् ते शवकास योिनेच्या कामाच्या 
अनुपींगाने महाराषर राज्य रस्त े शवकास महामीं ळातफेत चालू करण् यात आला असून ् याचा 
शवपयाधीन रस् ् यार्ी सींबींध  नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(५) औरींगाबाद-फतादाशपूर या रस् ् यावर खािगीकर ातींगशत चौपदरीकर  कर े. प्रारामा.०८ 
कक.मी. ५/०० ते १०४/०० एकू  लाींबी ९९.०० कक.मी. हा प्रकल् प मींिूर असून ननशवदा प्रकिया 
प्रगतीत आहे. 

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

सांगमेश् िर तालु् यातील (जज.रत् नाधगरी) िुां  ी टाट जो रस्त् त् याच ेिाम प्रलांतबत असल्याबाबत 
  

(२) *  १२४३९   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  सींगमेश् वर तालुक् यातील (जि.र् नागिरगरी) देवंख- कुीं  ी - गोठ े - उदगीर- आरले (प्रजिमा 
४६) या रस् ् याच् या एकू  लाींबीपैकक कुीं  ी टा् िो रस् ् याच े काम मागील १५ वपाांपासून 
प्रलींबीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर कुीं  ी टा् िो रस् ् याच े काम लाल् यास र् नागिरगरी, सातारा व साींगली 
जिल् ्याला िो  ायाया सवाशत िवळच् या कुीं रालत तसेच आींबा टा्ाींना पयाशयी मागश हो ार आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
तदनुसार सदरचा मागश पु श हो ेच् या ष्ष ्ीने को ती कायशवाही करण् यात आली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, शवलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) वन शवरागाच् या बफतर लोन मध् ये ये ा-या रागा कररता वन शवरागाची परवानगी 
प्राप् त लाल् यावर ननधी, ननकप व प्राधान् यिमानसुार काम हाती टेण् याचे ननयोिन राहील. 

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

अिोला ि बुल ाणा या जजल् हयाांना जो णाराया रा  य महामागच क्र.६८ च्याया दुं स्त् तीबाबत 

(३) *  १२७९३   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मध् यप्रदेर् व अकोला, बुल ा ा जिल् ्याींना िो  ारा राज् य महामागश ि.६८ ची दरुावस्था 
लाल् यान ेतसेच सदर महामागाशवर मोठमोठे खड्  ेप ल् यान ेतेथे अपटाताच ेप्रमा  वाढल्यामळेु 
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आको्, लहवरखे , सोनाळा येथील नागररकाींना हो ायाया त्रासाबाबत व जिशवतहानीबाबत 
सावशिननक बाींधकाम शवराग, अकोला याींना वारींवार तिारी, ननवेदने देवून राज् य महामागाशवरील 
खड्  े बुिशवण्याबाबतची माग ी माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा ् या दरम्यान केली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून 
आले व तदनुसार लहवरखे ा ते सोनाळा, लहवरखे ा ते आको् या ३ कक.मी. पयांत रस््यावरील 
खड्ड्याची दुं स्ती लवकरात लवकर करण्याबाबत र्ासनान े को ती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, शवलींबाची कार े काय व याबाबतची सदयजस्थती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     प्रश्नाधीन मध्यप्रदेर् व अकोला, बुलढा ा जिल््याींना िो  ारा लहवरखे -सोनाळा-अको् 
हा रस्ता राज्य महामागश ि.६८ नसून राज्य मागश ि ४७ आहे. सदर रस््याबाबत माहे 
िानेवारी, २०१५ मध्ये वा ्या दरम्यान तिार / ननवेदन प्राप्त लाल्याचे आढळून येत नाही. 
(२) प्रश्नाधीन रस््याच्या एकू  २५.६० कक.मी. लाींबीतील १४.२५ कक.मी. रस््याींच्या लाींबीच े
शवशवध योिनेअींतगशत नतुनीकर  करण्यात आले असून उवशररत लाींबीतील रस््यावरील खड्  े
ररण्यात आलेले आहेत. सदयजस्थती रस्ता वाहतकुककरीता सुजस्थतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सालेिसा तालु् यात (जज.गदिहदया) येथे जामिुां  ो आहदिासी ननिासी  
आश्रमशाळेतील विद्यार्थ याचचा मलेयरयाने मत्् यू लाल्याबाबत 

(४) *  १२९८८   श्री.गोपालदास अग्रिाल (गदिहदया) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) सालेकसा तालुक् यात (जि.गदिलदया) येथे िामकुीं  ो आलदवासी ननवासी आरम म पोस्् बेसीक 
र्ाळेतील ८ वपीय शवदयार्थ याशचा मलेररयाने म््  यू लाल् याचे लदनाींक २२ नोव् हेंबर, २०१४ रोिी वा 
् या समुारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उपरोक् त लठका ी र्ासनाने मलेररया प्रनतबींधक को ् या उपाययोिना केल् या 
वा करण् यात येत आहेत, 
(३) नसल् यास, शवलींबाची कार े काय आहेत ?  

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) अर्ा प्रकारची ट्ना पुन् हा उदरवू नये म् ह ून सदर आरम मर्ाळेत आरो् य 
शवरागामाफतश त  ी. ी.्ी. औपधाची फतवार ी करण् यात आली आहे आ   सवश शवदयार्थ याांची 
आरो् य तपास ी सुध् दा कंन टेण् यात आली आहे. र्ासककय आरम मर्ाळेतील शवदयार्थ याांची 
आरो् य तपास ी ननयममतप े करण् यात येत.े 

----------------- 
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 हाणू नगरपयरषद के्षरातील (जज.पालटर)  हाणू, त्र्यांबि रा  य मागच ३० रस्त् त् याांच्या या ि नेे 

सा.क्र.१ /२०० मध् ये विना परिानगी बाांधिाम िेल्याबाबत 
  

(५) *  १३६३२   श्री.ि्ष्ट्णा टो ा (पालटर) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  हा ू नगरपररपद के्षत्रातील (जि.पालटर)  हा ू, त्र्यींबक राज् य मागश ३० रस् ् याच् या क नेे 
सा.ि.१ /२०० मध् ये शवना परवानगी रस् ् याींच् या बािूला मालकान ेपक् के बाींधकाम केले असून  
पक् के बाींधकाम सुं करण् यापूवी सावशिननक बाींधकाम उपशवराग,  हा ू याींच् याक ून ना हरकत 
प्रमा पत्र परवानगी टेतली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) राज् य मागाशसाठ  ममारत रेपाही मु् य रस््याच् या मध् यापासून २० मम्र अस े आवश् यक 
असतानाही मोि ीमध् ये सदरच ेबाींधकाम १५ मम्र अींतरावर केले असनू सदर बाींधकामाचा 
रस् ता ींं दीकर ास अ थळा येन नये म् ह ून हे बाींधकाम अनतिम  ठरवून तो ण् यात याव े
असे ननदेर् मु् यागिरधकारी,  हा ू नगरपररपद याींना देननही आिपयांत को तीही कारवाई 
करण् यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व 
तदनुसार र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, शवलींबाची कार े काय आहेत ? 

  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सावशिननक बाींधकाम शवरागान े सदरचे बाींधकाम बींद करून सावशिननक 
बाींधकाम शवरागाक ून ननयमानुसार परवानगी प्राप् त कंन टे ेबाबत सींबींगिरधत नगरपामलकेस 
कळशवले आहे. 

