
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गुरुिार, हदनाांि १० माचच, २०१६ / फाल्गुन २०, 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 विशषे सहाय्य मांरी 

 
 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७९ 
 -------------------------------------  

 
 

राज्यातील धनगर समाजास अनुसूधचत जमातीच्या सिलती देण्याबाबत 

(१) *  १५२१३   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिले, श्री.रामराि िडिुते, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.रामहरी रुपनिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
११४८२ ला हदनाांि ८ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील धनगर समाजास अनुसूचचत जमातीच्या सवलती ममळवनू 
देण्याबाबाबाबत सींधोधन कन न अावाल पािणवण्यासींदभाा त ुयतुत, ुददवासी 
सींधोधन व प्रमधक्षण सींस्था, पुणे तसेच सींचालक, ्ा्ा इन्सन्स्््यु्  ऑफ सोधल 
सायन्स, मुींबाबई याींना कळणवले ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, या दोन्ाी सींस्थाींचे अावाल धासनास प्राप्त झाले ुाेत, ाे ाी 
खरे ुाे काय, 
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(३) असल्यास, या अावालाचे स्वरूप काय ुाे व त्यानुसार धनगर समाजास 
अनुसूचचत जमातीच्या सवलती देण्याबाबाबाबत राज्य धासनाने कोणता ननण य घेतला 
ुाे वा घेण्यात येत ुाे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसािरा : (१) ाोय, 
(२), (३) व (४) ुददवासी सींधोधन व प्रमधक्षण सींस्था, पुणे याींनी ददनाींक 
०२.११.२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये धासनास अावाल सादर केला ुाे. 
     तर ्ा्ा इन्सन्स््ट्यु् ऑफ सोधल सायन्सेस, मुींबाबई याींचेकडून 
मााराषरातील धनगर ाी भा्की जमात व “ओरॉन धनगड” या अनुसूचचत 
जमातीबाबाबाबत अभ्यापूव क सींधोधनाचे काम तीन ्प्प्यात करण्यात येणार असून 
सध्या पदाल्या ्प्प्यातील सींधोधनाचे काम सुन  ुाे. 
      ्ा्ा इन्सन्स््ट्यु् ऑफ सोधल सायन्सेस, मुींबाबई याींनी ददनाींक १६.२.२०१६ 
रोजीच्या पत्रान्वये पदाल्या ्प्प्यातील फॉरमे्ीव्ा सींधोधनाच्या प्रगतीची मादाती 
तसेच प्रस्ताणवत मुख्य सींधोधनाींतग त भााग-एक व भााग-दोनच्या न परेषासींदभाा त 
धासनास प्रस्ताव सादर केला ुाे. पदाल्या ्प्प्याअींतग त णवणवध धासकीय 
काया लये, सींस्था, धैक्षणणक सींस्थाींना भेा्ी देऊन प्राथममक मादाती घेऊन तसेच 
धनगर समाजाबाबाबाबत सादात्य व पसु्तके प्राप्त कन न  मुख्य सींधोधनासािी 
ननयोजन केलेले ुाे दोन ्प्प्यात ाोणारे मुख्य सींधोधन पूण  कन न अींनतम 
अावाल डडसेंबाबर, २०१७ पयतं धासनास सादर करण्यात येईल असे ्ा्ा 
इन्सन्स््ट्यु्  ऑफ सोधल सायन्सेस, मुींबाबई याींनी कळणवले ुाे. 

----------------- 
सोलापूर जजल््यातील प्राथममि ि माध्यममि आश्रमशाळातील  

मशक्षि मशक्षिेत्तर िमचचा-याांचे िेतनाबाबत 
(२) *  १५१६५   श्री.दत्तारय सािांत, श्री.विक्रम िाळे, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४५३१ ला हदनाांि २७ माचच, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर न्सजल््यातील प्राथममक व माध्यममक ुश्रमधाळातील मधक्षक 
मधक्षकेत्तर कम चा-याींचे वेतन मदान्याच्या १ तारखेला द्यावे असे णवत्त 
णवभाागाचे ुदेध असताींनासुद्धा न्सजल््यातील ुश्रम धाळा कम चाऱयाींचे वेतन 
दोन-दोन मदाने ाोत नााी, ाे खरे ुाे काय, 
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(२) असल्यास, सींबाबींचधत कम चाऱयाींचे वेतन मदान्याच्या १ तारखेलाच 
करण्याणवषयी धासनाने कोणती उपाययोजना केली  वा करण्यात येत ुाे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१), (२) व (३) धासन पत्र ददनाींक १८.१०.२०१२ अन्वये 
प्रत्येक मदान्याच्या १ तारखेपयतं वेतन अदा करण्याच्या सूचना देण्यात ुलेल्या 
ुाेत. 
     ुश्रमधाळेतील कम चाऱयाींचे वेतन अदा करण्यासािी पुरेधी तरतदू उपलब्ध 
असल्यास व सींबाबींचधत धाळेचे मुख्याध्यापक याींनी वेळेत देयके सादर केल्यास 
प्रत्येक मदान्याच्या १ तारखेपयतं वेतन अदा केले जाते. ुश्रमधाळाींना वेतन 
अनदुान देण्यात येत व वेतन अनदुान ाे ननधीच्या उपलब्धतेवर अवलींबाबून असते. 
त्यामुळे कााी प्रसींगी ननधी उपलब्ध नसल्यास वेतन अदा करण्यास णवलींबाब ाोतो. 

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

राज्यातील सामाजजि न्याय विभागातील िननष्ट्ठ महाविद्यालयातील  
मशक्षि िमचचाऱयाांचे िेतन देण्याबाबत 

 

(३) *  १६०५८   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, 
श्री.दत्तारय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सनतश चव्हाण :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१२४६७ ला हदनाांि ८ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सामान्सजक न्याय णवभाागातील कननषि मााणवद्यालयातील मधक्षक 
कम चाऱयाींचे वेतन देण्याबाबाबाबतच्या प्रस्तावावर धासनाने ननण य घेण्याची काय वााी 
पूण  केली ुाे काय, 
(२) असल्यास, उतत प्रकरणी धासनाने कोणता ननण य घेतला व त्याचे स्वन प 
काय ुाे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) नााी. 
(२) व (३) सदर प्रस्तावासींदभाा त उच्चस्तरीय सममतीने उपन्सस्थत केलेल्या 
मुद्याींच्या मादातीसा व मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदेधानुसार प्रस्ताव 
मींत्रत्रमींडळासमोर फेर सादर करण्याची काय वााी सुन  ुाे. 

----------------- 
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नामशि येथील एिलव्य िस्त्तीगहृाची झालेली दरुिस्त्था 
  

(४) *  १४७९२   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.अमररशभाई पटेल, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.हररमसांग राठोड, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांहदप 
बाजोररया, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुते, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामधक धारातील पेि रोडवरील प्रादेमधक पररवान काया लयाच्या धजेारी 
असणाऱ या इींरजीजी माध्यमाच्या एकलव्य ननवासी ुश्रम धाळेत ६ वी ते १२ वी 
च्या ३६० णवद्यार्थ्यायानंा मुींढेगाव (ईगतपूरी) येथील सेंरल चकचन मधनू देण्यात 
येणारे जेवण अत्यींत ननकृष् दजा चे असून, त्या णवरोधात तसेच तेथील अनेक 
गैरसोयीणवरोधात णवद्यार्थ्यायानंी प्राचाय , पोलीस व प्रकल्प अचधकारी याींचेकड े
वारींवार तक्रारी केल्याची बाबाबाब ददनाींक ८ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास 
ननदध नास ुली, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, मींजूलक्ष्मी, प्रकल्प अचधकारी याींनी या प्रकरणी णवद्यार्थ्यायांच्या 
तक्रारीकड े लक्ष न देता तक्रारी असल्यास त्याची चौकधी केली जाईल अधी 
मुलाखत वत मान पत्रास ददली, ाे ाी खरे ुाे काय, 
(३) असल्यास, चौकधीत काय ुढळून ुले व तद्नसुार सदर वन्सस्तगाृातील 
दरुवस्था सुधारणेबाबाबाबत तसेच णवद्यार्थ्यायांना दजेदार भाोजन देणेबाबाबाबत धासनाने 
कोणती काय वााी केली वा करण्यात येत ुाे, 
(४) असल्यास, या एकलव्य ननवासी ुश्रम धाळेत ीुंघोळीच्या गरम पाण्यासािी 
असलेली सौर यींत्रणा गेल्या अनेक मदान्याींपासून बाबींद असल्याने णवद्यार्थ्यायानंा थींड 
पाण्याने ीुंघोळ करावी लागल्याने अनेक णवद्याथी थींडी-तापाने ुजारी असून 
धाळेतील स्वच्छतागाृ व स्नानगाृाींची दरुवस्था झाल्याचे वाता ार व पोलीसाींनी 
केलेल्या पााणीत ननदध नास ुले व या सव  तक्रारी णवद्यार्थ्यायानंी वारींवार 
करूनाी त्याकड ेदलु क्ष करणाऱया प्राचाय  व प्रकल्प अचधकारी याींचेणवरोधात ाेततू: 
दलु क्ष व अक्षम्य ददरींगाई केल्याबाबाबाबत  धासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत ुाे, 
(५) नसल्यास, णवलींबाबाची सव साधारण कारणे काय ुाेत ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसािरा : (१) अींधत: खरे ुाे. 
     एकलव्य रेमसडेंमधयल पन्सब्लक स्कुल, पेिरोड, नामधक मधील णवद्यार्थ्यायानंा 
धासनाच्या मुींढेगाव, ता.इगतपुरी, न्सज.नामधक येथील “अन्नपुणा ” या मध्यवती 
स्वयींपाकगाृातनू ाोत असलेल्या भाोजनाच्या मेनुप्रमाणे जेवण ममळावे अधी 
मागणी केली ाोती. इतर सोयीींबाबाबाबत णवद्यार्थ्यायांनी तक्रार केलेली नााी. 
(२) व (३) प्रकल्प अचधकारी, एकान्सत्मक ुददवासी णवकास प्रकल्प, नामधक याींनी 
णवद्यार्थ्यायांच्या तक्रारीची तात्काळ दखल घेवनू सींबाबींचधत धाळेचे प्राचाय  याींना 
ननवडक णवद्यार्थ्यायानंा “अन्नपुणा ” या मध्यवती स्वयींपाकगाृात भाोजन कसे तयार 
केले जाते व त्याचा दजा  कसा राखला जातो ाे प्रत्यक्ष दाखणवण्याबाबाबाबत सुचना 
केल्या ाोत्या. त्यानुसार प्राचाय  याींनी कााी प्रनतननचधक णवद्यार्थ्यायानंा मध्यवती 
स्वयींपाकगाृ, मुींढेगाव येथे प्रत्यक्ष घेवनु जावनु भाोजन तयार करण्याची सींपुण  
प्रचक्रया दाखणवली व जेवणाच्या पदाथांच्या दजा बाबाबाबत त्याींच्या धींकाचे समाधान 
केले तसेच मेनपू्रमाणे जेवण देण्याबाबाबाबत काय वााी करण्यात ुली ुाे. 
(४) एकलव्य रेमसडॅमधयल पन्सब्लक स्कुल, पेिरोड, नामधक येथे गरम पाण्याची 
सुणवधा पुण त: काया न्सन्वत ुाे परींत ु नामधक माानगरपामलका क्षेत्रात पाणी 
ी्ंचाईमुळे पाणी कपात सुरू असल्याने कााी वेळेस पुरेसे गरम पाणी 
ीुंघोळीसािी ममळत नााी. त्यामुळे णवद्यार्थ्यायांना तवचचत प्रसींगी थींड पाण्याने 
ीुंघोळ करावी लागते. मात्र त्याकारणाने अनेक णवद्याथी थींडी-तापाने ुजारी 

पडले ाे खरे नााी. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

----------------- 
औद्योधगि प्रमशक्षण सांस्त्थाांिडून पाठविलेल्या मशिािू उमेदिाराांना प्रमशक्षण 

िालािधीतील ममळणाऱया विद्यािेतनामध्ये िाढ िरण्याबाबत 
 

(५) *  १६०२५   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपिूच हहरे :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औद्योचगक प्रमधक्षण सींस्थाींमधील अनेक णवद्याथी प्रमधक्षणासािी मधकावू 
उमेदवार म्ाणनू इतर णवभाागाप्रमाणे साव जननक बाबाींधकाम णवभाागाताी येतात, ाे 
ाी खरे ुाे काय, 
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(२) असल्यास, सींबाबींचधत मधकाव ू णवद्यार्थ्यायानंा दरमाा चकती णवद्यावेतन ददले 
जाते, 
(३) असल्यास, कें द्र धासनाने दद. २२ सप् े्ंबाबर, २०१४ च्या अचधसूचनेनुसार (श्रम 
व रोजगार णवभााग) णवद्यावेतनात वाढ करण्याबाबाबाबतचे ननदेध ददले ुाेत, ाे खरे 
ुाे काय, 
(४) असल्यास, माझगाव डॉकमध्ये ७२०० न पये, नौदल प्रमधक्षण कें द्रामध्ये ६१०० 
णवद्यावेतन ददले जात असताना ुपल्या णवभाागाकडून वाढ न करता केवळ 
२८०० न पये णवद्यावेतन देण्याची कारणे काय ुाेत, 
(५) असल्यास, याबाबाबाबत कोकण णवभााग मतदार सींघाचे लोकप्रनतननधी व मााराषर 
राज्य मधक्षक पररषदेचे काया ध्यक्ष याींनी ददनाींक १३ ऑत्ोबाबर, २०१५ रोजी वा 
त्या सुमारास ननवेदन ददले ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
(६) असल्यास, याबाबाबाबत धासनाने कोणती काय वााी केली वा करण्यात येत  
ुाे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ाोय. 
(२) औद्योचगक प्रमधक्षण सींस्थेने पािणवलेल्या उमेदवाराींना कें द्र धासन, श्रम 
ुणण रोजगार मींत्रालय, नवी ददल्ली याींचे अचधसूचनेमध्ये ननधा ररत केलेल्या 
दरानुसार णवद्यावेतन देण्यात येते. 
(३) ाोय. 
(४) कें द्र धासन, श्रम ुणण रोजगार मींत्रालय, नवी ददल्ली याींची अचधसूचना 
ददनाींक २७ सप् े्ंबाबर, २०१३ मध्ये ननधा ररत केलेल्या दरानुसार णवद्यावेतन सध्या 
देण्यात येते. 
    तथाणप, नव्याने येणाऱया औद्योचगक प्रमधक्षणाथींना कें द्र धासन, श्रम ुणण 
रोजगार मींत्रालय, नवी ददल्ली याींची अचधसूचना ददनाींक २२ सप् े्ंबाबर, २०१४ मध्ये 
ननधा ररत केलेल्या दरानुसार सुधाररत णवद्यावेतन देण्याची काय वााी सुन  ुाे. 
(५) ाोय. 
(६) औद्योचगक प्रमधक्षणाथींना कें द्र धासन, श्रम ुणण रोजगार मींत्रालय, नवी 
ददल्ली याींची अचधसूचना ददनाींक २२ सप् े्ंबाबर, २०१४ मध्ये ननधा ररत केलेल्या 
दरानुसार सुधाररत णवद्यावेतन देण्याची काय वााी सुन  ुाे. 