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

मुांबईतील सहिारी गह्ननमाचण सांस्त् थेचे लेखापयरक्षण िरताना शासि य प्रमाणणत  
लेखापयरक्षि याांनी पॅनल क्र.१३७३ ि ६१६८ याांचा अनधधि्तपणे िेलेला िापर 

  

(६) *  १४०३६   श्री.अस्त् लम शखे (माला  पजश्चम) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
] 
 

(१) मुींबईतील ननमर्गींध व सहयाद्री नागरी ननवारा गह्ननमाश  सींस् था मयाश.गोरेगाव व मतर 
सहकारी गह्ननमाश  सींस् थेच ेलेखापररक्ष  करताना रम ी.हेमींत सदानींद दळवी, र्ासककय प्रमा  त 
लेखापररक्षक याींनी आपल् या अगिरधक्त पलनल िमाींक ६४६८ याचा वापर न करता पलनल ि.१३७३ 
व ६१६८ याींचा अनगिरधक्तप े वापर केल्याबाबतची तिार तेथील नागरीक रम ी.अनींत दप ेव मतर 
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याींनी मा. सहकार व सावशिननक बाींधकाम मत्री,  सहकार आयुक् त व ननबींधक,पु े शवरागीय 
सहननबींधक, कोक  शवराग, उपननबींधक पी शवराग-काींलदवली याींच् याक  े माहे िानेवारी-
फेतब्रुवारी,  २०१५ मध् ये वा ् या दरम् यान केली आहे, हे खरे आहे काय,  

(२) तसेच याबाबत सहकार आयकु् त व ननबींधक सहकारी सींस् था, पु े याींच् या कायाशलयातून  
मालहती अगिरधकाराअींतगशत मालहती मागिरगतली असता पलनल ि. १३७३ व ६१६८ हे दसु-या 
लेखापररक्षकाींच् या नाव े असल् याच े सहकार आयुक् त व ननबींधक सहकारी सींस् था, पु े याींनी 
् याींच् या पत्र ि. मा.अ./ले.प./कक्ष-१८/१४८/२०१४ च् या लदनाींक २८ नोव् हेंबर, २०१४ अन्वये 
कळशवले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व 
तदनुसार पलनेल ि. १३७३ व ६१६८ याचा गैरवापर कर ा-या रम ी.हेमींत सदानींद दळवी, र्ासककय 
प्रमा  त लेखापररक्षक याींच् याशवंध् द र्ासनाने को ती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
नसल् यास शवलींबाची कार े काय आहेत ? 

 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सहकार आयुक्त व ननबींधक, सहकारी सींस्था, महाराषर राज्य, पु े याींनी ्याींच्या लदनाींक 
४ फेतब्रुवारी, २०१५ रोिी जिल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, मुींबई र्हर-(४) या कायाशलयाक  े
चौकर्ी कंन अहवाल सादर करण्याबाबत कळशवण्यात आले असनू चौकर्ीचे कामकाि चालू 
आहे. 

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

उद्योग के्षरात सुधारणा ि वििासासाठी ‘इिो ससस्त् टीम’ ननमाचण िरण् याबाबत 

(७) *  ९३५१   श्री.िैभि नाईि (िु ाळ), श्री.सदा सरिणिर (माहहम) :   सन्माननीय 
उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) ‘मेक मन महाराष र’ चे स् वप् न साकार करण् यासाठ  उदयोग के्षत्रात सधुार ा व शवकासाच् या 
‘मको मसस् ्ीम’ ननमाश  करण् याचा नन शय र्ासनान ेटेतला आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, ् यानुपींगाने पुण् याच् या औदयोगिरगक पटयायातील गुीं गिरगरी व अनगिरधक्त बाींधकाम े
सींपशवण् यासाठ  ‘स् मा श् मस्ी’ योिनेंतगशत पु े महानगरपामलकेत समन् वय अगिरधकारी (नो ल 
ऑकफतसर) नेमण् यात ये ार आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, राज् यात अिून को ् या लठका ी सदर योिनेअींतगशत समन् वय अगिरधका-याींची 
नेम ूक करण् यात ये ार आहे वा ् यानुपींगान ेअींमलबिाव ी व कायशवाहीची सदयजस्थती काय 
आहे ?  

श्री. सुभाष देसाई : (१) राज् यातील उदयोग व व् यवसाय स् थापन करण् यासाठ  शवशवध मान् यता 
व ना हरकती तात ीने व सुलररी् या उपलब् ध व् हाव् यात या हेतनूे ‘’मेक मन महाराष र’’ हा 
उपिम हाती टेण् याच ेननजश्चत करण् यात आले आहे. 
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(२) अनगिरधक्त बाींधकामाच् या अनुपींगाने ‘’मेक मन महाराष र’’ अींतगशत को तेही समन् वय 
अगिरधकारी नेमण् यात आलेले नाहीत. तथाशप उदयोगार्ी सींबींगिरधत ना हरकती ममळण् यासाठ  नगर 
शवकास खा् याचे समन् वय अगिरधकारी आहेत. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

खोपोली तालु्यापासून (जज.रायग ) िणिे ननबदि  ते खालापूर  
रस्त्त्याचे िाम ननि्ष्ट्ट दजाचचे लाल्याबाबत 

  

(८) *  ७९७९   श्री.भरतशेठ गोगािले (महा ) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खोपोली तालुक्यापासून (जि.रायग ) व वे ननबदि  ते खालापूर ्या रस््याींकररता सुमारे ७५ 
लाखाींचा ननधी खचश करूनही रस््याचे काम अ्यींत ननक्ष् दिाशचे लाल्याचे माहे िानेवारी 
२०१५ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उवशररत दी  ककलोमी्रचा ्प्पा ननधीअरावी प्रलींबबत आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व 
तदनुसार सदर रस््याच्या ननक्ष् कामास िबाबदार अस ायायाींशवंध्द र्ासनाने को ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, शवलींबाची कार े काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

मौज ेधचतो ा ते पळशी (ता.खामगाांि, जज.बुल ाणा) या  
रस्त्ता सुधारणेचे िाम ननि्ष्ट्ट लाल्याबाबत 

  

(९) *  ८५०७   श्री.आिाश फुां  िर (खामगाांि) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे गिरचतो ा ते पळर्ी (ता.खामगाींव, जि.बुल ा ा) रस््याच्या सधुार ेच े काम ननक्ष् 
लाल्याबाबत रम ी.सुरेर् गव्हाळ याींनी कायशकारी अमरयींता, सावशिननक बाींधकाम शवराग खामगाींव 
याींच्याक  ेलदनाींक १७ ड सेंबर, २०१४ रोिी वा ्यासुमारास लेखी तिार केली आहे, हेखरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर तिारीवरून कायशकारी अमरयींता, साीं.बाीं.शवराग, खामगाींव याींनी ननक्ष् 
लालेल्या रस््याींची पाह ी केली नाही हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व 
तदनुसार सदर रस््याची तपास ी दक्षता व गु ननयींत्र  मीं ळ, अमरावती याींचेक ून करण्यात 
येवून ननक्ष् दिाशचे काम कर ायाया सींबींगिरधत कीं त्रा्दारावर र्ासनाने को ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, शवलींबाची कार े काय तसेच सदरहू रस््यावरील अपटात थाींबशवण्यासाठ  
खामगाींव ते र्ेगाींव हा रस्ता चौपदरीकर  कर ेबाबत र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     प्रश् नाधीन रस् ताच् या कामाची तपास ी कायशकारी अमरयींता, सा.बाीं. शवराग, खामगाींव 
याींनी लद. १९.०१.२०१५ रोिी केली असनू, सदर काम समाधानकारक असल् याच,े तसेच रस् ता 
वाहतुककस यो्य असल् याच ेनमुद केले आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
ससांदेिाही (जज.चांद्रपुर) येथील आहदिासी मुलाांच्या या शासि य 

 िसतीगह् इमारतीचे बाांधिाम िरण् याबाबत 

(१०) *  ५४५३   श्री.विजय ि टे्टीिार (ब्रम्हपूरी), अॅ .यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), 
श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांहदिली) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कायशकारी अमरयींता, सावशिननक बाींधकाम शवराग, रोहयो, चींद्रपूर याींनी मसींदेवाही येथील 
आलदवासी मुलाींच् या र्ासककय वसतीगह् ममारतीच े बाींधकाम करण् यासाठ  नकार्ा, 
अींदािपत्रकासह ३ को्ी ६२ लाख ६६ हिार ंपये ककमींतीचा प्रस् ताव तयार कंन प्रकल् प 
अगिरधकारी एका् मीक आलदवासी शवकास शवराग चींद्रपूर याींच् या माफतश त अींनतम मींिूरी 
ममळण् यासाठ  पत्र ि र्ायुग-्१३ / अींदािपत्रक / प्रि / िा ३ (६) / ५८०६ लदनाींक १०/०३ 
/२०१३ आ   मसींदेवाही येथील आलदवासी मुलीींचे र्ासककय वसतीगह् ममारतीच े बाींधकाम 
करण् यासाठ  नकार्ा, अींदािपत्रकासह ३ को्ी ७८ लाख ८४ हिार ंपये ककमींतीचा प्रस् ताव 
तयार कंन प्रकल् प अगिरधकारी एका् मीक आलदवासी शवकास शवराग चींद्रपूर याींच् या माफतश त पत्र 
ि. र्ायुग-्१३ / अींदािपत्रक  / प्र.ि.३(६) / ५८०५ लदनाींक १३/०९ /२०१३ नुसार आयुक् त 
कायाशलय आलदवासी शवराग नार्ीक याींच् याक  ेपाठशवलेला आहे हे खरे आहे काय 