----------------- 
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मुांबई-गोिा महामागाचचे चौपदरीिरणाबाबत 

(६) * १४८३८ श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.राहुल नािेिर, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे :  सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबाबई-गोवा माामागा च्या चौपदरीकरण करण्याचा ननण य धासनाने घेतला 
ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, या चौपदरी करण्याच्या कामाची मााे जानेवारी, २०१६ अखरे 
सद्य:न्सस्थती काय ुाे, 
(३) या कामावर ुतापयतं चकती खच  करण्याींत ुला ुाे, 
(४) मुींबाबई-गोवा माामाग  चौपदरीकरणाचे काम चकती कालावधीत पूण  करण्यात 
येणार ुाे ? 
 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींधत: खरे ुाे. 
        मुींबाबई - गोवा ्या राषरीय माामाग   ६६ (जुना १७)  च्या मााराषर 
राज्यातील ४५०.१७० चक.मी. लाींबाबीच्या माामागा चे चौपदरीकरण करण्याचा ननण य 
कें द्र धासनाच्या रस्ते वाातकू व माामाग  मींत्रालयाने घेतला ुाे. 
(२), (३) व (४) मुींबाबई-गोवा राषरीय माामागा पैकी  भाारतीय राषरीय राजमाग  
प्राचधकरणाकड े असलेल्या पनवेल ते इींदापूर ्या ८४.०० चक.मी. माामागा च्या 
चौपदरीकरणाचे काम खाजगीकरणामधनू मे. सुणप्रम पनवेल इींदापूर ्ोलवेज प्रा. 
मल. या सवलतकारामाफ त प्रगतीत असून कना ळा अभायारण्यातील २०.०० चक.मी. 
माामाग  वगळून ६४.०० चक.मी. माामागा चे चौपदरीकरण ३१ माच  २०१६ पय त 
पुण  करण्यासािी मुदतवाढ देण्यात ुली ुाे. तसेच प्रकल्पावर ुतापयतं 
सुमारे न .  ४५९.५६ को्ी खच  झाला असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भाारतीय 
राषरीय राजमाग  प्राचधकरण, पनवेल याींनी कळणवले ुाे. 
इींदापूर ते झाराप ्या उव रीत ३६६.१७ चक.मी. माामागा च्या  चौपदरीकरणाचे 
काम मींजूर असून  त्यावरील १२ पूल व २ रेल्वे उड्डाणपूल याींचे न . १८७.८९ 
को्ी चकीं मतीचे बाबाींधकाम प्रगतीपथावर असून त्यावर न . ४४.३७ को्ी खच  झाला 
असून काम जुलै २०१६ अखेर पूण  करण्याचे ननयोजन ुाे. 
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     माामागा च्या चौपदरीकरणासािी सुन  असलेल्या भूासींपादनाच्या प्रगतीनुसार 
कामाचे १० पॅकेजमध्ये णवभााजन करण्यात ुले असून त्यापैकी ३ पॅकेजमधील 
१३४.७० चक.मी. माामागा च्या चौपदरीकरणासािी रस्ते वाातकू व माामाग  
मींत्रालय, नवी ददल्ली याींचेमाफ त ननणवदा मागणवण्यात ुल्या असून काम पूण  
करण्याचा कालावधी दोन वषांपयतं ुाे. उव रीत ७ पॅकेजमधील २३१.४७ चक.मी. 
माामागा च्या चौपदरीकरणाच्या कामासािी भुासींपादनाचे काम प्रगतीपथावर ुाे. 
 

----------------- 
िृषी उत्पन्न बाजार सममतीने किरिोळ विके्रते याांना सममतीिडून  

परिाना घेणे बांधनिारि िेल्याबाबत 
 

(७) *  १५७१८   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.रामराि िडिुते, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजमभये :   सन्माननीय पणन मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कृषी उत्पन्न बाबाजार सममतीने चकराणा भुासार मालाच्या खरेदीदाराींना 
(चकरकोळ णवके्रते) सममतीकडून परवाना घेणे बाबींधनकारक केले ुाे तथाणप अनेक 
णवके्रते सदर परवानगी घेत नााीत, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, उतत प्रकरणी धासनाने चौकधी केली ुाे काय, 
(३) असल्यास, चौकधीत काय ुढळून ुले व तद्नुसार धासनाने कोणती 
काय वााी केली वा करण्यात येत ुाे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मााराषर कृणष उत्पन्न पणन (णवकास व णवननयमन) 
अचधननयम, १९६३ मधील तरतुदीनुसार चकरकोळ व्यापारासािी बाबाजार 
सममतीकडून परवाना घेणे बाबींधनकारक नााी. त्यामुळे बाबाजार सममतीकडून 
चकरकोळ व्यापाऱयाींनी परवाना घेण्याचा प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 
(२) ते (४) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

----------------- 
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श्रीगोंदा तहमसल िायाचलयात शासनाच्या विविध योजनाांचा  
फायदा ियोिधृ्दाांना देण्याबाबत 

  

(८) *  १५६५०   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.रामराि िडिुते, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश गजमभये, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.किरण पािसिर :   सन्माननीय विशेष सहाय्य मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीगोंदा (न्सज.अामदनगर) तामसल काया लयात धासनाच्या णवणवध योजनाींचा 
फायदा नागररकाींना ममळवनू देण्यासािी तामसल स्तरावर कममट्या स्थापन 
केलेल्या असताना १० मदान्याींपासून ननवड सममत्याींची बाबैिक झालीच नसल्याने 
वयोवधृ्दाींना धासनाच्या योजनाींचा लाभा ममळत नााी, ाे खरे ुाे काय, 
(२) लाभाधारक व्यतती मतृ्यू पावली तरीाी त्याींच्या खात्यात लाभा पािणवला 
जातो व ती रतकम बाबकेँत तधीच पडून रााते, याबाबाबाबत धासनाने चौकधी करून 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ुाे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) श्रीगोंदा तामसलमध्ये नव्याने सींजय गाींधी ननराधार 
अनदुान योजना सममती अद्याप स्थापन झालेली नााी. तथाणप, तामसलदार 
श्रीगोंदा याींचे अध्यक्षतेखाली दर मदान्याला बाबैिक घेण्यात येऊन वयोवधृ्दाींना 
णवधषे सााययाींच्या योजनाींचा लाभा ममळत ुाे. 
(२) नााी. 
     णवधषे साायय योजनाींच्या लाभाार्थ्यायानंी सतत ३ मदाने अनदुान उचलले 
नसेल, त्यावेळेस सदर लाभाार्थ्यायानंा मधल्लक रतकम धासनास जमा करणेबाबाबाबत 
सींबाबींचधत बाबकँाींना सुचना देण्यात ुलेल्या ुाेत. त्यानसुार श्रीगोंदा तालुतयात 
सन २०१६ मध्ये ददनाींक २४.०२.२०१६ पयतं न .७१,२८०/- धासनाकड े जमा 
करण्यात ुले ुाेत. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

----------------- 
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गेिराई ( जज.बीड) येथील डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर मागासिगीय  
िस्त्तीगहृाच्या दरुव्यिस्त्थेबाबत 

(९) *  १६१५२   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गेवराई (न्सज.बाबीड) येथील डॉ. बाबाबाबासााेबाब ीुंबेाबडकर मागासवगीय वस्तीगाृात 
खोल्याींना दरवाजे नसणे, णखडतया नसणे, फा्तया गाद्या व अधा अनेक 
समस्याींमुळे येथील णवद्यार्थ्यायांना सामना करावा लागत ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, प्रधासनाच्या दलु क्षामुळे येथील णवद्याथी सुणवधा अभाावी खपू 
त्रास सान करत ुाेत, ाे खरे ुाे काय, 
(३) असल्यास, या इमारतीमध्ये २१ खोल्या असून ८७ णवद्याथी राातात व 
त्याींच्यामध्ये केवळ ३ धौचालय व २ ीुंघोळीसािी बाबाथन म ुाेत, ाे खरे ुाे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबाबाबत धासनाने कोणती काय वााी केली वा करण्यात येत ुाे, 
(५) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१) व (२) ाे खरे नााी. 
(३) ाोय ाे खरे ुाे. 
(४) बाबीड न्सजल््यातील गेवराई येथील मागासवगीय धासकीय मुलाींच्या 
वस्तीगाृाकररता अद्यापपयतं धासकीय जागा उपलब्ध न झाल्याने खाजगी जागा 
धासकीय दराने खरेदी करण्याबाबाबाबतची काय वााी सुन  ुाे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

राज्य शासनाने खाजगी उद्योग म्हणनू नोंदणीिृत  
साििाराांना परिानगी हदल्याबाबत 

 
(१०) *  १६२४४   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय सहिार मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धासनाने खाजगी सावकारकीस उद्योग म्ाणनू परवानगी ददली असून 
णवनातारण १५ ्तके (वाणष क), तारण १३ ्तके (वाणष क) व्याज ुकारणी 
करण्याची परवानगी नोंदणीकृत सावकाराींना ददली ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
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(२) असल्यास, कोल्ाापूर न्सजल््यातील कााी सावकार ाे मामसक १० ्ततयाींने 
व्याजाने पैसे देत असून कज  घेणाऱयाकडून धपथपत्र, कोरा धनादेध, घराची 
रन्सजस्री, वारसाचे कागदपत्र ेाे ाी घेत ुाेत, ाे ाी खरे ुाे काय,  
(३) असल्यास, अधा सावकाराींवर धासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत ुाे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींधत: खरे ुाे, 
     धासनाच्या दद. १६ सप् े्ंबाबर, २०१४ च्या अचधसुचनेनुसार सावकाराींनी 
धेतकऱयाींना व धतेकऱयाींव्यनतरीतत ुकारावयाच्या व्याजाचे दर खालीलप्रमाणे 
िरणवण्यात ुले ुाेत. 
 
   धेतकऱयाींकररता कज   व व्याजाचा दर 
१. तारण कज   - ९ ्तके प्रनतवषी 
२. णवनातारण कज  - १२ ्तके प्रनतवषी 
 

    धतेकऱयाींव्यनतररतत कज  व व्याजाचा दर 
१. तारण कज    - १५ ्तके प्रनतवषी 
२. णवनातारण कज  - १८ ्तके प्रनतवषी 
 
(२) व (३) याबाबाबाबत न्सजल्ाा उपननबाबींधक, साकारी सींस्था, कोल्ाापूर अथवा तालुका 
काया लयाकड ेतक्रार प्राप्त नसल्याचे कळणवले ुाे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

अहमदनगर येथे एमआयडीसीतील उद्योग विस्त्तारासाठी जमीन ममळणेबाबत 
  

(११) *  १५००९   डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अामदनगर येथे एमुयडीसीतील १५ वषा पासून बाबींद असलेले ुय्ी पाक  
सुन  व्ाावे, नगरला णवभाागीय काया लय व्ाावे, रक ्मम नस सुन  व्ाावे, उद्योग 
णवस्तारासािी जमीन ममळावी, अधी येथील उद्योजकाींची मागणी असल्याचे मााे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये  वा त्यादरम्यान ननदध नास ुले, ाे खरे ुाे काय, 
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(२) असल्यास, या मागणीवर धासनाने ननण य घेऊन कोणती काय वााी केली वा 
करण्यात येत ुाे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ?  
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) व (२) ुय्ी पाक  इमारतीसािी दोन वेळा ननणवदा 
काढण्यात ुल्या परींत ु त्याकररता उद्योजकाींकडून कोणतााी प्रनतसाद ममळाला 
नसल्याने पुन्ाा ननणवदा काढण्यात येत ुाेत. 
        णवभाागीय काया लयाबाबाबाबत  प्रधासकीय स्तरावर ननण य झालेला असून 
नामधक प्रादेमधक काया लय अींतग त अामदनगर औद्योचगक क्षेत्राचे कामकाज सुन  
ुाे. 
        अामदनगर  औद्योचगक क्षेत्रात वा्पासािी औद्योचगक भूाखींड मधल्लक 
नसून भूाखींड वा्पाबाबाबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुींबाबई येथे जनदात याचचका 
प्रलींत्रबाबत ुाे. तसेच मा.उच्च न्यायालय,खींडपीि औरींगाबाबाद याींनी अामदनगर 
औद्योचगक क्षेत्रातील सुणवधा क्षेत्र व खलुी जागा यामध्ये न्यायालयाचा अींनतम 
ुदेध येईपयतं कोणतााी बाबदल न  करण्याचे  ुदेध ददलेले असल्याने उद्योग 
णवस्तारासािी भूाखींड उपलब्ध नााीत. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

राज्यातील ज्येष्ट्ठ नागररिाांच्या समस्त्या सोडविण्याबाबत 
 

(१२) *  १४६९२   श्री.विजय उफच  भाई धगरिर : :    सन्माननीय विशषे 
सहाय्य मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ज्येषि नागररकाींपकैी केवळ ९ ्तकें  ज्येषिाींना पेन्धन ममळत 
असल्याने त्याींना ुचथ क सींरक्षण ुाे, उरलेल्या ९१ ्तके ज्येषिाींसािी पुरेधी 
सामान्सजक सुरक्षा नसल्याने त्याींना समस्याींना तोंड द्यावे लागत ुाे, ाे खरे 
ुाे काय, 
(२) राज्याींतील ज्येषि नागररकाींच्या समस्या सोडणवण्याबाबाबाबत धासनाचे धोरण 
काय ुाे, 
(३) असल्यास, राज्य धासन धोरणाची अींमलबाबजावणी केव्ाा करणार ुाे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१), (२) व (३) ६५ अथवा ६५ पेक्षा जास्त वय 
असणाऱया दाररद्र्य रेषेखालील  न . २१०००/- पेक्षा कमी वाणष क उत्पन्न असणाऱया 
व्यन्सततींसािी राज्य धासन परुस्कृत श्रावणबाबाळ सेवा राज्य ननवतृ्ती वेतन योजना 
राबाबणवण्यात येत ुाे. 
     तसेच भाारताच्या सींणवधानाच्या अनुच्छेद ४१ अन्वये राज्याने ज्येषि 
नागररकाींना वधृ्दापकाळात त्याींच्या ुचथ क क्षमता, कामाचा/मधक्षणाचा ातक 
ुणण साव जननक मदत ममळण्यासािी ददनाींक १४ जनू, २००४ रोजी राज्याचे 
ज्येषि नागररक धोरण, २००४ (भााग-१) जााीर करण्यात ुले. त्यामध्ये या 
धोरणातील अखचच त बाबाबाबीींचा समावेध ुाे. राज्याचे सव समावेधक ज्येषि 
नागररक धोरण सन २०१३ साली जााीर करण्यात ुले. तसेच कें द्र धासनाच्या 
धोरणानुसार ज्येषि नागररकाींच्या वयोमया दा ६५ वन न ६० करण्याबाबाबाबत, मातोश्री 
वधृ्दाश्रमाींना सव साधारण वधृ्दाश्रमाप्रमाणे अनदुान देणे तसेच सव साधारण 
वधृ्दाश्रमातील अनदुानामध्ये वाढ व कम चाऱयाींना मानधन वाढ करणेबाबाबाबतची 
काय वााी धासनस्तरावर सुन  ुाे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

राज्यात बोगस सहिारी सांस्त्था आढळून आल्याबाबत 

(१३) *  १६२६५   श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.रामराि िडिुते, श्री.सांहदप बाजोररया, 
श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात साकारी सींस्थाींच्या मााे नोव्ाेंबाबर, २०१५ पयतं करण्यात ुलेल्या 
सव्ाेक्षणात ५४ ाजार बाबोगस साकारी सींस्था ुढळून ुल्या ुाेत, ाे खरे ुाे 
काय, 
(२) असल्यास, या ५४ ाजार बाबोगस साकारी सींस्थामध्ये कोणकोणत्या त्रृ् ी 
ुढळून ुल्या ुाेत, 
(३) असल्यास, त्या अनुषींगाने धासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
ुाे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) सवेक्षण मोदामेपवूी १५४८३ सींस्था बाबींद ाोत्या, 
तर सवेक्षण मोदामेदरम्यान ३८६३२ अधा एकूण ५४११५ सींस्था काय रत नसल्याचे 
ुढळले. यापैकी बाबींद सींस्था ३०४५२, काय स्थचगत सींस्था ११९७१ ुणण 
िावदिकाणा नसलेल्या सींस्था ११६९२ ुाेत. 
(३) या सव  साकारी सींस्थाींवर सींबाबींचधत ननबाबींधकाींमाफ त मााराषर साकारी सींस्था 
अननयम १९६० चे कलम १०२ नुसार पढुील काय वााी करण्यात येत ुाे. एकूण 
५४११५ सींस्थाींपकैी ७७४० एवढ्या सींस्थाींची नोंदणी रद्द करण्यात ुली ुाे. इतर 
सींस्थाींबाबाबाबत अवसायनाची काय वााी करण्यात येत ुाे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

बीड जजल्हा मध्यिती सहिारी बँि मयाचदीत, बीड ची  
सांचालि मांडळ सभा इन िॅमेर घेणेबाबत 

 