(२) असल्यास, सदर दोन् ही प्रस् तावास अदयापही मींिूरी ममळालेली नसल् यामुळे लोकप्रनतननधी 
याींनी मा.आलदवासी शवकास मींत्री, प्रधान सगिरचव, आलदवासी शवकास शवराग, आयुक् त आलदवासी 
शवकास शवराग, नामर्क याींना लदनाींक ५ िानेवारी, २०१५ रोिी ननवेदन लदले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(३) असल् यास, सदर प्रस् तावास मींिूरी ममळण् यासाठ  लोकप्रनतननधी याींनी आयुक् त आलदवासी 
शवकास शवराग, नामर्क याींच् या सोबत वारींवार दरुध्वनीवंन सींपकश  साधला होता, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रस् तावास ननधीसहीत मींिूरी ममळण् यासाठ  राज् य र्ासनाने को ती 
कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, शवलींबाची कार े काय आहेत ? 

  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय, या सींदराशत मा.लोकप्रनतननधीींचे लद.०५.०१.२०१५ रोिीचे ननवेदन र्ासनास प्राप्त 
लालेले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) आलदवासी मुलाींचे र्ासककय वसनतगह्, मसींदेवाही व आलदवासी मुलीींचे र्ासककय वसनतगह्, 
मसींदेवाही या दोन्ही वसनतगह् ममारतीींच्या बाींधकामाची अींदािपत्रके प्रर्ासककय मान्यतेसाठ  
आयुक्त, आलदवासी शवकास याींच्याक ून र्ासनास प्राप्त लालेली आहेत. प्रस्तुत दोन्ही 
अींदािपत्रकाींना सावशिननक बाींधकाम शवरागाक ून ताींबत्रक मान्यता ममळाली असून प्रर्ासककय 
मान्यता देण्याची कायशवाही सुं आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िोल् हापूर येथील विभागीय जात प्रमाणपर प ताळणी िायाचलयामध् ये 
 जात प्रमाणपर प ताळणी अजच प्रलांतबत असल्याबाबत 

  

(११) *  १३०८९   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) कोल् हापूर, साींगली, सातारा या तीन जिल् ्याींकररता अस ा-या कोल् हापूर येथील शवरागीय 
िात प्रमा पत्र प ताळ ी कायाशलयामध् ये माहे ड सेंबर, २०१४ अखेर प ताळ ीची तीन हिार 
प्रकर े प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर तीन हिार प्रकर ापैकक शवदयार्थ याांच ेएक हिार व कु बी, कसाई, दिी, 
वा ी, सोिना, िुल् हा, धाव  या िातीच्या तीन हिार प्रकर ाींवर दक्षता पथकाक ून अहवाल 
ममळूनही सममतीने अदयाप नन शय टेतलेला नाही हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शवदयार्थ याांचे र्ालेय नकुसान ्ाळण् याकररता व र्ासककय नोकरीकामी 
प ताळ ीसाठ  पाठवलेल्या प्रस् तावाींना प ताळ ी प्रमा पत्र दे ेबाबत र्ासन शवरागीय िाती 
प्रमा पत्र प ताळ ी सममती, कोल् हापूरला आदेर् दे ार आहे काय, 
(४) नसल्यास, शवलींबाची कार े काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार ब ोले : (१) कोल् हापूर येथील शवरागीय िात प्रमा पत्र प ताळ ी 
कायाशलयामध् ये माहे ड सेंबर, २०१४ अखेर एकू  १४२१३ प्रकर े प्रलींबबत होती. 
(२) नाही. 
      सदर कायाशलयाक  ेमाहे ड सेंबर २०१४ अखेर एकु  १३५२ दक्षता पथक अहवाल प्राप् त 
होते. ऑक् ्ोबर ते ड सेंबर २०१४ मध् ये ननकाली काढलेल् या  प्रकर ाींपैकक दक्षता पथकाक ील 
८४ प्रकर े ननकाली काढलेली आहेत.  
(३) व (४) महाराष र अनुसूगिरचत िाती, शवमुक् त िाती, र्कया िमाती, मतर मागासवगश व 
शवर्ेप मागास प्रवगश (िातीच े प्रमा पत्र देण् याच े व ् याच् या प ताळ ीच े शवननयमन) ननयम 
२०१२ शवलहत करण् यात आले असून या ननयमाींनुसारच िातप ताळ ीच े कामकाि करण् यात 
येते. 
     उक् त ननयमानुसार िातप ताळ ी प्रमा पत्र ममळण् याकरीता आवश् यक त ेिातीच ेपुराव,े 
कागदपत्र े देण् यात आल् यास, सदर प्रमा पत्र प्राप् त होण् यास को तीही अ च  उद् ावत नाही. 
परींतू, िाती दाव् याींच् या काही प्रस् तावाींमध् ये कागदपत्राींची कमतरता, अपुरे पुराव ेयामळेु सींबींगिरधत 
व् यक् तीक ून पत्रव् यवहार कंन आवश् यक ते पुरावे मागवावे लागतात. र्ींकास् पद प्रकर ामध् ये 
पोलीस दक्षता पथकाक ून चौकर्ी केली िाते. ् यामुळे प्रकर े ननकाली काढण् यास उर्ीर होतो. 

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

सभिां ी (जज.ठाणे) तालु् यातील िांजारपट्टी नािा त ेिा ा  
मनोर रस्त् त् याच्या या िामात लालेला गैरव् यिहार 

  

(१२) *  १२३३७   श्री.शाांताराम मोरे (सभिां ी ग्रामीण) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मरवीं ी (जि.ठा े) तालुक् यातील वींिारपटयाी नाका त ेवा ा मनोर रस् ् याच् या कामात मोयया 
प्रमा ात गैरव् यवहार होवून सदर रस््याची कामे अनतर्य ननक्ष ् दिाशची लाल्याबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी लदनाींक २४ ड सेंबर, २०१४ रोिी वा ्या सुमारास मा.सावशिननक 
बाींधकाम मींत्री याींना ननवेदन लदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व 
तदनुसार र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल् यास, शवलींबाची कार े काय आहेत ? 

  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) व (३) मु्य अमरयींता, सा.बा.प्रा.शव. मुींबई याींचेक ून अहवाल मागशवण्यात आला आहे. 
सदर अहवाल प्राप्त लाल्यानींतर यो्य ती कायशवाही करण्यात येईल. 

----------------- 
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शासि य योजनाांच्याया माध्यमातनू देण् यात येत असलेल् या मानधनात िाक िरण् याबाबत 

(१३) *  ११४८२    ॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.अब ू आजमी (मानखूदच 
सशिाजीनगर) :   सन्माननीय विशेष सहाय्य मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींिय गाींधी ननराधार योिना, रम ाव  बाळ योिनाींच् या माध् यमातून राज् यातील कुषठशप ीत, 
ज् येष ठ नागररक, क्षयरोगग्रस् त, ककश रोग ग्रस् त, आलदवासीींना देण् यात येत असलेल् या मामसक 
६००/९०० ंपये मानधनात ंपये २००० नी वाढ करण् याबाबत शवचाराधीन प्रस् तावावर र्ासनान े
नन शय टेतला आहे काय, 

(२) असल् यास, उक्त नन शयाच ेस् वंप काय आहे, 
(३) अदयापही या सींदराशत नन शय टेतला नसल् यास, शवलींबाची कार े काय आहेत, 
(४) याबाबतची सदयःजस्थती काय आहे ? 