(१४) *  १५९११   श्री.अमरमसांह पांडडत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.रामराि िडिुते, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड े:   
सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बाबीड न्सजल्ाा मध्यवती साकारी बाबकँ मया , बाबीड ची सींचालक मींडळ सभाा व 
इतर बाबिैका इन कॅमेरा घेण्याची मागणी बाबँकेच्या सींचालकाने णवभाागीय सा 
ननींबाबधक, लातूर याींच्याकड ेमााे जानेवारी, २०१६ च्या पदाल्या ुिवड्यात केली 
ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, बाबीड न्सजल्ाा बाबकेँच्या सभाा ुणण बाबैिकाींचे इनतवतृ्त मलदाताींना 
त्यामध्ये बाबनाव् मजकुर ्ाकण्यात येऊन सींचालकाींनी केलेला णवरोध इनतवतृ्तात 
नोंदणवण्यात येत नााी, अधी तक्रार बाबँकेच्या सींचालकाींनी केली ुाे, ाे ाी खरे 
ुाे काय, 
(३) असल्यास, बाबँकेच्या णवद्यमान सींचालक मींडळात बाबकेँत झालेल्या 
गैरव्यवााराधी सींबाबींचधत गुन््यातील मींडळीचा प्रत्यक्ष समावेध असून यामध्ये 
कााी नातेवाईक सुध्दा साभाागी ुाेत, ाे खरे ुाे काय, 
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(४) असल्यास, बाबँकेचा कारभाार पारदध क रााुन सींचालकाचे अचधकार अबाबाचधत 
रााण्याच्या दृष्ीने धासन सींचालक मींडळाची सभाा इन कॅमेरा घेणेबाबाबाबत सततीने 
काय वााी केली वा करण्यात येत ुाे, 
(५) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ाोय, ाे खरे ुाे. 
(२) ाोय, ाे खरे ुाे.  
(३) नााी, ाे खरे नााी. 
(४) णवभाागीय साननबाबींधक, साकारी सींस्था, लातूर या काया लयाने दद. 
२९/०२/२०१६ चे पत्रान्वये सींचालक मींडळाची सभाा इन कॅमेरा म्ाणजेच व्ाीडीओ 
चचत्रण कन न घेण्याबाबाबाबत बाबँकेस कळणवले ुाे.  
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

शासिीय आश्रमशाळा ि िस्त्तीगहृाांमधील सोलर िाटर हहटर खरेदी ि  
बायोमेहरि यांरणामध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(१५) *  १४९३१   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरमसांह पांडडत :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४८५ ला हदनाांि 
१० एवप्रल, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धासकीय ुश्रमधाळा व वस्तीगाृाींमधील सोलर वा्र दा्र खरेदी व 
बाबायोमेदरक यींत्रणा बाबसणवणे या प्रकरणाींमधील गैरव्यवााराींची चौकधी करण्यासािी 
धासनाने नेमलेल्या सममतीने मााे मे, २०१५ पयतं धासनास चौकधी अावाल 
सादर करणे ुवश्यक ाोते, ाे खरे ुाे काय,  
(२) असल्यास, उतत प्रकरणी सममतीने धासनास अावाल सादर केलेला ुाे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर चौकधी अावालाच्या अनषुींगाने धासनाने कोणती काय वााी 
केली वा करण्यात येत ुाे, 
(४) तसेच राज्यातील धासकीय ुश्रमधाळा वा वस्तीगाृाींमधील नादनु स्त सोलर 
वा्र दा्र व बाबायोमेदरक यींत्रणा काया न्सन्वत करण्यासािी धासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत ुाे ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसािरा : (१) ाोय ाे खरे ुाे. 
     धासकीय ुश्रमधाळा व वस्तीगाृाींमधील सोलर वॉ्र दा्र खरेदी व 
बाबायोमेरीक यींत्रणा बाबसणवणे या प्रकरणाींमधील गैरव्यवााराींची चौकधी करण्यासािी 
ददनाींक १६ एणप्रल, २०१४ च्या धासन ननण यान्वये श्री.श्रीकाींत देधपाींडे, सचचव व 
णवभाागीय चौकधी अचधकारी (१) सामान्य प्रधासन णवभााग याींची एक सदस्यीय 
चौकधी सममती गिीत करण्यात ुली ाोती. सदर चौकधीकररता तसेच अावाल 
सादर करण्यासािी ददनाींक १४ जुलै, २०१५ पयतं मुदतवाढ देण्यात ुलेली ाोती. 
(२) व (३) नााी. तथाणप, श्री.श्रीकाींत देधपाींड,े सचचव व चौकधी सममती अध्यक्ष 
याींनी ददनाींक २ जनू, २०१५ च्या पत्रान्वये त्याींची ननयुतती सींयुतत राषर सींघाच्या 
काया लयात झाल्याने सदर चौकधी पूण  करणे धतय ाोणार नसल्याचे कळणवले 
नुसार सदर प्रकरणाची उव ररत चौकधी करण्यासािी ददनाींक ११ सप् े्ंबाबर, २०१५ 
रोजीच्या धासन ननण यान्वये सचचव व णवधषे चौकधी अचधकारी-१ सामान्य 
प्रधासन णवभााग, मींत्रालय, मुींबाबई याींची चौकधी अचधकारी म्ाणनू ननयुतती 
करण्यात ुली ुाे. सदर प्रकरणी चौकधीची काय वााी सून  असून चौकधी 
अावाल अद्याप प्राप्त झालेला नााी. सदर अावाल प्राप्त झाल्यानींतर त्यानुसार 
योग्य ती काय वााी करण्यात येईल. 
(४) धासकीय ुश्रमधाळा व वसतीगाृावर बाबसणवलेले व सद्य:न्सस्थतीत बाबींद 
असलेले सोलर वॉ्र दा्रचे सवेक्षण करून त्याच्या दनु स्तीबाबाबाबतचे अींदाजपत्रक 
सादर करण्यासािी मााराषर ऊजा  णवकास अमभाकरण, पुणे याींच्याधी सींपक  
साधाण्यात येत असून प्रकरणी सोलर वॉ्र दा्रपुरविादार याींची प्रलींत्रबाबत 
असलेली १० ्तके रतकम तसेच पुरविादारची बाबकँ गॅरीं्ी (EMD) जप्त 
करण्याची काय वााी करण्यात येत ुाे. 

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

राज्यात भटक्या विमुक्त विदयार्थयाांच्या मशक्षणासाठी िननष्ट्ठ  
महाविद्यालयाांना अनदुान देणेबाबत 

  

(१६) *  १४८६९   श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.विक्रम िाळे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११७५८ ला 
हदनाांि ८ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१)  राज्यात भा्तया णवमुतत णवदयार्थ्यायांच्या मधक्षणासािी सन २००७ मध्ये १४८ 
कननषि मााणवद्यालयाींना मान्यता ददली, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक २६ जनू, २००७ च्या धासन ननण यानुसार या कननषि 
मााणवद्यालयाींना सन २०१२ ते २०१५ पयतंच्या कालावधीत ्प्या ्प्याने मधक्षक 
व मधक्षकेत्तर अनुदान देण्याचे िरले ाोते, परींत ु यासािी अद्याप कोणतीच 
काय वााी झाली नााी, ाे ाी खरे ुाे काय, 
(३) असल्यास, उतत प्रकरणी धासनाने चौकधी करून अनदुान देण्यासािी कोणती 
काय वााी केली वा करण्यात येत ुाे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) नााी. 
(२), (३) व (४) सदर प्रस्तावासींदभाा त उच्चस्तरीय सममतीने उपन्सस्थत केलेल्या 
मुद्याींच्या मादातीसा व मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदेधानुसार प्रस्ताव 
मींत्रत्रमींडळासमोर फेर सादर करण्याची काय वााी सुन  ुाे. 

----------------- 
  
सामाजजि न्याय विभागाांतगचत येत असलेल्या समाजिायच महाविद्यालयातील 

प्राध्यापि ि िमचचाऱ याांना िेतन िेळेिर ि ६ व्या िेतन आयोगाची  
थिबािी अदा िरण्याबाबत 

(१७) *  १५३१५   श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सामान्सजक न्याय णवभाागाींतग त येत असलेल्या समाजकाय  मााणवद्यालयातील 
प्राध्यापक व कम चाऱयाींना वेतन वेळेवर ददल्या जात नााी व ६ व्या वेतन 
ुयोगाची ददनाींक १ जानेवारी, २००६ ते ३१ डडसेंबाबर, २०१० पयतंची थकबाबाकी 
केवळ २५ ्तके अदा करण्यात ुली, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, पन्सश्चम मााराषरातील मााणवद्यालयातील प्राध्यापकाींना वरील 
थकबाबाकी १०० ्तके अदा करण्यात ुली ुाे, ाे ाी खरे ुाे काय, 
(३) असल्यास, उतत प्रकरणी ाा अन्याय झाल्यामुळे णवदभाा तील ३२ 
प्राध्यापकाींनी थकबाबाकीसािी मा.न्यायालयात प्रकरण दाखल केले, ाे ाी खरे ुाे 
काय, 
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(४) असल्यास, ाी समाजकाय  मााणवद्यालये सामान्सजक न्याय णवभाागाकडून 
काढून उच्च व तींत्र मधक्षण णवभाागाकड े ास्ताींतरीत करण्याचे ुश्वासन 
धासनातफे देण्यात ुले ाोते, ाे ाी खरे ुाे काय, 
(५) तसेच णवदभाा तील समाजकाय  मााणवद्यालयातील प्राध्यापकाींची थकबाबाकी 
देण्याबाबाबाबत ुणण ाी मााणवद्यालये उच्च व तींत्र मधक्षण णवभाागाकड ेास्ताींतरीत 
करण्याबाबाबाबत धासनाने काय काय वााी केली वा करण्यात येत ुाे, 
(६) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१) व (२) नााी. 
(३) नााी, ाे खरे नााी. 
     थकबाबाकीची रतकम णवदात मुदतीत प्राप्त न झाल्याने सदराू प्रकरणे 
दाखल करण्यात ुली ाोती. 
(४) ाोय. 
(५) राज्यातील समाजकाय  मााणवद्यालयातील कम चाऱयाींना सााव्या वेतन 
ुयोगाच्या थकबाबाकीच्या रकमेसािी न .२.२५ को्ी इतकी तरतूद ददनाींक 
१८/१/२०१६ च्या धासन ज्ञापनान्वये उपलब्ध कन न देण्यात ुली ुाे. मात्र 
सदरील समाजकाय  मााणवद्यालये उच्च व तींत्र मधक्षण णवभाागाकड े ास्ताींतर 
करण्याचा सध्या णवचार नााी. 
(६) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

शहापूर ि मूरबाड (जज.ठाणे) तालुक्यातील सात भात  
खरेदी िें दे्र सुरु िरण्याबाबत 

 

(१८) *  १४७३८   श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धाापूर व मूरबाबाड (न्सज.िाणे) तालुतयातील सात भाात खरेदी कें दे्र बाबींद पडली 
असून धेतकऱ याींना नाईलाजाने खासगी व्यापाऱ याींना ताींदळु कमी भाावात णवक्री 
करावी लागत असल्याचे मााे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदध नास 
ुले ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, उपरोतत दिकाणी असलेली ुददवासी णवकास मींडळाची ाी 
भाातखरेदी कें दे्र त्वरीत सुन  करण्याबाबाबाबत धासनाने कोणती काय वााी केली वा 
करण्यात येत ुाे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसािरा : (१) व (२) ाींगाम २०१५-१६ मध्ये ुधारभुात चकीं मत खरेदी 
योजनेअींतग त कें द्र धासनाचे मींजूर ामी दरानुसार िाणे न्सजल््यातील धाापूर व 
मुरबाबाड तालुतयातील ८ धान खरेदी कें द्र मााे नोव्ाेंबाबर, २०१५ खरेदी व डडसेंबाबर, 
२०१५ पासून खरेदीसािी काया न्सन्वत करण्यात ुलेले असून जानेवारी, २०१६ 
अखेर पयतं या खरेदी कें द्रावर १३८१ धेतकऱयाींकडून एकूण ३३४२६.१८ न्सतवी्ं ल न . 
४.७१ को्ी इततया चकीं मतीच्या धानाची खरेदी झालेली नााी. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

----------------- 
राज्यातील शेतिऱयाांना िृषी िजच िाटपात हजारो िोटीांचा  

गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
  

(१९) *  १४९७८   अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.रामराि िडिुते, श्री.किरण पािसिर, श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्रीमती जस्त्मता िाघ :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील धतेकऱ याींना पीक कज  वा्प अींतग त राषरीयकृत बाबँका व 
कममध यल बाबँकाींमाफ त कज  वा्पाचे उदद्दष् िेवण्यात ुले ाोते, ाे खरे ुाे 
काय, 
(२) असल्यास, या कृषी कज  वा्पात ाजारो को्ीींचा गैरव्यवाार झाल्याचे तसेच 
स्वस्त कज पुरवठ्याचा लाभा गरीबाब धेतकऱयाींऐवजी मोठ्या प्रमाणावर मुींबाबईतील 
उद्योजकाींना व यवतमाळ न्सजल््यातील धतेकऱयाींना न ाोता उद्योजकाींना व 
तसेच यवतमाळ न्सजल््यातील वणी येथील सोयाबाबीन प्लाँन््च्या कामगाराींना 
झाला असल्याचे मााे जानेवारी, २०१६ च्या पदाल्या ुिवड्यात ननदध नास 
ुले, ाे ाी खरे ुाे काय, 
(३) असल्यास, याबाबाबाबतचे तक्रार ननवेदन धासनाच्या वसींतराव नाईक धतेकरी 
स्वावलींबाबन ममधनचे अध्यक्ष श्री.चकधोर नतवारी याींनी मा.मुख्यमींत्री, याींचेकड े
त्याचसुमारास ददले असून याप्रकरणाची कें द्रीय गुप्तचर णवभाागामाफ त चौकधी 
करावी अधी मागणी उतत ननवेदनाद्वारे केली ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
(४) असल्यास, सदराू तक्रार ननवेदनाच्या अनुषींगाने धासनाने चौकधी करून 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ुाे, 
(५) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ाोय, ाे खरे ुाे. 
(२) अधी कोणती ाी बाबाबाब ननदध नास ुलेली नााी. 
(३) नााी, असे कोणतेाी ननवेदन प्राप्त झालेले नााी. 
(४) कोणतेाी तक्रार अज  अथवा ननवेदन प्राप्त झाले नसल्यामुळे कारवाई 
करण्याचा प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

----------------- 
नागपूर मधील हदक्षाभुमी चौिात सामाजजि न्याय विभागातफे  

विद्यार्थयाचना िसनतगहृ उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(२०) *  १५१८६   श्री.अननल सोले, श्री.ममतेश भाांगडडया, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूरमधील ददक्षाभुामी चौकात सामान्सजक न्याय णवभाागातफे णवद्यार्थ्याया ना 
वसनतगाृ उपलब्ध कन न देण्यात ुले ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, तेथील णवद्याथी सींख्या चकती व त्या वस्तीगाृाकररता णवभाागातफे 
चकती णवद्यार्थ्याया ना दरमाा चकती रतकम ननवा ा भात्त्याव्दारे देण्यात येत ुाे, 
(३) असल्यास, तेथील अधीक्षकाींबाबाबाबत णवद्यार्थ्यायांनी सींबाबींचधत णवभाागाकड े तक्रार 
केली ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
(४) असल्यास, उतत प्रकरणी धासनाने चौकधी करून कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत ुाे, 
(५) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) ाोय. 
(२) नागपूर येथील ददक्षाभूामी चौकाच्या पररसरात एकूण चार वसनतगाृ काय रत 
असून सदर वसनतगाृाींमध्ये एकूण ३९४ णवद्याथी प्रवेमधत ुाेत व प्रती 
णवद्याथी प्रनतमाा ८००/- न . ननवा ाभात्ता देण्यात येतो. 
(३) डॉ.बाबाबाबासााेबाब ीुंबेाबडकर मागासवगीय मुलाींचे धासकीय वसनतगाृ, राजनगर, 
नागपूर येथील गाृपालाबाबाबाबत णवद्यार्थ्यायानंी तक्रार केली ुाे. 
(४) सदर तक्रारीबाबाबाबत तपासणी करण्यात ुली असून, त्याअनुषींगाने सींबाबींचधत 
गाृपाल याींना प्रादेमधक उपायुतत, समाजकल्याण णवभााग, नागपूर याींच्या ददनाींक 
०६.०१.२०१६ रोजीच्या ुदेधान्वये सततीच्या रजेवर पािवण्यात ुले ाोते. 
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     तद्नींतर, प्रादेमधक उपायुतत, समाजकल्याण णवभााग, नागपूर याींच्या 
ददनाींक १२.०१.२०१६ रोजीच्या ुदेधान्वये सदर गाृपाल याींना डॉ.बाबाबाबासााेबाब 
ीुंबेाबडकर मुलाींचे धासकीय वसनतगाृ, दाींगणघा्, न्सज.वधा  येथे प्रधासकीय 