श्री. राजिुमार ब ोले : (१), (२), (३) व (४) सींिय गाींधी ननराधार अनुदान योिना व रम ाव  
बाळ सेवा राज्य ननव्् तीवतेन योिना या योिनाींच्या अनुदानात वाढ करण्याची बाब 
शवचाराधीन आहे. 

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

रा यातील विजाभज, विमाप्र ि इमाि प्रिगाचतील बीबीए, बीसीए, बीसीएस  
या अभ् यासक्रमाांच्याया विद्यार्थयााना सशष्ट्यित््ती न समळाल्याबाबत 

(१४) *  ९९८०   िुमारी प्रणणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष रातील शविारि, शवमाप्र व ममाव प्रवगाशतील बीबीए, बीसीए, बीसीएस या 
अ् यासिमाींना र्ैषक्ष  क वपश २०१०-११ मध् ये प्रवेर् टेतलेल् या शवदयार्थ याांना प्रथम वपाशसाठ  
मर्ष यव््  ती अदा लालेली आहे, परींतु ् यानींतरच् या दोन वपाशची मर्ष यव््  ती ्याींना ममळाली नाही 
व ् यासाठ  ७६ को्ी ंपये मतक् या ननधीची आवश् यकता आहे व मर्ष यव््  ती न ममळाल् यामळेु 
महाशवदयालयाक ून ् याींचा पुढील प्रवेर् थाींबशवण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मर्ष यव््  तीसाठ  ७६ को्ी ंपये मतका ननधी लाग ार असल् यास ् याची तरतूद 
र्ासनाने कंन टेतली आहे काय, 
(३) असल् यास, शवदयार्थ याांचे र्ैक्ष  क नकुसान होन नये तसेच ्याींना मर्ष यव््  ती देण् यासाठ  
र्ासनाने को ती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, शवलींबाची कार े काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार ब ोले : (१) शविारि, शवमाप्र व ममाव प्रवगाशतील शवदयार्थयाांसाठ  असलेल्या 
सदयाच्या मर्षयव्् ती योिनेमध्ये बीबीए, बीसीए, बीसीएस म. अ्यासिमाींचा समावेर् नाही. 
तसेच सदर शवदयार्थयाांची मर्षयव्् ती न ममळाल्यामळेु सींबींगिरधत महाशवदयालयाक ून ्याींचे 
पुढील प्रवेर् थाींबशवल्याचे र्ासनाच्या ननदर्शनास आले नाही. 
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(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

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

देऊळगाांिराजा (जजल्हा बुलकाणा) ि्षी उत्पन्न बाजार  
ससमतीने ननयमबाहय वििास िामे िेल्याबाबत 

(१५) *  ११७४३    ॉ.शसशिाांत खे िेर (ससांदखे  राजा),  ॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   
सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  रुसींपादन प्रकिया पू श न करताच देनळगाींवरािा (जिल्हा बुलढा ा) क्पी उ्पन्न बािार 
सममतीन े ननयमबाहय शवकास काम े केल् यामुळे र्ेतकरी वींगिरचत रालहला तथाशप सदर बािार 
सममतीन े बनाव् दस्तऐवि सादर कंन को्यवधीींचा ननधी र्ासनाक ून ममळशवल्याच े माहे 
िानेवारी, २०१५ च्या र्ेव्च्या आठव यात वा ्यासुमारास ननदर्शनास आले आहे हेही खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींपू श प्रकर ाची तात ीने चौकर्ी करावी अर्ी माग ी देनळगाींव रािा 
तालुक्यातील र्ेतकयायाींनी व नागररकाींनी र्ासनाक  ेकेली आहे हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदराशत चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच े ननषकपश काय आहेत व 
्यानुपींगान ेपुढे को ती कारवाई केली आहे, 
(४) नसल्यास, शवलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. बािार सममतीने बनाव् दस् तऐवि तयार कंन को्यावधी 
ंपयाींचा ननधी र्ासनाक ून प्राप् त केलेला नसून ररतसर कायशवाही पू श कंन कट्न ्ेक् नटलटिी 
ममर्न प्रकल् पासाठ  कें द्र र्ासनाक ून ं. १.३६ को्ी एवढे अनुदान प्राप् त केलेले आहे तसेच 
ननयमबाहय शवकासकामे केल् यामळेु र्ेतकरी व ींगिरचत रालहल् याच ेननदर्शनास आलेले नाही. 
(२) होय, रम ी.अनतर् कासारे, जिल् हा उपाध् यक्ष, ररपब् लीकन पा्त ऑफत मींड या, देनळगाींवरािा 
याींनी लद. ३१.१.२०१५ रोिी जिल् हा उपननबींधक, सहकारी सींस् था, बुलढा ा याींच् याक  े तिार 
दाखल केली आहे. 
(३) सदर प्रकर ी सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस् था, देनळगाींवरािा याींना चौकर्ी कंन 
अहवाल सादर करण् याबाबत सुगिरचत करण् यात आले आहे. चौकर्ी अहवाल अदयाप अप्राप् त 
आहे. तथाशप, वस् तुननष ठ अहवाल बािार सममतीक ून प्राप् त लालेला आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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आहदिासीांच्या या वििास योजनाांची अांमलबजािणी िरणा-या प्रिल् प  
िायाचलयामध् ये आयएएस अधधिा-याांची ननयु् ती िरण् याबाबत 

  

(१६) *  १३६९३   श्री.सभमराि धदि  े (आष्ट्टी), श्री.असमत देशमुख (लातूर शहर), श्री.सुननल 
सशांदे (िरळी), श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हा  (मुांब्रा 
िळिा) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) आलदवासीींच् या शवकास योिनाींची अींमलबिाव ी कर ा-या २९ प्रकल् प कायाशलयामध् ये 
आयएएस अगिरधका-याींची ननयुक् ती करण् याबाबत सन १९९५ साली उच् च न् यायालयाच् या नागपूर 
खीं पीठान े लदलेल् या आदेर्ाची अींमलबिाव ी र्ासनान े आितागायत न केल् याची बाब माहे 
िानेवारी, २०१५ च् या पलहल्या सप् ताहात वा ् या सुमारास ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल् यास, राज् यातील कोयायावधी ंपयाींच् या आलदवासी प्रकल् पाींवर आयएएस 
अगिरधकाया याींच् या ननयुक् ् या करण् याबाबत र्ासनाक ून आितागायत को ती कायशवाही करण् यात 
आली वा येत आहे, 
(३) नसल् यास, शवलींबाची कार े काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे नाही. 
(२) (१) ला अनुसरून प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

ठाणे जजल् हयातील सभिां ी-िा ा रस्त् त् यािरील ििा  आणण सभिां ी-िसई रो िरील मालो ी  
येथे िाहनाांि ून बेिायदेशीरयरत् या टोलिसलुी िेली जात असल्याबाबत 

(१७) *  १०५९७   श्री.पाां ुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हा  
(मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठा े जिल् ्यातील मरवीं ी-वा ा रस् ् यावरील कवा  आ   मरवीं ी-वसई रो वरील मालो ी 
येथे ये-िा कर ा-या वाहनाींक ून बेकायदेर्ीररर् या ्ोलवसुली केली िात असून सदरच ेरस् त े
दरुावस् थेत असून सुरषक्षततेच् या उपाययोिना केलेल् या नसल् याप्रकर ी सामाजिक सींट्नेन े
लदनाींक २९ ड सेंबर, २०१४ रोिी तसेच वारींवार मा. प्रधान सगिरचव, साीं.बा. कायशकारी अमरयींता, 
अगिरधक्षक अमरयींता, ठा े सावशिननक बाींधकाम मीं ळ याींचेक  ेतिारी केलेल् या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रश् नी चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व 
् यानुसार आतापयांत को ती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) उक् त प्रश् नी अदयाप को तीही कायशवाही केलेली नसल् यास, शवलींबाची सवशसाधार  कार े 
काय आहेत तसेच सदर प्रकर ी आतापयांत को ता पाठपुरावा केला वा करण् यात येत आहे ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) व (३) मु् य अमरयींता, सा.बा.प्रा.शव., मुींबई याींचेक ून अहवाल मागशवण् यात आला आहे. 
अहवाल प्राप् त लाल् यावर यो् य ती कायशवाही कर ेत येईल. 