कारणास्तव तात्काळ पररणामाने वग  करण्यात ुले ुाे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

नीरा शहरातील (जज. पुणे) बिुासाहेब ओढ्यािरील असलेला जुन्या  
अरुांद पुल हा िाहतिूीसाठी धोिादायि असल्याबाबत 

(२१) *  १५६५८   श्रीमती हुस्त्नबानू खमलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुरींदर ुणण बाबारामती तालुतयाच्या (न्सज.पुणे) ाद्दीवरील नीरा धारातील 
बाबुवासााेबाब ओढ्यावरील असलेला जुन्या अन ीं द पूल ाा अनेकवषा पासून 
वाातूकीसािी धोकादायक बाबनला असून पुलावर गरजेइतके सींरक्षक किड े
नसल्याचे मााे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदध नास ुले, ाे खरे 
ुाे काय, 
(२) असल्यास, सदर पूलावर अवजड वाानाची सतत वद ळ असल्याने अपघात 
घडण्याची दा् धतयता ुाे, ाे ाी खरे ुाे काय, 
(३) असल्यास, बाबुवासााेबाब ओढ्यावरील पुलाचे न ीं दीकरण व डागडुजी करण्याबाबाबाबत 
धासनाने कोणती काय वााी केली वा करण्यात येत ुाे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ाे खरे ुाे. 
(२) व (३) प्रश्नाींचकत पूल ाा जनुा दगडी पलू असून तो अन ीं द असल्याने 
वाातुकीस धोकादायक ुाे. सदर पूल ाा बाबुडीत पलू (SUBMERSIBLE 
BRIDGE) असल्यामुळे त्यास किड ेबाबसणवले जात नााीत. सदर दिकाणी नणवन 
न ीं द पलुाचे बाबाींधकाम करण्याचे सद्य:न्सस्थतीत प्रस्तावाचधन असून ननधी, ननकष व 
प्राथम्यक्रमाने ााती घेण्याचे ननयोजन ुाे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

----------------- 
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मुांबई-पुणे द्रतुगती मागाचचे (एक्सपे्रसिेचे) आठ पदरीिरण िरण्याबाबत 

(२२) *  १५३६२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबाबई-पुणे द्रतुगती मागा चे (एतसपे्रसवेचे) ुि पदरीकरण करण्याबाबाबाबतचा 
ननण य ददनाींक ३० नोव्ाेंबाबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास घेण्यात ुला ुाे, ाे 
खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, ननण याचे स्वन प काय ुाे, 
(३) उतत ुि पदरीकरणाच्या कामास साधारणत: चकती ननधी लागणे अपेक्षक्षत 
ुाे व सदर काम चकती कालावधीत पूण  करण्यात येणार ुाे ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) व (२) द्रतुगती मागा च्या खालापूर पथकार नाका ते 
कुसगाींव इीं्र चेंज या भाागात दोन बाबोगदे, दोन व्ााया डत् सा ८ पदरी मममसींग 
मलींक रस्त्याच्या कामास मींत्रीमींडळाच्या पायाभूात सुणवधा सममतीने ददनाींक 
३०/११/२०१५ च्या बाबैिकीत मान्यता ददली ुाे. 
(३) या कामासािी सन २०११-१२ दरसूची नुसार न . ३२१५ को्ी खच  अपेक्षक्षत 
ुाे. 
     सदर कामाचा सणवस्तर प्रकल्प अावाल तयार झाल्यावर मींत्रीमींडळाच्या 
पायाभूात सुणवधा सममतीच्या मान्यतेसािी सादर करण्याचा ननण य घेण्यात ुला 
ुाे. 

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

झाराप ि िसाल (ता.िुडाळ, जज.मसांधदुगुच) येथे ३० कि.मी. चा  
चौपदरी महामागच होत असल्याबाबत 

  

(२३) *  १५४७२   श्री.जनाचदन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  झाराप व कसाल (ता.कुडाळ, न्सज.मसींधदुगु ) येथे ३० चक.मी. चा चौपदरी 
माामाग  ाोत असून त्यासािी अनेक धेतकऱयाींच्या जममनी या प्रकल्पात जाणार 
असल्याचे मााे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदध नास ुले ुाे, ाे 
खरे ुाे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकल्पामुळे बाबाचधत धेतकऱयाींना त्याींच्या जममनीचा चालु 
बाबाजारभाावाने मोबाबदला देण्याबाबाबाबत धासनाने कोणती काय वााी केली वा करण्यात 
येत ुाे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) ाे खरे ुाे. 
     मुींबाबई-गोवा ्या राषरीय माामाग  क्र. ६६ (जनूा १७) वरील मसींधदुगु  
न्सजल््यातील कुडाळ तालुतयातील कसाल (चक.मी. ४१९/८००) ते झाराप (चक.मी. 
४५०/१७०) ्या ३०.३७ चक.मी. माामागा च्या चौपदरीकरणासािी १८ गावाींमध्ये 
ुवश्यकतेनसुार भूासींपादन करण्यात येत ुाे. 
(२) व (३) मौजे कसाल ते झाराप येथील राषरीय माामाग  भूासींपादन प्रचक्रया 
राषरीय माामाग  अचधननयम १९५६ अनुसार करण्यात येणार असून, मााराषर 
धासनाच्या मासूल व वन णवभाागाने पत्र क्र. सींकीण -१०/२०१५/प्र.क्र.१३३/अ-२ 
ददनाींक ५ ऑत्ोबाबर, २०१५ च्या पररच्छेद क्र. ४ अनुसार सींपाददत करावयाच्या 
जममनीचे मुल्याींकन करताना कें द्र धासनाच्या “The Right to fair 
compensation and Transparency in land Acquaisition, 
Rehabilitation and Resettlement Act २०१३” या नणवन भूासींपादन 
कायद्यातील फतत मोबाबदला पररगणणत करण्याबाबाबाबत कलम २६ ते ३० च्या 
तरतूदीनुसार उच्चतम मुल्याींकन कन न त्यास कें द्र सरकारच्या रस्ते, वाातूक व 
माामाग  मींत्रालयाची मींजूरी घेऊन खातेदाराींना त्यानसूार मोबाबदला देण्याची 
काय वााी केली जाणार ुाे. 

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

नांदरूबार जजल््यात टेक्सटाईल पािच  सुरु िरण्याबाबत 
  

(२४) *  १६११६   श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरूबाबार न्सजल््यात ्ेतस्ाईल पाक  सुन  करण्याबाबाबाबत धासनाने घोषणा केली 
ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
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(२) असल्यास, घोषणा केल्यानुसार अद्यापपयतं कोणतीच काय वााी करण्यात 
ुली नााी, ाे ाी खरे ुाे काय, 
(३) असल्यास, उतत ्ेतस्ाईल पाक  त्वरीत सुन  करण्यासािी धासनाने कोणती 
काय वााी केली वा करण्यात येत ुाे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) ाे खरे ुाे. 
(२) व (३) अनतररतत नींदरुबाबार औद्योचगक क्षेत्राकररता मौजे भाालेर, 
ता.न्सज.नींदरुबाबार येथील २८५.५८ ाे. ुर. सरकारी क्षेत्राचा ताबाबा मााराषर 
औद्योचगक णवकास माामींडळास ददनाींक ९/१२/२०१३ रोजी प्राप्त झाला असून 
सींयुतत मोजणीनुसार ाद्द मोजणी करण्यात ुली ुाे. तसेच सदर क्षेत्राचे कीं ्ूर 
सव्ाेक्षणाचे काम पूण  झाले असून ले-ुऊ् नुसार रस्ते व भूाखींड मसमाींकनाचे 
काम सुन  ुाे. काम पूण  झाल्यावर भूाखींडाचे ुरेखन करण्यात येणार ुाे. ले-
ुऊ्मध्ये ्ेतस्ाईल पाक सािी १०० ाेत्र क्षेत्र राखीव िेवण्यात ुलेले ुाे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

----------------- 
नाांदेड जजल्हयातील शेति-याांना पीि िजाचचे िाटप िरण्याबाबत 

(२५) *  १५१७१   श्री.अमरनाथ राजूरिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १३१५३ ला 
हदनाांि २२ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड न्सजल्ायातील धेतक-याींना रब्बाबी ाींगामातील णवणवध णपकाींसािी 
वेगवेगळया बाबँकामाफ त केवळ २५ ्तके पीक कजा ची रतकम वा्प झालेली 
असून प्रत्यक्षात ३१० को्ी न पये वा्प करण्याचे ननन्सश्चत झाले असताींनााी 
ददनाींक ३१ डडसेंबाबर, २०१५ पयतं २४६३३ धतेक-याींना १७३ को्ी न पयाींचेच कज  
वा्प केल्याचे मााे डडसेंबाबर-२०१५ च्या धवे्च्या ुिवड्यात ननषपन्न झाले 
ुाे, ाे खरे ुाे काय , 

(२) असल्यास, उतत प्रकरणी धासनाने चौकधी करून कोणती काय वााी केली वा 
करण्यात येत ुाे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ाे खरे नााी, 
दद.३१.१२.२०१५ अखेर नाींदेड न्सजल्ायात रब्बाबी ाींगामासािी न .३१०.५६ को्ी 
उद्दीष्ापकैी न .२१०.०० को्ी म्ाणजेच ६५ ्तके रब्बाबी पीक कज  वा्प झालेले 
ुाे. 
(२) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

िाडा (जज.पालघर) येथील गरीब आहदिासी मुला-मुलीांचे मशक्षणाच्याबाबतीत  
तसेच आश्रम शाळाांच्या दरुिस्त्थेबाबत 

  

(२६) *  १५६६२   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाडा (न्सज.पालघर) येथील गरीबाब ुददवासी मुला-मुलीींचे मधक्षणाच्याबाबाबाबतीत 
तसेच ुश्रम धाळाींच्या दरुवस्थेबाबाबाबतची ज्ील समस्या दरू करण्याबाबाबाबतची 
मागणी तेथील धाळकरी णवद्याथी तसेच त्याींचे पालक, ुददवासी सामान्सजक 
सींघ्ना याींच्यावतीने सींबाबींचधत ुददवासी णवकास प्रकल्प अचधकारी तसेच 
मा.ुददवासी मींत्री, मा.ुददवासी राज्यमींत्री, प्रधान सचचव, ुददवासी णवकास 
णवभााग याींच्याकड ेमााे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली ुाे, ाे खरे 
ुाे काय, 
(२) असल्यास, उतत प्रकरणी धासनाने चौकधी केली ुाे काय, 
(३) असल्यास, चौकधीचे ननषकष  काय ुाेत व त्यानुसार ुश्रम धाळाींच्या 
दरुवस्थेबाबाबाबत धासनाने कोणती काय वााी केली वा करण्यात येत ुाे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे कोणती ुाेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसािरा : (१) नााी. 
(२) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

----------------- 
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रोहा (जज.रायगड) तालुक्यात सांजय गाांधी ननराधार योजनेत ि श्रािणबाळ 
िदृ्धापिाळ योजनेत अपार लाभाथींना लाभ हदल्याबाबत 

  

(२७) *  १४९२९   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रोाा  (न्सज.रायगड) तालुतयात सामान्सजक न्याय णवभाागाच्या णवणवध योजना 
माफ त सुमारे ४२०० लाभााथी अनेक वषांपासून लाभा घेत ुाेत, ाे खरे ुाे 
काय, 
(२) असल्यास, सींजय गाींधी ननराधार योजना व श्रावणबाबाळ वदृ्धापकाळ योजना 
ुदी योजनाींचा लाभा घेणारे सुमारे १६०० लाभााथी अपात्र असल्याचे ुढळून 
ुले, ाे ाी खरे ुाे काय, 
(३) असल्यास, याबाबाबाबत धासनाने चौकधी कन न कोणती काय वााी केली वा 
करण्यात येत ुाे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) रोाा तालुतयामध्ये णवणवध णवधेष साायय योजना 
अींतग त ४३२४ एवढे लाभााथी लाभा घेत ुाेत. 
(२) ाोय, 
(३) सामान्सजक अींकेक्षणाअींतग त अपात्र ुढळून ुलेल्या १६८८ लाभाार्थ्यायानंा 
त्याींचे म्ाणणे माींडण्याची सींधी देऊन सुनावणीअींती या अपात्र लाभाार्थ्यायांचा लाभा 
बाबींद करण्यात ुलेला ुाे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

विदभाचतील उद्योग बांद होत असल्याबाबत 
 

(२८) *  १४८१७   श्री.माणणिराि ठािरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११७४७ ला 
हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) णवदभाा मध्ये असलेले उद्योग ददवसेंददवस बाबींद ाोत ुाेत, ाे खरे ुाे काय, 
(२) अमरावती णवभाागातील औद्योचगक णवकास माामींडळ क्षेत्रातील अनेक 
उद्योग बाबींद पडले असल्याचे सन २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदध नास ुले 
ुाे, ाे ाी खरे ुाे, 
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(३) असल्यास, ुजुबाबाजुच्या राज्यापेक्षा णवदभाा तील उद्योगाकररता देण्यात 
येणारी वीज ाी अचधक मााग असल्याने उद्योगावर पररणाम ाोत ुाे, ाे खरे 
ुाे काय, 
(४) असल्यास, णवदभाा त उद्योग बाबींद पडण्याची व नणवन उद्योग न येण्याची 
कारणे काय ुाेत, 
(५) असल्यास, यासींदभाा त धासनाने कोणती उपाययोजना केली  वा  करण्यात 
येत ुाे ुाे, 
(६) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई : (१) व (२) ाे खरे नााी. 
(३) व (४) ाे खरे नााी. 
     औद्योचगक क्षेत्रामधील उद्योग ाे कच्च्या मालाचा अभााव, णवत्त 
सींस्थेकडून णवत्त पुरविा ाोणे, तयार मालास बाबाजारपेि उपलब्ध न ाोणे या 
कारणाने बाबींद पडतात. तसेच चींद्रपूर न्सजल््यामध्ये उद्योग स्थापन करण्यासािी 
कााी उद्योगाींना मोरे्ोरीयम असल्यामुळे त्याचप्रमाणे गडचचरोली व गोंददया ाे 
न्सजल्ाे नक्षलरजीस्त असल्यामुळे साजासाजी उद्योजक उद्योग स्थापन करण्यास 
इच्छुक नसतात. 
(५) ददनाींक १ जून, २०१५ पासून अींमलात ुलेल्या सुधारीत वीजदराप्रमाणे 
औद्योचगक रजीााकाींच्या वीज दरामध्ये (पवूी लागू असलेल्या दराींच्या तलुतेन) 
कपात करण्यात ुली ुाे. तथाणप, णवदभा  व मरािवाडा णवभाागातील उद्योगाींना 
पुरणवल्या जाणाऱया वीजेच्या दराचे सुसूत्रीकरण करण्यासािी णवभाागीय ुयुतत, 
नागपूर याींच्या अध्यक्षतेखाली ीुंतरणवभाागीय सममती स्थापन करण्यात ुली. 
सदर सममतीचा अावाल धासनास प्राप्त झाला असून या अावालातील 
मधफारधीींचा अभ्यास कन न उपयुतत मुख्य बाबाबाबी ननन्सश्चत करण्याकररता मुख्य 
सचचवाींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या सचचव सममतीने उपयुतत मुख्य बाबाबाबी 
ननन्सश्चत कन न धासनास अावाल सादर केला ुाे. सदर अावाल धासनाच्या 
णवचाराधीन ुाे. 
(६) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

----------------- 
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शेतिऱयाांचे खाजगी साििाराांिडील िजच माफ िरणेबाबत 
  

(२९) *  १६०३१   श्री.महादेि जानिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सुननल 
तटिरे :   सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १ लाख धतेकऱयाींनी ाद्दीबाबााेरील (खाजगी) सावकराींकडून घेतलेले 
कज  माफ करण्याची भुाममका णवधीमींडळाच्या नागपूर अचधवेधनात घेण्यात येऊन 
तसा प्रस्ताव मींत्रीमींडळाच्या णवचाराथ  िेवण्यात ुला ाोता, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, ाद्दीबाबााेरील (खाजगी) सावकारी कज  माफी न देण्याचा ननण य 
धासनाने घेतला ुाे, ाे ाी खरे ुाे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील अनेक सावकाराींनी त्याींच्या ाद्दीबाबााेर रााणाऱया सुमारे 
१ लाख धतेकऱयाींना कजा चे वा्प केले ाोते अधा सावकाराींना कज माफी योजनेचा 
लाभा देण्याबाबाबाबत धासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत ुाे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाे? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ाोय, 
(२) व (३) णवभाागाचा प्रस्ताव मागे घेण्यास मींत्रीमींडळाने अनुमती ददली. 
(४) प्रश्न उदभावत नााी. 

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

औरांगाबाद जजल््यात सािचजननि बाांधिाम प्रादेमशि विभागाांतगचत  
अनेि िामे ननिृष्ट्ट दजाचची झाल्याबाबत. 

 

(३०) *  १५६४०   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाबाद न्सजल््यात साव जननक बाबाींधकाम प्रादेमधक णवभाागाींतग त अनेक 
कामे ननकृष् दजा ची बाबोगस झाल्याचा ुरोप बाबीड न्सजल््यातील माजलगाींव 
पींचायत सममती सदस्य सुधील सोळींके याींनी केला असून या बाबाबाबत चौकधी 
करण्याची मागणी केली असल्याचे मााे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदध नास ुले, ाे खरे ुाे काय, 
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(२) असल्यास, यध कन्स्रकधन कीं पनी लातूर या कीं पनीने बाबीड न्सजल््यासा 
मरािवाड्यातील अन्य न्सजल््याींमध्ये बाबोगस कामे केल्याचा ुरोप केल्या प्रकरणी 
त्वरीत चौकधी करून धासनाने कोणती काय वााी केली वा करण्यात येत ुाे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ाोय, ाे खरे ुाे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी अचधक्षक अमभायींता, साव जननक बाबाींधकाम मींडळ, 
औरींगाबाबाद/नाींदेड/उस्मानाबाबाद याींना तक्रारीची प्रत पािवनू अावाल सादर 
करण्याबाबाबाबत मुख्य अमभायींता साव जननक बाबाींधकाम प्रादेमधक णवभााग औरींगाबाबाद, 
्याींनी सुचचत केले ुाे. 

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

मशिडी, नायगाांि, एन.एम.जोशी मागच आणण िरळी (मुांबई) जिळ  
िसलेल्या बीडीडी चाळीच्या दरुस्त्तीबाबत 

  

(३१) *  १५५१९   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११२१३ ला हदनाांि २२ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मधवडी, नायगाींव, एन.एम.जोधी माग  ुणण वरळी (मुींबाबई) या ९२ एकर 
जागेवर बाबीडीडी चाळी वसल्या असून यामध्ये एकीं दर १६ ाजारााून अचधक 
नागरीक राात ुाेत या चाळीकररता पाणी, वीज, प्रसाधनगाृ याींची योग्य सोय 
नसून या चाळीची अवस्था दनु स्तीपमलकडची असूनाी धासन तात्काळ या 
चाळीची दनु स्ती करीत नसल्याचे मााे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या सुमारास 
ननदध नास ुले ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, उतत कारणास्तव या चाळीमध्ये वास्तव्य करीत असलेल्या 
नागररकाींचे ुरोग्य धोतयात ुले ुाे, याबाबाबाबत धासनाने कोणती काय वााी 
केली वा करण्यात येत ुाे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ाे खरे नााी. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

शेटफळ (ता.मोहोळ, जज.सोलापूर) येथील गािाजिळ  
भुयारी मागच तयार िरण्याबाबत 

  

(३२) *  १५४८९   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धे्फळ (ता.मोाोळ,न्सज. सोलापूर) येथील गावाजवळ नागरीकाींच् या सोयीसािी 
व सुरक्षेसािी भुायारी माग  नसल् याने वारींवार अपघात ाोत असल् याने येथील 
नागरीकाींसा १६० धाळकरी णवद्यार्थ्या यांच् या जीणवताला अपघाताचा धोका ननमा ण 
झाला असल् याचे मााे जानेवारी, २०१६ मध्ये  वा त्यादरम्यान  ननदध नास ुले, 
ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल् यास, सदरील अपघात ्ाळण् यासािी भुायारी माग  बाबनणवण् याबाबाबाबत 
रजीामस् थाींनी सींबाबींचधत णवभाागाकड े तक्रार कन नाी त् याची दखल घेतली नसल् याने 
रजीामस् थाींमध् ये सींताप ननमा ण झाला ुाे, ाे ाी खरे ुाे काय, 
(३) असल् यास, सदर भुायारी मागा चे काम ााती घेण् याबाबाबाबत धासनाने कोणती 
काय वााी केली वा करण्यात येत ुाे, 
(४) नसल् यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२)  पुणे -  सोलापूर राषरीय माामाग  ९ वरील 
धे्फळ (चक.मी. १९०/६८०) येथे पादचाऱयाींकरीता भुायारी माग  बाबाींधण्यात यावा 
असे रजीामपींचायत धे् फळ याींचे दद. ०५.०१.२०१५ चे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे 
भाारतीय राषरीय राजमाग  प्राचधकरण, सोलापूर याींनी कळणवले ुाे. 
     भाारतीय राषरीय राजमाग  प्राचधकरणामाफ त पुणे- सोलापूर या राषरीय 
माामाग  ९ च्या चक.मी. १४४/४०० ते चक.मी. २४९/००० या भाागातील 
चौपदरीकरणाचे काम दोन्ाी बाबाजसू सेवा रस्त्याींसा पूण  करण्यात ुलेले ुाे. 
धे्फळ गावापासून ४०० मी. अींतरावर (चक.मी. १९०/४८०) वाानाींसािी भुायारी 
माग  बाबाींधणयत ुलेला ुाे. तेसच चक.मी. १९०/७०४ येथे ४मी. x ३ मी. बाबॉतस 
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कल्व्ा  ् बाबाींधण्यात ुलेला असून पावसाळ्याचा कालावधी वगळून पादचाऱयाींना 
सुरक्षक्षतपणे रस्ता ुेेलाींडण्यासािी त्याला रॅम्प (उतार रस्ता) बाबाींधण्यात ुलेला 
ुाे. धे्फळ येथे भुायारीमाग  बाबाींधण्याची बाबाबाब प्रकल्पाच्या मींजूर करारनाम्यामध्ये 
समाणवषि नााी. तसेच प्रचमलत मानकानसुार धे्फळ येथे पादचारी भुायारी माग  
बाबाींधण्याची ुवश्यकता नसल्याचे प्रकल्प सींचालक, भाारतीय राषरीय राजमाग  
प्राचधकरण, सोलापूर याींनी कळणवले ुाे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

चांद्रपूर जजल््यातील जजल्हा देखरेख सममतीच्या अध्यक्ष याांनी िेलेला 
अननयममतता ि गैरव्यिहाराबाबत 

  

(३३) *  १५२३१   श्री.ममतेश भाांगडडया, श्री.अननल सोले, श्री.नागो गाणार :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११००३ ला हदनाांि ८ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर न्सजल््यात न्सजल्ाा देखरेख सममतीचा अध्यक्ष ाा तत्कामलक 
धासनाद्वारे ननयतुत केलेली व्यतती असल्याची बाबाबाब मााे जानेवारी, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदध नास ुली, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील सव च न्सजल््यामधील न्सजल्ाा देखरेख सममतीचा 
अध्यक्ष ाा न्सजल््यातीलच सींबाबींचधत न्सजल्ाा उप ननबाबींधक असताना धासनाद्वारे 
ननयुतती केलेली व्यतती चींद्रपूर न्सजल्ाा देखरेख सममतीचा अध्यक्ष ुाे, ाे ाी 
खरे ुाे काय, 
(३) असल्यास, चींद्रपूर न्सजल्ाा मध्यवती साकारी बाबँकेचे सींचालकाींनी कज  देणारी 
न्सजल्ाा बाबँक व कजा चे ननयोजन करणारी साकारी सींस्थाींधी सींबाबींचधत न्सजल्ाा 
देखरेख सममतीचा अध्यक्ष एकच व्यतती असल्यामुळे मागील सन २०१४-१५ व 
२०१५-१६ मध्ये कजा ची परतफेड कमी प्रमाणात झाली ुाे, ाे ाी खरे ुाे 
काय, 
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(४) असल्यास, न्सजल्ाा देखरेख सममतीच्या काय रत अध्यक्षाींद्वारा त्याींचे 
काय काळात झालेली अननयममतता व गैरव्यवााराबाबाबाबत तक्रारी असल्याने सदर 
ननयुततीचे पद रद्द कन न सव कष चौकधी करण्यात येणार ुाे काय, 
(५) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे कोणती काय ुाेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ाोय, ाे खरे ुाे. 
(२) ाोय, चींद्रपूर न्सजल्ायाच्या बाबाबाबतीत ाे खरे ुाे. 
(३) ाे अींधत: खरे ुाे. 
(४) सदर अननयममतता ननदध नास न ुल्यामुळे चौकधी करण्याचा प्रश्न 
उद्भ् ावत नााी. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

औद्याधगि िसाहतीतील प्लॉटच्या दरात िाढ िेल्याबाबत 
 

(३४) *  १५४२६   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररमसांग राठोड, 
अॅड.अननल परब, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल 
भोसले, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मााराषर औद्योचगक णवकास माामींडळाने औद्याचगक वसाातीतील प्लॉ्च्या 
जागेच्या दरात ३० ते ३५ ्ततयाींची वाढ झाल्याचे नुकतेच मााे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननण य जााीर केला व या ननण यास उद्योजकाींनी णवरोध 
केला, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, सदराू वाढ जानेवारी पासून लागू करण्यात येणार ुाे, ाे खरे 
ुाे काय, 
(३) असल्यास, ुधीच वीजेच्या न परवडणाऱया दराींमुळे तसेच औद्योचगक 
क्षेत्रातील मींदी यामुळे उद्योग राज्याबाबााेर स्थलाींतरीत ाोत असताना 
उद्योजकाींवर ाी वाढ लादण्यात ुली ुाे, ाे ाी खरे ुाे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्लॉ्च्या दर वाढीबाबाबाबत धासन फेरणवचार करणार ुाे 
काय, 
(५) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई : (१) व (२) ाोय. 
(३) ाे खरे नााी. 
     मााराषर औद्योचगक णवकास माामींडळाच्या औद्योचगक क्षेत्रातील 
भूाखींडाच्या व औद्योचगक क्षते्राबाबााेरील एकाकी भूाखींडाच्या तसेच मादाती तींत्रज्ञान 
उद्यानातील भूाखींड वा्पाचे णप्रममयम दर ाे ६/१/२०१२ ते ५/१/२०१६ या 
कालावधीत वाढणवण्यात ुले नव्ाते. तसेच माामींडळाने सध्याचे प्रचमलत दर व 
धासनाच्या मधघ्र गणकानसुार प्रचमलत दर यामध्ये औद्योचगक क्षेत्राच्या दरात 
मोिी तफावत असल्याचे ननदध नास ुले त्यामुळे तफावत कमी करण्याकररता 
सध्याचे मधघ्रगणकाचे दर णवचारात घेऊन माामींडळाच्या सींचालक मींडळाच्या 
ददनाींक ३१/११/२०१५ रोजी झालेल्या बाबैिकीत औद्योचगक क्षेत्राच्या भूाखींड 
वा्पाच्या णप्रममयम दरात ददनाींक ७/१/२०१६ पासून सुधारणा करण्यासींबाबींचधचा 
ननण य घेतला ुाे. त्यानुसार सुधाररत दर ददनाींक ७/१/२०१६ पासून माामींडळाने 
लागू केले ुाेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

यितमाळ जजल्हयात रमाई घरिुल योजनेतील लाभाथींना 
 िेळेिर पैसे देण्याबाबत 

  

(३५) *  १५६२४   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.राहुल नािेिर, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.राजेंद्र जनै, श्री.रामराि 
िडिुते :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) यवतमाळ न्सजल््यात रमाई घरकुल योजनेत ज्या व्यततीींना नींबाबर लागला 
त्याींना घरकुल व धौचालय बाबाींधकाम करण्यास न्सजल्ाा पररषदेत अनेकवेळा 
पािपुरावा करूनाी न्सजल्ाा पररषदेकडून पैसे ममळत नसल्याचे मााे डडसेंबाबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान धासनाच्या ननदध नास ुली, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, उतत प्रकरणी धासनाने कोणती काय वााी केली वा करण्यात येत 
ुाे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) ाे खरे नााी. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

यितमाळ जजल््यातील आश्रमशाळेत मळणी यांर धळू खात पडल्याबाबत 
 

(३६) *  १४६१५   श्री.हररमसांग राठोड :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामधक ुयतुत काया लयाींतग त सन २००५ मध्ये यवतमाळ न्सजल््यातील 
एकान्सत्मक णवकास प्रकल्प काया लयाला २४ मळणी यींत्राचे वा्प करण्यात ुले 
त्यामध्ये अींदाजे ६० ाजार न पयाचे एक मळणी १५ लाख न पये यींत्र असून खचा चे 
मळणी यींत्र न्सजल््यात  णवतरीत करण्यात ुले ाोते, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, त्या अनुषींगाने प्रकल्प काया लयामाफ त दावरी येथील ुश्रम 
धाळेला १० मळणी यींत्र तर उव ररत १४ मळणी यींत्र कळींबाब तालुतयातील अींतरगाव 
व पुसद तालुतयातील ाषी येथील धाळेत पािवण्यात ुले ाोते, ाे ाी खरे ुाे 
काय, 
(३) असल्यास, लाखो न पये चकीं मतीचे मळणी यींत्र गेल्या १० वषा पासून 
ननन पयोगी पडले  असल्याचे मााे जानेवारी, २०१६ मध्ये त्यादरम्यान ननदध नास 
ुले, ाे खरे ुाे काय, 
(४) असल्यास, गरजू व गोरगररबाबाींना रोजगार उपलब्ध ाोण्याच्या दृष्ीकोनातनू 
ाे मळणी यींत्र खरेदी करण्यात ुले परींतु कााी अचधकाऱयाींमुळे ाे मळणी यींत्र १० 
वषा पासून ुश्रमधाळेतच पडून असल्याचे ननदध नास ुले, ाे ाी खरे ुाे काय, 
(५) मळणी यींत्र गरज ू व गोरगररबाबाींना वा्प करण्याबाबाबाबत धासनाने कोणती 
काय वााी केली वा करण्यात येत ुाे , 
(६) नसल्यास,णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसािरा : (१) ाोय, ाे खरे ुाे. 
(२) ाोय, ाे खरे ुाे. 
(३) ाोय, ाे खरे ुाे. 
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(४) ाोय, ाे खरे ुाे. 
     सदर मळणी यींत्राची खरेदी सन २००६-७ ते सन २००७-०८ या कालावधीत 
तत्कालीन प्रकल्प अचधकारी याींचे ुदेधाने झाली ुाे. सदर खरेदी चकीं मती 
वाढवनू केली असल्याबाबाबाबत तक्रार झाल्याने सींबाबींचधत अचधकाऱयाींवर गुन्ाा दाखल 
केला ुाे. सदर सादात्य जप्त झालेले असल्याने वा्प न करता ुश्रमधाळेतच 
पडून ुाे. 
(५) सदर प्रकरण न्यायप्रणवष् असल्याने सदर मळणी यींत्राचे वा्प करण्याची 
परवानगी सींबाबींचधत न्सजल्ाा न्यायाचधधाींकड े मागण्यात ुली ुाे, तथाणप, 
याबाबाबाबत अद्यापाी परवानगी अप्राप्त ुाे. 
(६) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

पानिडी (ता.पुरांदर, जज.पुणे) घाटाच्या रस्त्त्याांचे रुां दीिरण ि  
येथील डाांबरीिरण िरण्याबाबत 

 