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

रा यातील एसईल े प्रिल्प िायाचन्िीत िरण्याबाबत 
  

(१८) *  ७४८७   अॅ .आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.जजतेंद्र आव् हा  (मुांब्रा िळिा) :  सन्माननीय 
उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शवकासाला चालना ममळावी व ननयाशतवध््दी व्हावी यासाठ  २००५ मध्ये एसईल े 
सेल कायदा केला असून, या कायदयाअींतगशत १४५ पैकक फतक्त २५ प्रकल्पच कायाशजन्वत लाले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्यात एसईल े प्रकल्प कायाशजन्वत न होण्यामागील कार े काय आहेत, 
(३) असल्यास, राज्यातील शवकासाला गनत देण्यासाठ  यातील अगिरधकागिरधक प्रकल्प ्वररत 
कायाशजन्वत करण्यासाठ  को ती उपायायोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, शवलींबाची कार े काय आहेत ? 

 

श्री. सुभाष देसाई : (१) होय, कें द्र सरकारने महाराष रातील एकू  १३९ शवर्ेप आगिरथशक के्षत्राींना 
त् वतः/अींनतम/अगिरधसूगिरचत या प्रकारात मान् यता प्रदान केली आहे. ् यापैकक  ६१ प्रकल् पाच् या 
शवकासकाींनी माटार टेतली असून उरलेल् या ७८ शवर्ेप आगिरथशक के्षत्रापैकक ५२ अगिरधसूगिरचत शवर्ेप 
आगिरथशक के्षत्रामधून २५ शवर्ेप आगिरथशक के्षत्र कायाशजन्वत लाले आहे. 
(२) राज् यातील शवर्ेप आगिरथशक के्षत्र प्रकल् पातून शवकासकाींनी माटार टेण् यामागे अथवा ५२ 
अगिरधसूगिरचत शवर्ेप आगिरथशक के्षत्राींपैकक कायाशजन्वत लालेले २५ शवर्ेप आगिरथशक के्षत्र वगळता 
उवशररत २७ शवर्ेप आगिरथशक के्षत्राच ेशवकासक प्रकल् प उरार ीस शवलींब होण् यामागे कें द्र सरकारच े
शवर्ेप आगिरथशक के्षत्राशवपयी बदललेले धोर  ककीं वा आींतरराष रीय स् तरावरील आगिरथशक मींदी ही 
कार े असावीत. 
(३) राज् य र्ासनान े शवर्ेप आगिरथशक के्षत्राचे प्रकल्प कायाशजन्वत होण् यासाठ  मा.मींत्री (उदयोग) 
याींच् या अध् यक्षतेखाली शवर्ेप आगिरथशक के्षत्राच े प्रस् तावाच् या नाननी करण् याच् या कामकािात 
पारदर्शकता आ ण् यासाठ  सममतीचे गठन केले असून, शवर्ेप आगिरथशक के्षत्राच्या अ च ी िलद 
गतीने सो शवण् यासाठ  मा.मु् य सगिरचव याींच् या अध् यक्षतेखाली र्क् ती प्रदान सममतीचे गठन 
करण् यात आले आहे. र्ासनान े शवर्ेप आगिरथशक के्षत्राच् या शवकासकाींना व ट्काींना मुद्राींक 
र्ुल् कातून सू्, मूल् यवगिरधशत कराचा कालबध् द पध् दतीन े परतावा, अक्शपक आकार ीतून सू् 
तसेच गौ  खननिाच् या स् वामी् वधन आकर ीतून सू् देण् याबाबतचा र्ासन नन शय लदनाींक 
१५/१०/२०११ रोिी ननगशममत केला आहे. 
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     शवर्ेप आगिरथशक के्षत्र व ननयाशत प्रव  ट्क याींच् यासाठ   नवीन उपाययोिना 
आखण् यासाठ  स् वतींत्र  धोर ाचा मसुदा तयार करण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

सांगमेश्िर (जज.रत्नाधगरी) तालु्यातील आरिली, माखजन तसेच  
िुां चाब,े पाांचाबे येथील रस्त्त्याांची लालेली दरुािस्त्था 

(१९) *  १२४१०   श्री.राजन साळिी (राजापूर), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सींगमेश्वर (जि.र्नागिरगरी) तालुक्यातील आरवली, माखिन तसेच कुीं चाब,े पाींचाबे येथील 
रस््याींची अ्यींत दरुावस्था लालेली असून ्या रस््यावर लठकलठका ी प लेल्या खड्ड्याींमुळे 
वाहनचालक व पादचारी प्रवार्ाींना िीव धोक्यात टालनू प्रवास करावा लागत आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, सदर रस््याींची पाह ी करण्यात आली आहे काय, ्यात काय आढळून आले 
आहे व तदनुसार सदर रस््याींची तात ीने पाह ी करण्याबाबत र्ासनाने को ती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, शवलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

जळगाि जजल् हयातील सामाजजि न् याय विभागामाफच त चालणा-या  
आश्रमशाळाांतील िमचचा-याांचे िेतन थि त असल्याबाबत 

(२०) *  १३३९७   श्री.उन्मशे पाटील (चाळीसगाि) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िळगाव जिल् ्यातील सामाजिक न् याय शवरागामाफतश त चाल ा-या २३ प्राथममक, 
माध् यममक, उच् च माध् यममक आरम मर्ाळाींतील कमशचा-याींचे समुारे तीन मलहन् याींपासून वेतन 
थककत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर कमशचा-याींना थककत वेतन देण्याबाबत को ती कायशवाही करण्यात आली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, शवलींबाची कार े काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार ब ोले : (१) व (२) होय, अींर्त: खरे आहे. िळगाींव जिल््यात शविारि 
प्रवगाशच्या २८ प्राथममक, १३ माध्यममक व ६ उच्च माध्यममक आरम म र्ाळा आहेत. ्यापैकक 
एकू  ४० प्राथममक व माध्यममक आरम मर्ाळेतील कमशचा-याींना माहे फेतब्रुवारी, २०१५ पयांत 
वेतन अदा करण्यात आलेले आहे. उच्च माध्यममक शविारि आरम मर्ाळेतील मर्क्षक/मर्क्षकेतर 
कमशचा-याींना वेतन/वेतने्तर अनुदान मींिूर करण्याची कायशवाही सुं आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

ग धचरोली जजल्हयात ताांतरि अभ्यासक्रम चालविणाराया सांस्त्थाांनी  
क्षमतेपेक्षा अधधि विद्याथी दाखिनू गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

 

(२१) *  ५९०७   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलकाणा), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), अॅ .यशोमती 
ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लो ) :   
सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग गिरचरोली जिल््यात अल्प मुदतीचे ताींबत्रक अ्यासिम चालशव ायाया सींस्थाींनी क्षमतेपेक्षा 
अगिरधक बोगस शवदयाथी दाखवून मर्षयव्् तीच्या माध्यमातून कोयायवधी ंपयाींचा गैरव्यवहार 
केल्याच ेलदनाींक ८ िानेवारी, २०१५ रोिी वा ्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकर ी तीन महाशवदयालयाींशवरोधात पोमलसाींक  े तिार दाखल 
लाल्याच ेप्रकल्प अगिरधकारी पी.मर्वर्ींकर याींनी स्पष् केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकर ी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, असल्यास, ्यानुपींगाने 
सींबींगिरधत सींस्थाचालकाींवर र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, शवलींबाची कार े काय आहेत? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) प्रकल् प अगिरधकारी, एकाज्मक आलदवासी शवकास प्रकल् प, ग गिरचरोली 
अींतगशत एकू  नन महाशवदयालयाींमध् ये मर्ष यव््  तीतील गैरव् यवहार लाल् याची बाब खरी आहे. 
(२) ग गिरचरोली प्रकल् पाींतगशत असलेल् या तीन नाही तर एकू  नन महाशवदयालयाींवर 
मर्ष यव््  तीतील गैरव् यवहार प्रकर ी गुन् हे दाखल करण् यात आलेले आहेत, ही बाब खरी आहे. 
(३) व (४) ग गिरचरोली प्रकल् पातील मर्ष यव््  तीतील गैरव् यवहाराच् या पाश् वशरूमीवर राज् यातील सवश 
आलदवासी प्रकल् प कायाशलयाींतगशत मर्ष यव््  ती व र्ैक्ष  क र्ुल् क योिनाींची सखोल चौकर्ी 
करावी तसेच गैरव् यवहार लाल् याचे ननदर्शनास आल् यास सींबींगिरधताींवर फतौिदारी कारवाई कंन 
् याबाबतचा अहवाल र्ासनास सादर करण् याबाबतच् या सूचना आयुक् त, आलदवासी शवकास याींना 
र्ासन पत्र लद. २०.१.२०१५ अन् वये लदलेल् या आहेत. 
     मर्ष यव््  तीतील गैरव् यवहार प्रकर ी ग गिरचरोली प्रकल् पातील एकू  नन महाशवदयालयाींवर 
गुन् हे दाखल करण् यात आलेले असनू पोमलस तपास सुं आहे. 
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     सदर गैरव् यवहाराच् या पाश् वशरूमीवर मा.मु् यमींत्री याींच् या ननदेर्ानुसार मर्ष यव््  ती 
योिनाींमधील गैरव् यवहाराची चौकर्ी करण् यासाठ  शवर्ेप चौकर्ी पथक स् थापन कर ेबाबतचा 
प्रस् ताव गह् शवरागाक  ेपाठशवण् यात आलेला आहे. 
 