(३७) *  १५४५४   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पानवडी (ता.पुरींदर, न्सज.पुणे) येथील घा्ात एक वषा पूवी ददनाींक २७ डडसेंबाबर, 
२०१४ रोजी वा त्या सुमारास पोमलसाींची जीप उल्ून तीन कम चाऱयाींचा बाबळी 
गेला ाोता. त्यानींतर या घा्ाच्या रस्त्याींचे न ीं दीकरण, डाींबाबरीकरण, दणक् 
सींरक्षक किड े अधी कामे तातडीने करण्यात येतील अधी ुश्वासने देऊनाी 
अद्यापपयतं कााीच काय वााी झाली नसल्याचे मााे डडसेंबाबर, २०१५ मध्ये  वा 
त्यादरम्यान ननदध नास ुले ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, सदरील घा् रस्त्याचे न ीं दीकरण, डाींबाबरीकरण, दणक् सींरक्षण 
किड ेबाबाींधण्याबाबाबाबत धासनाने काय काय वााी केली वा करण्यात येत ुाे. 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींधत: खरे ुाे. 
(२) प्रश्नाींचकत रस्ता ाा १.५ चक.मी. लाींबाबीचा अन ीं द घा् रस्ता असून अमलकडचे 
प्रन्सजमा म्ाणनू दजोन्नत झालेला ुाे. सदर घा् रस्त्याचे घा् कद्ींग, वळण 
सुधारणा, न ीं दीकरण व डाींबाबरीकरण, सींरक्षक किड े बाबाींधणे इत्यादी कामे 
सद्यन्सस्थतीत प्रस्तावाचधन असून ननधी, ननकष व प्राथम्यक्रमाने ााती घेण्याचे 
ननयोजन ुाे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

खामगाि (जज. बुलडाणा) येथील औद्योधगि वििास महामांडळाच्या  
जागेिर मेगा टेक्सटाईल हब उभारण् याबाबत 

 

(३८) *  १६६१५   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील बाबुलडाण्यासा ८ कापूस उत्पादक न्सजल््याींमध्ये सरकारच्या कापूस 
चगरणी या धोरणा अींतग त मेगा ्ेतस्ाईल ाबाब उभाारणी करणार ुाे, ाे खरे 
ुाे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील बाबलुडाणा न्सजल््यात सवा त जास्त कापूस उत्पादन व 
व्यवसाय खामगाव येथे ाोतो, ाे ाी खरे ुाे काय, 
(३) असल्यास, या ाबाब उभाारणीसािी प्रत्येक न्सजल््यातील औद्योचगक वसाातीत 
जागा ननन्सश्चत करण्याचे ुदेध औद्योचगक णवकास माामींडळाच्या अचधकाऱयाींना 
देण्यात ुले, ाे खरे ुाे काय, 
(४) असल्यास, या सींदभाा त धासनाने कोणती काय वााी केली वा करण्यात येत 
ुाे, 
(५) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 

श्री. सुभाष देसाई : (१), (२) व (३) ाोय, ाे खरे ुाे. 
(४) मााराषर औद्योचगक णवकास माामींडळामाफ त अनतररतत यवतमाळ 
(न्सज.यवतमाळ), चचखली (न्सज.बाबुलढाणा), माजलगाींव (न्सज.बाबीड), कृषणरू (न्सज.नाींदेड), 
मालेगाींव (न्सज.नामधक), भाालेर (न्सज.नींदरूबाबार) या दिकाणी मेगा ्ेतस्ाईल्स 
पाक सािी जममनी उपलब्ध कन न देण्यात येणार असून ुवश्यकतेनुसार या  
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दिकाणी सी.ई.्ी.पी. ची सुणवधा पुरणवण्यात येणार ुाे. तसेच रस्ते, पाणी व 
वीज व इतर पायाभूात सुणवधा पुरणवण्यात येणार असून लवकरच णवकास कामे 
पूण  कन न भूाखींड वा्प करण्याची काय वााी करण्यात येणार ुाे. 
     कन्नड (न्सज.औरींगाबाबाद) जामनेर (न्सज.जळगाव), धेलू (न्सज.परभाणी) येथे 
भूासींपादनाची काय वााी सुन  असून यादिकाणी देखील मेगस  ्ेतस्ाईल्स ाबाबसािी 
जममनी व इतर पायाभूात सुणवधा उपलब्ध कन न देण्यात येणार ुाे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

िाठार ते रेठरे खदुच (जज.सातारा) या मागाचिरील िृष्ट्णा  
नदीिरील पुल धोिादायि जस्त्थतीत असल्याबाबत 

 

(३९) *  १७४१०   श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वािार ते रेिरे खदु  (न्सज.सातारा) मागा वरील कृषणा नदीवर असणाऱया पलुाची 
सुरक्षा रेमलींगची प्रचींड मोडतोड झाल्याने कााी दिकाणी काँक्री् ब्लॉक मुळापासून 
ननखळल्याने ाा पूल धोकादायक बाबनला ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, याबाबाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी तसेच स्थाननक जनतेनी 
साव जननक बाबाींधकाम णवभााग सातारा व धासनाकड े गेले अनेक वषा पासून 
धासनाचे लक्ष वेधले ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
(३) असल्यास, याबाबाबाबत धासनाने कोणतीाी काय वााी केली नााी, ाे ाी खरे ुाे 
काय, 
(४) असल्यास, उतत प्रकरणी काय वााी केव्ाा पयतं ाोणे अपेक्षक्षत ुाे. 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींधत: खरे ुाे. 
     सातारा न्सजल््यातील वािार ते रेिरे खदु  मागा वरील कृषणा नदीवर 
असलेल्या पुलाची चकरकोळ प्रमाणात मोडतोड झालेली असून कााी दिाकणी 
काँक्री् ब्लॉक मुळापासून ननखळलयाने रेलीींग नादनु स्त झाली ाोती. 
(२) ाे खरे नााी. 
(३) व (४) सदर पुलावरील ननखळलेल्या काकँ्री् ब्लॉक व रेमलींगच्या दनु स्तीचे 
काम सद्य:न्सस्थतीत प्रगतीत ुाे. 

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



38 

वप ांपरी (ता.मुल, जज.चांद्रपूर) येथील हदक्षीत शासकिय आश्रम शाळेतील  
सोलर िॉटर हहटरची जोडणी िरण्याबाबत 

(४०) *  १७६८२   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) णप ींपरी (ता.मुल, न्सज.चींद्रपूर) येथील ददक्षीत धासचकय ुश्रम धाळेत 
णवद्यार्थ्यायांना गरम पाणी ममळावे या उद्देधाने सोलर वॉ्र दा्र पूरणवण्यात येवनू 
सदर सोलर वॉ्र दा्र गेल्या ३ वषा पासून जोडणी न केल्यामुळे ननन पयोगी 
झाल्याचे ददनाींक २३ सप् े्ंबाबर, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास ननदध नास ुले, ाे 
खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभाा त धासनाने कोणती काय वााी केली वा करण्यात येत 
ुाे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
 
 

श्री. विष्ट् ण ुसािरा : (१) ाे, खरे ुाे. 
(२) व (३) धासकीय ुश्रमधाळा णपींपरी ददक्षक्षत येथे पल  एन््रप्रायजेूस, पुणे 
याींच्या कडून दद. २७/३/२०१२ रोजी १००० मल्र क्षमतेचे सोलर वॉ्र दा्रचे ४ 
सींच पुरणवण्यात ुलेले ुाेत. तथाणप जागे अभाावी सदर सींच काया न्सन्वत करता 
ुलेले नााीत. धासकीय ुश्रमधाळाींमध्ये सोलार वॉ्र दा्र व बाबायोमेरीक 
यींत्रणा बाबसणवणे या सव  प्रकरणाींची चौकधी करण्यासािी सचचव व णवभााचगय 
चौकधी अचधकारी (१), सामान्य प्रधासन णवभााग याींची चौकधी अचधकारी म्ाणनू 
ननयुतती करण्यात ुली ुाे. प्रस्ततु प्रकरणाची चौकधी सुन  असून अावाल 
अद्याप अप्राप्त ुाे. सदर अावाल प्राप्त झाल्यानींतर त्यानुसार योग्य ती 
काय वााी करण्यात येईल. 

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

राज्यामध्ये विशेष आधथचि क्षरेाला (एसईझेड) प्रनतसाद ममळाला नसल्याबाबत 
 

(४१) *  १७७७९   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे :   सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्ये णवधेष ुचथ क क्षेत्राला (एसईझेड) प्रनतसाद ममळाला नसल्याने 
मींजूर १२४ प्रकल्पाींपकैी केवळ ६६ प्रकल्पाींची अचधसूचना ननघून त्यापकैी फतत 
२४ प्रकल्पच काया न्सन्वत झाले ुाेत, ाे खरे ुाे काय, 



39 

(२) असल्यास, कोकणातील ३, पुण्यातील २ ुणण नागपूरमधील २ प्रकल्पाींची 
अचधसूचना नींतर रद्द करावी लागली व कोकणातील ५, पुण्यातील ७, 
औरींगाबाबादची ३ ुणण नागपरूातील १ एसईझेड मागे घेण्यात ुले, ाे ाी खरे 
ुाे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात लागू असलेल्या णवधेष ुचथ क क्षेत्राला (एसईझेड) धासन 
वेगळा पया य धोधत ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाा त धासनाने कोणता ननण य घेतला वा घेण्यात येत ुाे, 
(५) नसल्यास, याबाबाबाबतची सद्य:न्सस्थती काय ुाे ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) ाोय. 
     अद्ययावत मादातीनसुार एकूण १३९ मींजूर प्रकल्पाींपकैी ५१ प्रकल्प 
अचधसूचचत करण्यात ुले ुाेत. त्यापकैी २४ प्रकल्प काया न्सन्वत झाले ुाेत. 
(२) ाोय. 
     कोकणातील ९, पुण्यातील ५ ुणण नागपूरमधील २ प्रकल्पाींची अचधसूचना 
रद्द करण्यात ुली ुाे व कोकणातील २६, पुण्यातील १७, औरींगाबाबादची ३ 
ुणण नागपुरातील १ एसईझडे मागे घेण्यात ुले ुाेत. 
(३) ाोय. 
(४) अचधसूचना रद्द केलेल्या/प्रस्ताव मागे घेण्यात ुलेल्या णवधेष ुचथ क 
क्षेत्राींच्या जममनीचा वापर करण्याबाबाबाबत एकान्सत्मक औद्योचगक क्षेत्र े णवकमसत 
करण्यासींबाबींधीचे धोरण धासनाने घोणषत केले ुाे. 
     त्यानुसार एकूण अचधसूचचत क्षेत्राच्या चकमान ६० ्तके क्षेत्र ाे औद्योचगक 
णवकासासािी ुणण उव ररत ४० ्तके क्षेत्र ाे पूरक बाबाबाबीच्या णवकासासािी, 
ज्यामध्ये तीन चतुथाधं क्षेत्र ाे रदावाधी ुणण इतर त्रबाबगर रदावासी वापरासािी 
व एक चतथुांध क्षेत्र ाे ननव्वळ वाणणन्सज्यक/ ुचथ क काया सािी, वापरता येणार 
ुाे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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



40 

िोल्हापूर जजल््यातील मागासिगीय ि अनुसूधचत जातीचे विद्याथी  
मशष्ट्यितृ्ती पासून िांधचत राहहल्याबाबत 

 (४२) *  १८०००   श्री.जगन्नाथ मशांदे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे णवभाागाचे उपुयुतत याींनी कोल्ाापूर न्सजल्ाा पररषदेच्या न्सजल्ाा 
मध्यवती बाबकेँच्या धाखेतील खात्यावर मााे जनू, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
मागासवगीय व अनुसूचचत जातीच्या णवद्यार्थ्यायांच्या मधषयवतृ्तीपो्ी धासनाकडून 
कोल्ाापूर न्सजल््यासािी ुलेले १ को्ी ४५ लाख न पये तत्कालीन उपायुतताींच्या 
साीचे लेखी ुदेध नसल्यामुळे बाबँकेच्या खात्यावर मागील ६ मदान्याींपासून पडून 
असल्याने धैक्षणणक वष  ननम्मे सींपले तरीाी मधषयवतृ्तीपासून णवद्यार्थ्यायानंा 
वींचचत राावे लागत ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, गतवषीाी मागासवगीय व अनुसूचचत जातीच्या 
णवद्यार्थ्यायांसािीच्या मधषयवतृ्तीपो्ी धासनाकडून प्राप्त झालेल्या रतकमेपैकी 
साडचेार को्ी न पये धासनाकड ेपरत गेले तसेच कोल्ाापूर न्सजल््यातील १५ ाजार 
णवद्यार्थ्यायांचे मााे डडसेंबाबर, २०१५ अखेरपयतं मधषयवतृ्तीसािी ऑनलाईन अज ाी 
भारलेले नााीत, ाे ाी खरे ुाे काय, 
(३) असल्यास, यासींपूण  प्रकरणाची धासनाने चौकधी करून कोणती काय वााी 
केली वा करण्यात येत ुाे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) अींधत: खरे ुाे. 
(२) ाोय 
     इयत्ता ९ वी व १० वी मधील अनुसूचचत जातीच्या णवद्यार्थ्यायानंा कें द्र 
पुरस्कृत मधषयवतृ्ती योजनेतींग त ुवश्यक असलेला जातीचा दाखला 
णवद्यार्थ्यायांनी सादर न केल्यामुळे तसेच मुख्याध्यापकाींनी णवद्यार्थ्यायांचे बाबँक खाते 
क्रमाींक चुकीचे भारल्याने कााी णवद्याथी मागील वषी मधषयवतृ्तीपासून वींचचत 
रादाले ुाेत. सदर योजनेंतग त ुतापय न्त ५३६७ णवद्यार्थ्यायांचे ऑनलाईन अज  
भारलेले ुाेत. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

----------------- 
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पुणे शहरातील सािचजननि बाांधिाम विभागातील अधधिाऱयाांच्या बदल्याबाबत 
 

(४३) *  १८००८   श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सांहदप बाजोररया, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) पुणे धारातील साव जननक बाबाींधकाम णवभाागात (पी.डब्ल्यू.डी.) बाबदल्याींसािी 
तीन वषाचंा ननयम असताींना दर तीन मदान्याला अचधकाऱयाींच्या बाबदल्याींचे ुदेध 
काढण्यात येत असल्याचे, मााे डडसेंबाबर, २०१५ च्या धेव्च्या ुिवड्यात 
ननदध नास ुले, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, धासनाच्या ननयमाींचे पालन न करणाऱया दर तीन मदान्याला 
बाबदली करणाऱया अचधकाऱयाींवर धासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
ुाे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ाे खरे नााी. पुणे धारातील साव जननक बाबाींधकाम 
णवभाागातील कााी अचधकाऱयाींच्या (अचधक्षक अमभायींता / काय कारी अमभायींता) 
एणप्रल चकीं वा मे मदान्याव्यनतररतत झालेल्या अननयतकामलक बाबदल्या मााराषर 
धासकीय कत व्ये पार पाडताना ाोणाऱया णवलींबाबास प्रनतबाबींध अचधननयम, २००५ 
च्या कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतदूीनुसार प्रधासकीय कारणास्तव सक्षम 
प्राचधकाऱयाच्या मान्यतेने करण्यात ुल्या ुाेत. 
(२) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

रत्नाधगरी, रायगड जजल््याला जोडणाऱया बाणिोट सागरी सेतुच्या बाांधिामाबाबत 
 

(४४) *  १५३०७   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.प्रिाश 
गजमभये :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) रत्नाचगरी, रायगड न्सजल््याला जोडणाऱया बाबाणको् सागरी सेतुचे बाबाींधकाम 
सींथ गतीने सुन  असल्याची बाबाबाब मााे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदध नास ुली ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, श्रीवध न (न्सज.रायगड) व मींडणगड (न्सज.रत्नाचगरी) याींना जोडणाऱया 
या सागरी सेतुची लाींबाबी १,४०० मी्र ुाे व त्यासािी धासनाने न पये २९० को्ी 
मींजूर केले ुाे, ाे ाी खरे ुाे काय, 
(३) असल्यास, ननधीची मींजूरी असून देखील बाबाींधकाम करणाऱया कीं पनीकडून 
णवलींबाब ाोत असल्यानेच ाा सागरी पुल लवकर पूण  ाोत नसून प्रवाधाींचा वेळ व 
इींधन वाया जात ुाे, ाे ाी खरे ुाे काय, 
(४) असल्यास, या सागरी सेतूच्या कामाची जबाबाबाबदारी काय कारी अमभायींता, मााड, 
(न्सज.रायगड) याींचेकडून काय कारी अमभायींता, कोकण भावन (िाणे) या 
काया लयाकड ेवग  केल्यामुळे दलु क्ष ाोत ुाे, ाे ाी खरे ुाे काय, 
(५) असल्यास, सदरचा पूल वेळेत बाबाींधनू पूण  करण्यासािी धासनाने कोणती 
काय वााी केली वा करण्यात येत ुाेत, 
(६) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) ाोय. 
(२) ाोय. 
(३) नााी. 
     पया वरण णवषय परवानगीसािी लागलेला णवलींबाब, बाबाींधकामासािी ुवश्यक 
असलेल्या वाळूची अनुपलब्धता व भूासींपादनासािी असलेल्या अडचणी यामुळे 
कामास णवलींबाब लागला ुाे. 
(४) नााी. 
     काय कारी अमभायींता, िाणे खाडी पूल णवभााग क्र.१, कोकणभावन, नवी मुींबाबई 
याींच्या कड ेकेवळ खाडी पलुाचे काम असल्याने सदरील पलूाच्या कामाकड ेपुण त: 
लक्ष देता येते. 
(५) व (६) सद्य:न्सस्थतीत कामाची गती वाढणवणेत ुली ुाे. त्यामुळे मााे 
सप् े्ंबाबर २०१७ अखेर काम पणू  करण्याचे ननयोजन केले ुाे. 

----------------- 
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औरांगाबाद येथील शेंद्रा औद्योधगि िसाहतीमधील अजांता फामाच या िां पनीला 
हदलेली जमीन शतेिऱयाांना परत देण्याबाबत 

  

(४५) *  १७९९१   श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाबाद येथील धेंद्रा औद्योचगक वसाातीमधील अजींता फामा ला ददलेली 
८४ एकर जमीन धतेकऱयाींना परत देण्याचा ननण य धासनाने मााे जानेवारी, 
२०१६ च्या पदाल्या ुिवड्यात घेतला ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननण यानुसार धासनाने कोणती काय वााी केली वा करण्यात 
येत ुाे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) व (२) ाोय, ाे खरे ुाे. 
     अनतररतत धेंद्रा औद्योचगक क्षेत्रातील अजींता फामा  या कीं पनीस वा्प 
केलेल्या जममनीपैकी, ३३.४५ ाे. ुर इतके क्षेत्र ददनाींक १७-२३ डडसेंबाबर, २०१५ 
च्या अचधसूचनेन्वये णवनाअचधसूचचत करण्यात ुलेले ुाे. त्या अनुषींगाने 
वगळण्यात येणाऱया जममनीची मोजणी कन न घेण्यात ुली असून धेतकऱयाींना 
जममन परत करावयाची काय वााी सुन  ुाे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

----------------- 
आरोग्य विज्ञान पदिी अभ्यासक्रमासाठी ररक्त पदाांिर प्रिेश घेतलेल्या 

मागासिगीय विद्यार्थयाांना शैक्षणणि शुल्ि प्रनतपतूी योजना लागू िरण्याबाबत 
  

(४६) * १६०१३   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपिूच हहरे :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सामान्सजक न्याय णवभाागाच्या धासन ननण य ददनाींक ३० माच , २०१५ नुसार 
ुरोग्य णवज्ञान पदवी अभ्यासक्रमासािी सन २०१४-१५ मध्ये प्रवेध घेतलेल्या 
अनुसूचचत जाती, णवमुतत भा्तया जाती-जमाती, णवधषे मागास प्रवग  व इतर 
मागास प्रवगा तील णवद्यार्थ्यायानंा मधक्षण धुल्क प्रनतपतूी लागू ुाे, ाे खरे ुाे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदरची योजना प्रवेध प्रचक्रयेतून अथवा धासनाच्या सामानयक 
परीक्षाद्वारा प्रवेध घेतलेल्या णवद्यार्थ्यायांना त्याींचा अभ्यासक्रम पूण  ाोईपयतं लागू 
ुाे, ाे ाी खरे ुाे काय, 
(३) असल्यास, प्रवेध प्रचक्रया पूण  झाल्यानींतर ररतत रादालेल्या पदाींवर प्रवेध 
देण्याचा अचधकार सींस्थाींना ददले जातात, ाे ाी खरे ुाे काय, 
(४) असल्यास, सदर ररतत पदाींवर प्रवेध घेतलेल्या मागासवगीय णवद्यार्थ्यायांना 
धुल्क प्रनतपतूी योजना लागू न करण्याची कारणे काय ुाेत ?  
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१) ाोय 
(२) मधक्षण धुल्क प्रनतपतूी योजना असोमधएधन ऑफ मफनेजमें्स ् ऑफ 
अनएडडे प्रायव्ाे् मेडीकल अँड डें्ल कॉलेजेस ऑफ मााराषर, मुींबाबई याींनी 
ुरोग्य णवज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वषा त राबाबणवलेल्या प्रवेध प्रचक्रयेतनू 
अथवा धासनाच्या सामानयक प्रवेध परीक्षाद्वारे प्रवेध घेतलेल्या णवद्यार्थ्यायांना ते 
त्याींचा अभ्यासक्रम पूण  करे पय न्त लागू ुाे. 
(३) प्रवेध प्रचक्रया पूण  झाल्यानींतर ररतत रादालेल्या जागा सामानयक प्रवेध 
परीक्षतेील गुणवत्तेनुसार ुणण सींवैधाननक ुरक्षणानुसारच सींस्थास्तरावर 
भारण्यास वदै्यकीय मधक्षण व सींधोधन सींचालनालय याींचेमाफ त कळणवण्यात येते. 
(४) धासन ननण य सामान्सजक न्याव व णवधेष साायय णवभााग, ददनाींक ३०/३/२०१५ 
मधील तरतूदीनुसार प्रवेध प्रचक्रया पूण  झाल्यानींतर ररतत रादालेल्या जागाींवर 
सींस्था स्तरावर प्रवेध घेतलेल्या णवद्यार्थ्यायांना प्रवेध ननयींत्रण सममतीने मान्यता 
ददली असली तरी धैक्षणणक धुल्क प्रनतपतूीचा लाभा अनुजे्ञय नााी. 
 

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

िोिणात तेल शुध्दीिरण प्रिल्प राबविण्याबाबत 
 

(४७) *  १६६४५   श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सुननल तटिरे :   
सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणात तीन तेल प्रकल्प राबाबणवण्याची बाबाबाब धासनाच्या णवचाराधीन ुाे, ाे 
खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, या प्रस्तावावर अींनतम ननण य झाला ुाे काय, 
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(३) असल्यास, त्यानुसार धासनाने कोणती काय वााी केली वा करण्यात येत 
ुाे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई : (१), (२) व (३) कोकण पन्सश्चम चकनारपट्टीवर तेल 
धुध्दीकरण प्रकल्प उभाारण्यासींदभाा त दद. २५/०१/२०१६ रोजी मा. मुख्यमींत्री 
माोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली मा. कें द्रीय राज्यमींत्री (पेरोमलयम व नॅचरल गॅस), 
मींत्रालय व तेल कीं पन्या याींची सींयुतत बाबैिकीत भाारत पेरोमलयम कीं पनी, 
दाींन्दसु्थान पेरोमलयम कीं पनी व इींडीयन ऑईल कीं पनीमाफ त ररफायनरी सुन  
करण्याबाबाबाबत चचा  झाली. माऋ याबाबाबाबतचा प्रस्ताव कें द्र धासनाकडून अद्यप 
प्राप्त झालेला नााी. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

आम आदमी विमा योजनेच्या अांतगचत हजारो मुलीांच्या खात्यात  
मशष्ट्यितृ्तीची रक्िम जमा न झाल्याबाबत 

 

(४८) *  १५६८४   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.रामराि िडिुते, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.सुननल तटिरे :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ुम ुदमी णवमा योजनेच्या अींतग त इयत्ता नववी ते बाबारावी पयतं मधकत 
असलेल्या मुलीींना प्रत्येक मदान्याला ६०० न पयाींची मधषयवतृ्ती ददली जाते 
त्यासािी लाखो मुलीींचे बाबँकेत खाते उघडण्यात ुले, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, ुतापयतं ाजारो मुलीींच्या खात्याताी मधषयवतृ्ती चार मदाने 
ाोऊनसुध्दा मधषयवतृ्तीची रतकम जमा झाली नााी, ाे ाी खरे ुाे काय, 
(३) असल्यास, सदर बाबाबाब धासनाच्या ननदध नास ुली ुाे काय, 
(४) असल्यास, याबाबाबाबत धासनाने कोणती काय वााी केली वा करण्यात येत ुाे, 
(५) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) ुम ुदमी णवमा योजनेअींतग त णवद्यार्थ्यायांना 
मधषयवतृ्ती ममळण्याअनषुींगाने बाबँकेत खाते उघडण्यात ुली ुाेत. मात्र ुम 
ुदमी णवमा योजनेअींतग त ज्या पात्र लाभाार्थ्यायांना भाारतीय ुयुणव मा 
माामींडळाकडून एल.ुय.सी.ुय.डी. चकीं वा प्रमाणपत्र देण्यात येते अधा 
लाभाार्थ्यायांच्या इयत्ता नववी ते बाबारावी पयतं मधकत असलेल्या जास्तीत जास्त 
दोन पाल्याींना/ णवद्यार्थ्यायांना (मुले/मुली) याींना दरमाा न . १००/- प्रनत णवद्याथी 
मधषयवतृ्ती देय ुाे. 
(२), (३) व (४) भाारतीय ुयुणव मा माामींडळाकडून चालू ुचथ क वषा त ५६२२२ 
णवद्यार्थ्यायांच्या बाबँक खात्यामध्ये न . ३,३७,३३,२००/- इतकी रतकम मधषयवतृ्तीसािी 
जमा करण्यात ुलेली ुाे. तथाणप, ४९१५ णवद्यार्थ्यायाचंी मधषयवतृ्तीची रतकम 
चुकीच्या बाबँक तपधीलमुळे परत ुली ुाे. त्याअनुषींगाने प्रलींत्रबाबत मधषयवतृ्तीची 
प्रकरणे ननकाली काढण्याबाबाबाबत भाारतीय ुयणुव मा माामींडळाकड े पािपुरावा 
करण्यात येत ुाे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

----------------- 
सामाजजि न्याय विभागाांतगचत येणारी ि खाजगी सांस्त्थािडुन चालविली जाणारी  

समाजिायच महाविद्यालय उच्च मशक्षण विभागास जोडण्याबाबत 
(४९) * १४९६९   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नागो गाणार, 
श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते :  सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील समाजकाय  मााणवद्यालये उच्च मधक्षण णवभाागाकड े एका 
मदान्यात ास्ताींतरीत करण्यात येतील असे ुश्वासन मा.उच्च व तींत्रमधक्षण 
मींत्री याींनी दावाळी अचधवेधन, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान केले, परींतु 
ुजतागायत ुश्वासनाची पतू ता करण्यात ुली नााी, ाे खरे ुाे काय, 
(२) राज्यात सामान्सजक न्याय णवभाागाींतग त येणारी व खाजगी सींस्थाकडुन 
चालणवली जाणारी ५९ समाजकाय  मााणवद्यालय (एम.एस.डब्ल्यु) उच्च मधक्षण 
णवभाागास जोडण्याबाबाबाबतच्या सामान्सजक न्याय णवभाागाने पािणवलेल्या प्रस्तावास 
उच्च व तींत्र मधक्षण णवभाागाने गेल्या २ वषा पासुन अद्यापाी मींजूरी ददलेली 
नााी,त्यामुळे या मााणवद्यालयातील मधक्षक मधक्षकेत्तर कम चारी ाे णवद्यापीि 
अनदुान ुयोग व उच्च मधक्षण णवभाागाकडून ममळणा-या सुणवधाींपासून वींचचत 
ुाेत, ाे ाी खरे ुाे काय, 
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(३) असल्यास, फतत नागपूरातील अनदुाननत मातसेृवा सींघ समाजकाय  
मााणवद्यालय उच्च व तींत्र मधक्षण णवभाागामाफ त चालणवले जाते, ाे ाी खरे ुाे 
काय, 
(४) सध्या राज्य धासन या सव  अधासकीय अनदुाननत समाजकाय  
मााणवद्यालयावर वषा ला १५० को्ी खच  करते, जर उच्च व तींत्र मधक्षण 
णवभाागाकड े ाी सव  अधासकीय मााणवद्यालय ास्ताींतरीत केल्यास णवद्यापीि 
अनदुान ुयोगाकडून ८० ्तके अनदुानाचे १२० को्ी अनदुान राज्य धासनाला 
प्राप्त ाोईल, ाे ाी खरे ुाे काय, 
(५) असल्यास, सदर मााणवद्यालये उच्च व तींत्रमधक्षण णवभाागाला जोडण्याचे 
दृष्ीने धासनाने कोणती काय वााी केली वा करण्यात येत ुाे, 
(६) नसल्यास, णवलींबाबाची सव साधारण कारणे काय ुाेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) ाोय. 
(२) नााी. 
(३) ाोय, ाे खरे ुाे. 
(४) नााी. 
(५) सदरील समाजकाय  मााणवद्यालये उच्च व तींत्रमधक्षण णवभाागाकड ेास्ताींतररत 
करण्याचा या णवभाागाचा सध्या णवचार नााी. 
(६) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

पुणे येथील समाजिल्याण विभागाने भरती प्रकक्रयेमध्ये  
िेलेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

  

(५०) *  १४६९६   श्री.विजय उफच  भाई धगरिर, श्रीमती हुस्त्नबानू खमलफे, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील समाज कल्याण ुयुतत काया लयामाफ त सन २०१३ मध्ये वा 
त्यादरम्यान वररषठ् मलणपक, कननषि मलणपक, मधपाई, अधीक्षक, ननररक्षक ुदी 
णवणवध पदाींच्या भारतीसािी लेखी पररक्षा घेण्यात ुली, ाे खरे ुाे काय, 
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(२) असल्यास, पररक्षचेा ननकाल २०१५ मध्ये घोणषत करण्यात ुला ुाे, ाे ाी 
खरे ुाे काय, 
(३) असल्यास, सदर भारती प्रचक्रयेतील अपात्र उमेदवाराींकडून प्रत्येकी नऊ लाख 
न पये घेण्यात ुले असून त्यामुळे गुणवत्ता असलेले उमेदवार भारती 
प्रचक्रयेपासून वींचचत रादाले असल्याची बाबाबाब ननदधना स ुली ुाे, ाे ाी खरे ुाे 
काय, 
(४) असल्यास, धासनाने सींपूण  भारती प्रचक्रयेची चौकधी करून दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत ुाे, 
(५) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) ाोय. अींधत: खरे ुाे. 
(२) नााी. 
(३) नााी. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

नागपूर येथील समाजिल्याण विभागाच्या चोखमेळा आहदिासी  
विद्याथी िसनतगहृातील गैरिारभाराबाबत 

 

(५१) *  १७७४०   श्री.प्रिाश गजमभये :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील समाजकल्याण णवभाागाच्या चोखामेळा ुददवासी णवद्याथी 
वस्तीगाृात असलेल्या अनेक गैरसोई व ननवा ाभात्त्यामध्ये वसत न्सेगाृाचे 
अधीक्षक मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवाार करीत असल्याने त्याींना ननलींत्रबाबत कन न 
गैरकारभााराची चौकधी करण्याबाबाबाबतचे ननवेदन मा.सामान्सजक न्याय मींत्री याींना 
ददनाींक ७ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ददले ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, याबाबाबाबत धासनाने चौकधी करून कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत ुाे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) गाृप्रमुख, सींत चोखामेळा मुलाींचे धासकीय वसनतगाृ, 
नागपूर याींचे गैरकारभााराची चौकधी कन न ननलींत्रबाबत करणेबाबाबाबत ननवेदन धासनास 
प्राप्त झाले ुाे. 
(२) सदर प्रकरणी त्वरीत चौकधी कन न स्वयींस्पष् अमभाप्रायाींसा अावाल 
धासनास सादर करण्याच्या सूचना ुयुतत, समाजकल्याण, पुणे याींना देण्यात 
ुलेल्या ुाेत. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

----------------- 
अनुसूधचत जाती ि निबौध्द घटिातील स्त्ियांसहाय्यता बचत गटाांसाठी 
राबविण्यात येणाऱया ममनी रॅक्टर िाटप योजनेतील गैरव्यिहाराबाबत 

  

(५२) *  १५९९९   श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.रामराि िडिुते, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
११८२९ ला हदनाांि ८ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसूचचत जाती व नवबाबौध्द घ्कातील स्वयींसााययता बाबचत ग्ाींना ममनी 
रॅत्र पुरविा करण्याच्या कामात पाच बाबचत ग्ाींनी सााययक ुयुतत, 
समाजकल्याण याींची बाबनाव् कागदपत्राच्या ुधारे फसवणकू केली, ाे खरे ुाे 
काय, 
(२) असल्यास, सााययक ुयुतत, समाजकल्याण, बाबीड याींच्या काया लयाची 
सींबाबींचधताींनी फसवणकू केल्यानींतर सााययक ुयतुत याींनी पींचायत सममती, बाबीड 
याींना त्याींचेणवन ध्द फौजदारी गुन्ाा दाखल करणेबाबाबाबत ददनाींक १३ सप् े्ंबाबर, २०१५ 
रोजी वा त्यासुमारास पत्राद्वारे ननदेध ददले, ाे ाी खरे ुाे काय, 
(३) असल्यास, उतत पाच बाबचत ग्ाींनी बाबनाव् बाबचतग् स्थापन केल्याबाबाबाबत 
बाबोगस कागदपत्र े तयार कन न ज्या काया लयाची फसवणकू केली त्याच 
काया लयाने दोषीणवन ध्द फौजदारी दाखल करणे ुवश्यक ुाे काय, 
(४) असल्यास, उतत प्रकरणी धासनाने चौकधी करून दोषीणवन ध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत ुाे, 
(५) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) ाोय. 
(२) ाोय. 
(३) ाोय. 
(४) व (५) याबाबाबाबत सााययक ुयतुत, समाज कल्याण, बाबीड याींनी पींचायत 
सममती बाबीड याींना दोषीणवन ध्द फौजदारी गुन्ाा दाखल करण्याबाबाबाबत ददनाींक १३ 
सप् े्ंबाबर, २०१५ रोजी ननदेध ददले ुाेत. 