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

जालना येथील सािचजननि बाांधिाम विभागातील गैरिारभाराबाबत 

(२२) *  ७८२३   श्री.अजुचन खोतिर (जालना) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िालना येथील सावशिननक बाींधकाम खा्याींच्या दोन्हीही शवरागाने गेल्या चार-सहा वपाशत 
केलेल्या गैरकारराराची चौकर्ी करण्याकररता माहे िानेवारी २०१५ मध्ये वा ्यादरम्यान 
शवर्ेप पथक ननयुक्त करण्यात आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या शवर्ेप पथकाची चौकर्ी पू श होनन ्यासींबींधीचा अहवाल र्ासनास सादर 
केला आहे काय, 
(३) असल्यास, या अहवालात काय आढळून आले व ्यानुसार र्ासनाने पुढे को ती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप को तीच कायशवाही केली नसल्यास, शवलींबाची कार े काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे, 
(२), (३) व (४) सदर सममतीचा अहवाल प्राप् त लाल्यावर पुढील यो्य ती कायशवाही करण्याच े
ननयोिन आहे. 

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

भां ारा जजल्हा बँिेतील शाखा व्यिस्त्थापि आणण सांिलिाांनी  
ननत् य ननधीची दोन पुस्त्तिे गहाळ िंन िेलेला गैरव्यिहार 

(२३) *  ५५२०   श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.असमन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.विजय ि टे्टीिार (ब्रम्हपूरी), अॅ .यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), 
श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) रीं ारा जिल्हा बँकेतील र्ाखा व्यवस्थापक आ   सींकलकाींनी नन् य ननधीची दोन पुस्तके 
गहाळ केली असून ठेवीदाराींना स्वत:च्या स्वाक्षरीच्या मुदत ठेव पाव्या देत सुमारे दी  को्ी 
ंपयाींचा गैरव्यवहार केल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्शनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुदत ठेवीची दोन पुस्तेक गहाळ लाल्याची तिार रीं ारा पोमलसात केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकर ी सींबींगिरधत कमशचायायाशवरोधात र्ासनाने को ती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप याबाबत को तीच कायशवाही केली नसल्यास, शवलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्तः खरे आहे. 
     नन् यननधीची पुस् तके गहाळ लालेली नसून मुदत ठेवीचे एक पुस् तक गहाळ लाल् याच े
माहे ड सेंबर २०१४ मध् ये उट ककस आले असनू बँकेच् या अहवालानुसार अींदािे ं. ६०.२९ 
लाखाींची अफतरातफतर लाल् याच ेननदर्शनास आलेले आहे. 
(२) होय, अींर्तः खरे आहे. 
     मुदत ठेवीच ेएक पुस् तक गहाळ लाल् याची तिार बकेँच् या सरव् यवस् थापकाींनी पोलीसात 
केली आहे. 
(३) रम ी.ए.एस.नमर्न,े र्ाखा व् यवस् थापक व रम ी. एस.व् ही. लहवाळे, सहलेखापाल या       
कमशचायायाींना ननलींबीत करण् यात आलेले असून मुदत ठेवीच े एक पुस् तक गहाळ लाल् याची 
ररतसर तिार लद. २४.१.२०१५ रोिी पोलीस स् ्ेर्न रीं ारा येथ े केली असून ् याचा तिार 
िमाींक २०/१५ असा आहे. 
     शवरागीय सहननबींधक, सहकारी सींस् था, नागपूर याींनी सदर प्रकर ाची सखोल चौकर्ी  
कंन वस् तुजस्थती दर्शक अहवाल सादर करण् याबाबत जिल् हा उपननबींधक, सहकारी सींस् था, 
रीं ारा याींना लद. २५.०२.२०१५ च् या पत्रान् वये सुगिरचत केले आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

मुांबई ि्षी उत् पन् न बाजार ससमतीचे सधचि याांनी िेलेला गैरव्यिहार 

(२४) *  ६२८४   श्री.बाबुराि पाचणे (सशंर) :   सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई क्पी उ् पन् न बािार सममतीच े सगिरचव याींचा बािार सममतीमधील १३८ को्ी 
ंपयाींच् या गैरव् यवहारामध् ये सिकय सहराग असल् याने ् याींना तात ीने पदमुक् त करा असा 
आदेर् मा. प न सींचालक, पु े याींनी लद. १७ ड सेंबर २०१४ रोिी वा ्यासुमारास लदला आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, मुींबई क्पी उ् पन् न बािार सममतीमधील अन् यायी ह् ता पध् दत तात ीन े
थाींबशवण् याचे आदेर् प न सींचालकाींनी सममती प्रर्ासनाला लदनाींक १७ ड सेंबर २०१४ रोिी 
लदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, १८ हिार को्ी ंपयाींहून अगिरधक वाशपशक उलाढाल असलेल् या या बािार 
सममतीतील ५०% पेक्षा िास् त व् यवहार आिही ह् ता पध् दतीने होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व 
तदनुसार र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, शवलींबाची कार े काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. त् कालीन प न सींचालक याींनी लद. १५.१२.२०१४ च् या 
पत्रान् वये मुींबई क्पी उ् पन् न बािार सममतीच् या प्रर्ासक मीं ळाचे अध् यक्षाींना बािार 
सममतीच् या त् कालीन सगिरचवाींना पदमुक् त करण् याबाबत ननदेर् लदले होते. 
(२) होय. त् कालीन प न सींचालक याींनी मुींबई क्शप उ् पन् न बािार सममतीस लदलेल् या 
रे्ीच् यावेळी बािार सममती आवारात खरेदी शविकचा व् यवहार उट  पध् दतीन े होत नसल् यास 
बािार सममती प्रर्ासनान े् यावर कारवाई करण् याच् या सूचना लदल् या हो् या. 
(३) नाही. 
(४) व (५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

पुणे म् युननसीपल िॉपोरेशन सजव्हचस िो.रपरेहटव् ह बँिेच्या या मालि ची  
इमारत खाजगी व्यािसानयिाला वििण् यात आल्याबाबत 

(२५) *  ११७१८   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पु े म् युननसीपल कटपोरेर्न सजव्हशस को.ऑपरेल्व् ह बँकेच् या मालककच् या ममारतीचा मललाव 
लदनाींक २७ ड सेंबर, २०१४ रोिी १ को्ी ५१ लाख ंपयात कंन मेससश गललक् सी या खािगी 
व्यावसानयकाला शवकण् यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकर ी बँकेच् या रागधारकाींनी सहकार आयुक् त, पु े याींना ननवेदन लदले व 
हा व् यवहार सींर्यास्पद असल्याची तिार दाखल कंन यामध् ये चौकर्ीची माग ी केली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, र्ासनाने या प्रकर ी चौकर्ी कंन दोपी शवंध् द को ती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, शवलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय. 
(३) सहकार आयुक्त व ननबींधक, सहकारी सींस्था याींच्याक  े बकेँच्या रागधारकाींनी लदलेल्या 
ननवेदनाच्या अनुपींगाने लद. ४.३.२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये उपननबींधक, सहकारी सींस्था, पु े 
र्हर-२ याींना प्रस्तुत प्रकर ी चौकर्ी कंन अहवाल सादर करण्याबाबत कळशवण्यात आले 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 
 