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

औरांगाबाद येथील बीड बायपास रोडच्या दोन्ही  
बाजचेु अनतक्रमण झाल्याबाबत 

 

(५३) *  १४८७३   श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.धनांजय मुांड े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १३५३१ ला 
हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
( (१) औरींगाबाबाद येथील बाबीड बाबायपास रोडच्या दोन्ाी बाबाजचेु बाबायपास अनतक्रमीत 
झाल्याने बाबायपासच मधल्लक रादालेला नााी, ाे खरे ुाे काय, 

(२) असल्यास, सदर बाबीड बाबाय पास रोड ाा अपघातरजीस्त रोड म्ाणनु ओळखला 
जात ुाे, ाे  ाी खरे ुाे काय, 
(३) असल्यास, सदर रोडवर झाल््ा फा्ा ते माानुभाव चौका पयतं चकमान ८ ते 
१० दिकाणी मसग्नल व दभुााजक (डडवाईडर) बाबसवणे ुवश्यक ुाे, ाे ाी खरे 
ुाे काय, 
(४) असल्यास, उतत प्रकरणी धासनाने चौकधी कन न प्रवाधाच्या सुरक्षक्षततेसािी 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत ुाे, 
(५) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ाे खरे नााी. 
     सा.बाबाीं.णवभाागाच्या ाद्दीत अनतक्रमणे नााीत. 
(२) अींधत: खरे ुाे. 
     धारातील जड वाानाींची वाातकू बाबीड वळणरस्त्यावर वळणवल्यामुळे अल्प 
प्रमाणात अपघात ाोत असल्याचे ननदध नास येते. 
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(३) ाोय. 
     या रस्त्यावर दभुााजक ुाेत व ुवश्यक त्या दिकाणी मसग्नल 
बाबसणवण्याचे काम माापामलकेच्या काय क्षेत्रात मोडते. 
(४) सा.बाबाीं.णवभााग व पोलीस णवभाागाच्या अचधकाऱयाींनी सींयुतत बाबैिक घेऊन 
सुरक्षेच्या दृष्ीकोनातनू करावयाच्या उपाययोजनाींची अींमलबाबजावणी करणे 
प्रगतीत ुाे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

पुण्यातील िाहतुि समस्त्या सोडविण्याबाबत 
 

(५४) *  १४७२०   श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  पुण्यातील वाातुक समस्या सोडणवण्यासािी मात्वाच्या िरणा-या १७० 
चक.मी. च्या मात्वाकाींक्षी  ररींगरोडच्या पदाल्या ्प्प्याचे सवेक्षण अींनतम ्प्यात 
असून लवकरच दसु-या ्प्प्याच्या सवेक्षणाचे काम सुन  करण्यात येणार 
असल्याचे मााे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या  दरम्यान ननदध नास ुले, ाे खरे 
ुाे काय , 
(२) असल्यास, सदर मलींक रोडच्या दसु-या ्प्प्याचे सवेक्षण करण्यासािी ननणवदा 
प्रचक्रया पार पाडण्याबाबाबाबत धासनाने कोणती काय वााी केली वा करण्यात येत 
ुाे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ाोय, 
(२) व (३) दसुरा ्प्पा म्ाणजे पन्सश्चम भाागाची सवेक्षणाची ननणवदा प्रचक्रया 
मााराषर राज्य रस्ते णवकास माामींडळाकडून पूण  झाली असून काया रींभा ुदेध 
देण्यात येत ुाेत. 

----------------- 
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हदांडोरी (जज.नामशि) येथील मुलीांच्या शासिीय िस्त् तीगहृात  
मुलीांना विषबाधा झाल्याबाबत 

  

(५५) *  १५४८८   श्री.जनाचदन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  ददींडोरी (न्सज.नामधक) येथील मुलीींच्या धासकीय वस् तीगाृात ननकृष् अन्न 
देण्यात ुल्यामुळे ३१ मुलीींना णवषबाबाधा झाली असल्याचे मााे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदध नास ुले ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, उतत प्रकरणी धासनाने चौकधी कन न वसनतगाृास अन्नपुरविा 
करण्याऱया िेकेदारावर कोणती काय वााी केली वा करण्यात येत ुाे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसािरा : (१) ुददवासी मुलीींचे धासकीय वसतीगाृ, ददींडोरी, जुने व 
नवीन येथील ९ णवद्याथीनीींना ददनाींक २५.९.२०१५ रोजी उलट्या व जुलाबाबाचा 
त्रास झाल्याने न्सजल्ाा न ग्णालय, नामधक येथे औषधोपचारासािी दाखल करण्यात 
ुले ाोते, ाी बाबाबाब खरी ुाे. 
(२) उपरोतत दोन्ाी वस्तीगाृातील िेकेदाराींचा भाोजनिेका बाबींद करण्यात ुला 
असून नवीन भाोजनिेका सुन  करण्यात ुला ुाे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

राज्यात िापसाला योग्य भाि ममळण्याबाबत 
  

(५६) *  १६१२०   श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्रीमती 
हदप्ती चिधरी, श्री.सांजय दत्त, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर :   सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कापसाला योग्य भााव ममळत नसल्याने कज बाबाजारी झालेल्या धकेडो 
धेतकऱयाींनी गेल्या वष भारात ुत्मात्या केल्या ुाेत, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, गुजरात धासनाने कापसाला ७०० न पये बाबोनस जााीर केला ुाे, 
ाे खरे ुाे काय, 
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(३) असल्यास, त्याच धतीवर धासनाी बाबोनस जादार करणार ुाे काय, 
(४) असल्यास, चकती ददवसात त्याची अींमलबाबजावणी करण्यात येणार ुाे, 
(५) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ाे खरे नााी, 
     ाींगाम २०१५-१६ मध्ये कापूस पणन माासींघ सी.सी.ुयचे उप अमभायता 
म्ाणनू राज्यात चकमान ुधारभूात चकीं मतीवर कापसाची खरेदी करीत ुाे. 
(२) गुजरात धासनाने कापसाला ५५० रूपये प्रती न्सतवी्ं ल बाबोनस जादार केला 
असल्याचे वतृ्त वत मानपत्रात प्रमसध्द झाले ुाे. 
(३) व (४) सन २००४-०५ पासून कापसासािी अचरजी म अचधक चकीं मत बाबोनस 
देण्यात येत नााी. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

राज्यातील मागासिगीय महहलाांसाठी िसनतगहृ सुरु िरण्याबाबत 
 

(५७) *  १५६५७   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील धासकीय, ननमधासकीय व खाजगी क्षते्रात नोकरी करणाऱया 
मागासवगीय मदालाींसािी मुींबाबई, पुणे ुणण नागपूर येथे प्रत्येकी एक वसत न्सेगाृ 
सुन  करण्यात येणार असल्याची घोषणा मा.सामान्सजक न्याय मींत्री याींनी मााे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली असल्याचे ननदध नास ुले ुाे, ाे 
खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, या घोषणेची पूत ता करण्याबाबाबाबत धासनाने कोणती काय वााी केली 
वा करण्यात येत ुाे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) ाोय. 
(२) धासन ननण य, सामान्सजक न्याय व णवधेष साायय णवभााग, ददनाींक        
७ जानेवारी, २०१६ अन्वये नोकरी करणाऱया मागासवगीय मदालाींसािी मुींबाबई, पुणे 
व नागपूर येथे प्रत्येकी एक वसतीगाृ सुन  करण्याचा ननण य घेण्यात ुला ुाे. 
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सदरच्या वसत न्सेगाृासािी धासकीय जागा ममळणवण्याची काय वााी सुन  ुाे. 
तोपयतं भााड्याच्या इमारतीमध्ये सदर वसतीगाृ सुन  करणेबाबाबाबत क्षेत्रीय 
अचधकाऱयाींना सूचना देण्यात ुलेल्या ुाेत. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

----------------- 
सातारा येथील जजजामाता बिेँत झालेला गैरव्यिहार 

(५८) *  १४९०२   श्री.जयांत पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११४९२ ला हदनाांि 
१५ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा येथे न्सजजामाता बाबकेँत झालेल्या कचथत अननयमाींची चौकधी करून 
प्राचधकृत अचधकारी तथा सााययक ननबाबींधक सा.सींस्था मेढा, ता.जावळी याींनी 
अनकु्रमे ददनाींक ३.११.२०१५ व ददनाींक ९.११.२०१५ रोजीच्या ुदेधानुसार 
कोणत्या व्यततीची मालमत्ता जप्त करण्याचे ुदेध ददले ुाेत, 
(२) असल्यास, वरील ुदेधाप्रमाणे प्रत्यक्षात मालमत्ता जप्त करण्यात ुली 
ुाे काय, 
(३) असल्यास, न्सजजामाता बाबँकेत झालेल्या कचथत अननयमानुसार बाबकेँचे चकती 
रतमेचे नुकसान झाले ुाे, 
(४) असल्यास, धासनाने सींबाबींचधताींची चकती रकमेची मालमत्ता जप्त करण्याचे 
ुदेध ददले ुाेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१)  प्राचधकृत चौकधी अचधकारी याींनी दद. ०३.११.२०१५ व 
दद. ०९.११.२०१५ च्या ओदधान्वये सींस्थेच्या अध्यक्षा श्रीमती वषा  कल्याण 
माडगुळकर व मुख्य काय कारी अचधकारी श्री. मधरीष अच्युतराव कुलकणी याींच्या 
स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचे ुदेध ददले ुाेत. 
(२) मााराषर साकारी सींस्था अचधननयम १९६० चे कलम ९५ अन्वये मालमत्ता 
जप्त करण्याचे ुदेध सक्षम प्राचधकाऱयाींना देण्यात ुले ुाे. 
(३) मााराषर साकारी सींस्था अचधननयम १९६० चे कलम ८८ नुसार चौकधी पुण  
झालेली नसल्याने कचथत नकुसानीची रतकम ननन्सश्चत करण्यात ुलेली नााी. 
(४) प्रश्न उदभावत नााी. 

----------------- 
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राज्यातील आहदिासीांचा सिाांगीण वििास िरण्याबाबत 

(५९) *  १६९५३   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ुददवासीींचा सवांचगण णवकास ाोण्यासािी धासन ननधी देत 
असताींना धासकीय यींत्रणाच ुददवासीींच्या णवकासाकड े दलु क्ष करत असल्याचे 
ननदध नास ुले असून णवद्यमान ुचथ क वषा सािी धासनाने लोकसींख्येनसुार ५ 
ाजार १७० को्ी न पयाींचा ननधी मींजूर केला, परींतु ुददवासी णवभाागाने मागील ८ 
मदान्यात त्यापकैी फतत २५ ्तकेच ननधी खच  केला असल्याची बाबाबाब मााे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदध नास ुली, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, उव ररत ३ ाजार ८०० को्ी न पये णवभाागाकड ेप्रलींत्रबाबत असून वेळे 
अभाावी ननधी परत जाण्याची धतयता ननमा ण झाली असल्याचे ननदध नास ुले, 
ाे ाी खरे ुाे काय,  
(३) सदरील ननधीचा णवननयोग न करणाऱया सींबाबींचधतावर धासनाने कोणती 
काय वााी करण्यात येत ुाे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
 
 

श्री. विष्ट् ण ुसािरा : (१) ाोय, ाे अींधत: खरे ुाे. 
धासनाने अथ सींकन्सल्पत करून ददलेल्या न . ५१६८.९९ को्ी तरतदूीपैंकी फेब्रुवारी, 
२०१६ अखेर न .२१८९.२२ को्ी इतका ननधी खच  झालेला असून त्याची ्तकेवारी 
४२.३५ ्तके इतके ुाे. 
(२) कााी योजना उमधरा सुन  झाल्याने त्याींना ननधी देण्याची काय वााी सुन  ुाे. 
मााे माच , २०१६ अखेर पयतं सदरचा ननधी खच  करण्याबाबाबाबची काय वााी 
सींबाबींचधत ननयींत्रण अचधकारी याींचेकडून सुन  ुाे. तसेच ज्या यींत्रणाींकडील ननधी 
खच  ाोणार नााी. ुणण ज्या यींत्रणाींना जादा ननधीची ुवश्यकता ुाे त्याींनी 
पुनणव ननयोजनाद्वारे ननधी उपलब्ध करून देण्यात येत ुाे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

----------------- 
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जात प्रमाणपर पडताळणी सममती लातूर याांच्या नािाने बनािट  
जातिदै्यता प्रमाणपर तयार िरण्यात आल्याबाबत 

 

(६०) *  १७३४२   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातुर येथील णवभाागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी सममती, सममती क्र.२ 
लातूर याींच्या नावानेच बाबनाव् जातवैधता प्रमाणपत्र तयार करून त्या 
प्रमाणपत्रावर कााीींनी पुण्यात नोकऱया व धैक्षणणक सींस्थामध्ये प्रवेध 
ममळणवल्याची बाबाबाब मााे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदध नास ुले 
ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, सदर जात पडताळणी सममतीने उस्मानाबाबाद न्सजल््यातील तीन 
णवद्यार्थ्याया सा चार कम चाऱयाींवर लातूरच्या मधवाजीनगर पोलीस िाण्यात गुन्ाा 
दाखल केला ुाे, ाे ाी खरे ुाे काय, 
(३) असल्यास, या सींदभाा त धासनाने सींबाबींचधताींवर कोणती काय वााी केली वा 
करण्यात येत ुाे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१) ाे खरे ुाे. 
(२) व (३) ाे खरे ुाे. 
     बाबनाव् जातवधैता प्रमाणपत्र तयार करणे या प्रकरणी मधवाजीनगर पोलीस 
स््ेधन, लातूर येथे एकूण सात ुरोपीींवर भाा.द.णव.स. कलम ४२०, ४६५, ४६६, 
४६८ व ४७१ अन्वये गुन्ाा दाखल करण्यात ुला असून याबाबाबाबत अचधक तपास 
चालू ुाे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

----------------- 
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पुणे जजल््यातील सत्यपुरम ते हदिेघाटापयचतच्या सासिड मागाचचे (पालखी मागच) 
चौपदरीिरणाचे िाम अधचिट जस्त्थतीत असल्याबाबत 

  

(६१) *  १५५२४   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे न्सजल््यातील सत्यपुरम ते ददवेघा्ापय तच्या सासवड मागा चे (पालखी 
माग ) चौपदरीकरण करण्याचे काम गेल्या अनेक मदान्यापासून अध व् असून 
त्यामुळे येथे झालेल्या अपघातात १० ाून अचधक नागरीकाींचे बाबळी गेले असल्याचे 
मााे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदध नास ुले ुाे, ाे खरे ुाे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर मागा च्या चौपदरीकरणाचे काम पणू  करण्याबाबाबाबत धासनाने 
कोणती काय वााी केली वा करण्यात येत ुाे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींधत: खरे ुाे. 
(२) खाजगीकरणातगतं चौपदरीकरणाचे काम भुासींपादनामुळे पुण  