----------------- 
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परदेशी बाजारपेठेत द्राक्षाला प्रनत किलो िेिळ  
६५ ंपये भाि हदला जात असल्याबाबत 

 (२६) *  ८२८२   श्री.दत्तारय भरणे (इांदापूर), श्री.जयांत पाटील (इस्त्लामपूर), श्री.जजतेंद्र 
आव् हा  (मुांब्रा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.सशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.हदलीप 
िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.हनुमांत  ोळस (माळसशरस), श्री.राहुल जगताप (श्रीगदिदा), 
श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.राणाजगजीतससांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.भास्त्िर जाधि 
(गुहागर), श्री.सुरेश ला  (िजचत), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.हदलीप सोपल (बाशी) :   सन्माननीय फलोत् पादन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात अवकाळी पावसामुळे द्राक्षाच ेनकुसान लाले असताींना परदेर्ी बािारपेठेत द्राक्षाला 
एक ककलोला केवळ ६५ ंपये राव लदला िात असल्यान ेद्राक्ष उ्पादक र्ेतकयायाींच ेसुमारे ३२५ 
को्ी ंपयाींच ेनकुसान लाल्याचे माहे िानेवारी २०१५ च्या पलहल्या सप्ताहात वा ्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, द्राक्ष उ्पादक र्ेतकयायाींचे नुकसान होवू नये म्ह ून र्ासनाने को ती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अदयाप को तीच कायशवाही केली नसल्यास, शवलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि ख से : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
    अवकाळी पावसामुळे द्राक्षाच ेनुकसान लाले, हे खरे आहे. तथाशप परदेर्ी बािारपेठेतील 
दर हे माग ी व पुरवठा या व्यनतररक्त, चलनाच ेदर, हवामान, दळ वळ ाच्या सोयी म.अनेक 
बाबीींवर अवलींबून असतात. 
(२) द्राक्ष उ्पादकाींच े परदेर्ी बािारपेठेत नुकसान होन नये यासाठ  ्याींना गे्रपने् सार्या 
ऑनलाईन सुशवधा उपलब्ध कंन देण्यात आल्या आहेत. गे्रपने् दवारे द्राक्ष बागाींची नदिद ी व 
तपास ी करण्याकररता नामर्क सह १४ जिल््याींतील जिल्हा अगिरधक्षक क्पी अगिरधकारी याींना 
नदिद ी अगिरधकारी म्ह ून प्रागिरधक्त करण्यात आलेले आहे. द्राक्ष उ्पादक र्ेतक-याींना चाींगल्या 
प्रतीच्या द्राक्षाच ेउ्पादन टेता यावे, यासाठ  क्पी शवरागातफेत राष रीय द्राक्ष सींर्ोधन सींस्था, 
माींिरी येथील र्ास्त्रज्ञााींच्या सहकायाशने वळेोवेळी कायशर्ाळा/प्रमर्क्ष  ेआयोिीत करण्यात येतात. 
यास र्ेतक-याींनी उ्तम प्रनतसाद लदला असून दरवपी चाींगल्या प्रतीच्या द्राक्षाींच्या ननयाशतीमध्ये 
लक्ष ीय वाढ लालेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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रा यातील विशेषत: मुांबई, ठाणे पयरसरातील एि लाख गह्ननमाचण  
सांस्त्थाांच ेमानीि असभहस्त्ताांतरण लाले नसल्याबाबत 

  

(२७) *  ७०२९   श्री.जजतेंद्र आव् हा  (मुांब्रा िळिा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगदिदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मुरबा ), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात शवर्ेपत: मुींबई, ठा े पररसरातील र्ासककय शवरागातील परस् पर समन् वयाच् या 
कमतरतेमुळे सुमारे एक लाख गह्ननमाश  सींस्थामध्ये मानीव हस् ताींतर  लालेले नसल् याबाबत 
लोकप्रनतननधी, सामाजिक सींस् थाींनी मा.म्ु यमींत्री याींचेक  ेलदनाींक २९ ड सेंबर, २०१४ रोिी वा 
्यासुमारास वारींवार तिारी केलेल् या आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उक् त प्रकर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
व ् यानसुार आतापयांत को ती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) उक् त प्रश् नी अदयाप को तीही कायशवाही केलेली नसल् यास, शवलींबाची सवशसाधार  कार े 
काय आहेत तसेच सहकारी गह्ननमाश  सींस् थाींना मानीव हस् ताींतर  लवकरात लवकर ममळावे 
याकररता सदर प्रकर ी आतापयांत को ता पाठपुरावा केला वा करण् यात येत आहे ?  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     राज्यामध्ये नदिद ीक्त सहकारी गह्ननमाश  सींस्थाींची सीं्या सुमारे ९१, ७७६ आहेत. 
तथाशप मा.मु्यमींत्री महोदय याींचेक  े केलेली तिार या कायाशलयाक  े प्राप्त लालेली नाही. 
तथाशप मा.रम ी.ककरी् सोमैया, खासदार याींच े लदनाींक ३.१.२०१५ रोिीच ेपत्र मुींबई पररसर  ीम 
कन्व्हेयींस सींदराशत या कायाशलयास प्राप्त लाले आहे. परींत ु ्यासोबत नागरीकाींच्या तिारी 
नसल्याने ्या प्राप्त कंन टे ेसाठ  एका अगिरधकायायास प्रागिरधक्त केले आहे. तथाशप अदयाप 
या कायाशलयास नागरीकाींच्या तिारीच्या प्रती प्राप्त लालेल्या नाहीत. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
     तथाशप सहकारी गह्ननमाश  सींस्थाींच े मानीव अमरहस्ताींतर ाबाबत सींबींगिरधत जिल्हा 
उपननबींधक,   सहकारी सींस्था कायाशलयामाफतश त स्थाननक पातळीवर व्् तपत्रादवारे व 
दरूगिरचत्रवाहीनीवंन िाहीराती/बातम्या प्रमसध्द केलेल्या आहेत व राज्यातील सवश नदिद ीक्त 
सहकारी गह्ननमाश  सींस्थाींना मानीव अमरहस्ताींतर  कंन टे ेसाठ  आवाहनपर पत्रकेही 
पाठशवली आहेत. 
 
 

----------------- 
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रा यातील अस्त्िच्याछ व्यिसायात िाम िरणाराया पालिाांच्याया  
मुलाांना सशष्ट्यित््ती त्िरीत देण्याबाबत 

  

(२८) *  ६३४८   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाां ुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.जजतेंद्र आव् हा  (मुांब्रा िळिा), श्री.अबू आजमी (मानखदूच सशिाजीनगर), श्री.सुभाष 
देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अस्वच्न व्यवसायात काम कर ायाया पालकाींच्या पाल्याींना कें द्र सरकारच्या 
न्याय व सक्षमीकर  शवरागाक ून मर्षयव्् ती लदली िात असून सामाजिक न्याय शवरागाच्या 
लदरींगाईमुळे राज्यातील कचरावेचकाींची एक लाख मुले अस्वच्न व्यवसाय मर्षयव्् तीपासनू 
वींगिरचत रालहले असल्याच े माहे ऑक््ोबर-नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये ननदर्शनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कोल्हापूर जिल््यातील अस्वच्न व्यवसायात काम कर ायाया पालकाींच्या 
मुलाींचा कें द्र र्ासन मललरकपूवश मर्षयव्् ती योिनेंतगशत मर्षयव्् तीसाठ  समावेर् करण्यात आला 
असून यासींबींधात राज्य र्ासनान े माहे िानेवारी, २०१४ मध्ये अध्यादेर् काढला असून ्या 
शवदयार्थयाांना मर्षयव्् ती देण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच, कोल्हापूर महानगरपामलकेने या योिनेच्या लारासाठ  महानगरपामलका के्षत्रात 
असलेल्या र्ाळाींतील मु्याध्यापकाींना लदनाींक ९ िानेवारी, २०१५ रोिी एकबत्रत बैठक 
टेण्यासींदराशत नो्ीस बिावली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या बैठककत को ता नन शय टेण्यात आला व अस्वच्न व्यवसाय कर ायाया 
पालकाींच्या मुलाींना मर्षयव्् ती ्वरीत देण्याबाबत र्ासनान ेको ती उपाययोिना केली, 
(५) तसेच, प्रश्न राग (१) च्या अनुपींगाने पुढे को ती कायशवाही तथा कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, शवलींबाची कार े काय आहेत ? 
 
श्री. राजिुमार ब ोले : (१) नाही. 
(२) सदर योिनेंतगशत सन २०१३-१४ या वपाशमध्ये ४९५७ शवदयार्थयाांच ेअिश प्राप्त लाले 
असून ्यापैकक २२०६ शवदयार्थयाांना मर्षयव्् तीचा लार देण्यात आला आहे तसेच सन 
२०१४-१५ या वपाशमध्ये १२५० शवदयार्थयाांच े अिश प्राप्त लाले असून ्यापैकक ११२९ 
शवदयार्थयाांना मर्षयव्् तीचा लार देण्यात आला आहे. उवशररत शवदयार्थयांना 
मर्षयव्् तीचा लार देण्याची कायशवाही सुं आहे. 
(३) कोल्हापूर महानगरपामलकेने या योिनेच्या लारासाठ  महापामलका क्षेत्रात 
असलेल्या र्ाळाींतील मु्याध्यापकाींना लदनाींक १५/०१/२०१५ च्या पररपत्रकान्वये लदनाींक 
३०/०१/२०१५ रोिी बैठककबाबत कळशवले व ्यानुसार लदनाींक ३०/०१/२०१५ रोिी बैठक 
लाली. 
 



22 

 

(४) सदर बैठककत महापामलका क्षेत्रातील अस्वच्न व्यवसायात काम कर ायाया 
पालकाींच्या मुलाींना सदर मर्षयव्् तीचा लार ममळावा म्ह ून सवश र्ाळाींच्या 
मु्याध्यापकाींना मर्षयव्् तीच ेऑनलाईन अिश रर ेबाबत प्रमर्क्ष  व मालहती देण्यात 
आली. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

सांगमेश् िर तालु्यातील (जज.रत् नाधगरी) श्री के्षर मालेश् िर  
देिस्त् थान येथे जाणाराया रस्त् त् याच्याया दरुािस्त् थेबाबत 

(२९) *  १२४५३   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सींगमेश् वर तालुक्यातील (जि.र् नागिरगरी) रम ी के्षत्र मालेश् वर देवस् थान येथे िा ायाया रस् ् याची 
दरुावस् था लाली असून रस्ता वाहतुककसाठ  धोकादायक होत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, रम ी के्षत्र मालेश् वर येथे िा ारा रस् ता सुजस्थतीत नसल् यामळेु सदर रस् ् याची 
सुधार ा कर े, धोकादायक वळ े काढ ,े ींं दीकर  कर ेबाबत स् थाननक ग्रामस् थ व 
लोकप्रनतननधीींक ून माग ी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व 
तदनुसार सदर मागाशची सुधार ा कर ेबाबत र्ासनाने को ती कायशवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, शवलींबाची कार े काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

रा  यातील अनुसूधचत जातीच्या या विद्यार्थ यााना शासनाने  
मॅरीिपूिच सशष्ट् यित्् ती योजना लागू िेल्याबाबत 

(३०) *  १३०९१  श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर),  ॉ.सुजजत समणचिेर (हातिणांगले), श्री.राजेश 
क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज् यातील मय् ता ९ वी आ   १० वी मध् ये मर्कत असलेल् या अनुसूगिरचत िातीच् या 
शवदयार्थ याांना र्ासनान ेमलरीकपूवश मर्ष यव््  ती योिना लागू केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, या मर्ष यव््  तीसाठ  कोल् हापूर जिल् ्यातील १६८६४ शवदयाथी पात्र ठरले असनू 
् यासाठ  ४ को्ी ३३ लाख २४ हिार २६८ ंपये जिल् हा प्रर्ासनाक  ेप्राप् त लाले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, कोल् हापूर जिल् ्यातील एक हिार शवदयार्थ याांसाठ  फतक् त २३ लाख ंपये खचश 
लाले असून उवशररत शवदयार्थ याांची मालहती सींबींधीत मु् याध् यापकाींनी ऑनलाईन ररली 
नसल्यान े१५ हिार शवदयाथी मर्ष यव््  तीपासनू वींगिरचत रालहलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदर शवदयार्थ याांची मर्ष यव््  ती ् याींच् या खा् यावर िमा करण् याबाबत र्ासन 
कायशवाही कर ार आहे काय तसेच ऑनलाईन मालहती रर ेकररता ्ाळा्ाळ कर ा-या 
सींबींगिरधत मु् याध्यापकाींवर को ती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, शवलींबाची कार े काय आहेत ? 

  
श्री. राजिुमार ब ोले : (१) होय. 
(२) व (३) सदर योिनेखाली कोल् हापूर जिल् ्यामध् ये १६६१ शवदयार्थ याांनी ऑनलाईन अिश 
केलेले असून १६२८ शवदयार्थ याांना लार देण् यात आला आहे. उवशररत ३३ शवदयार्थ याांच े अिश 
र्ाळेच् या मु् याध् यापकाींक ून जिल् हा कायाशलयाक  ेसादर लाले नसल् याने प्रलींबबत आहेत. 
(४) उवशररत पात्र शवदयार्थ याांचे अिश प्राप् त कंन टेनन ् याींना मर्ष यव््  ती अदा करण् याची 
कायशवाही करण् यात येत आहे. तसचे सींबींगिरधत मु् याध् यापकाींवर कारवाई करण् याबाबतच् या सूचना 
मर्क्ष ागिरधकारी (माध् यममक), जिल् हा पररपद कोल् हापूर याींना देण् यात आल् या आहेत. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

मुांबई-नासशि राष्ट् रीय महामागाचिरील सभिां ी (जज.ठाणे) येथ ेभुयारी मागच,  
उड् ाणपूल ि सविचसरो  बाांधण्याबाबत 

  

(३१) *  १२३३८   श्री.शाांताराम मोरे (सभिां ी ग्रामीण) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-नामर्क हा राष रीय महामागश मरवीं ी (जि.ठा े) तालकु् यातून िात असून सदर 
महामागाशवर कायमस्वंपी रहदारी असल्यामुळे सदर महामागाशवर व पे (ता.मरवीं ी) त ेकसारा 
(जि.ठा े) दरम् यान एकही लठका ी रुयारी मागश, उड् ा पूल, सशवशसरो  नसल् यान ेआतापयांत 
१६०० नागररकाींना िीव गमवावा लागले असल्याचे ननदर्शनास आल् यामुळे लदनाींक २४ ड सेंबर, 
२०१४ रोिी वा ्यासुमारास मरवीं ी (ग्रामी ) येथील लोकप्रनतननधीींनी मा. सावशिननक बाींधकाम 
मींत्री याींना ननवेदन लदले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, तेथील स् थाननक लोकप्रनतननधीींनी अनेक वेळा आींदोलने, ननवेदने, रास् ता रोको 
कंन देखील र्ासनाच ेव प्रर्ासनाचे याक  ेदलुशक्ष लाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व 
तदनुसार र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, शवलींबाची कार े काय व याबाबतची सदय:जस्थती काय आहे ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मरवीं ी (ग्रामी ) येथील लोकशप्र तननधीींनी ननवेदन लदले आहे, हे खरे 
आहे. 
     तथाशप, सदर लठका ी १६०० लोकाींचा अपटाती म््  य ूलालेला नाही. 
(२) नाही. 
     प्रक ल् प सींचालक नामर्क याींनी पाच अनतररक् त रयुारी मागश/उड् ा पुलाच े प्रस् ताव कें द्र 
र्ासनाक  ेमींिूरीसाठ  पाठशवले आहेत. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

  
  
 
विधान भिन :    ॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि 

महाराष्ट्र विधानसभा 
__________________________________________________________________ 

मुद्र पूवश सवश प्रककया महाराषर शवधानमीं ळ सगिरचवालयाच्या सींग क यींत्र ेवर 
मुद्र : र्ासककय मध्यवती मुद्र ालय, मुींबई. 


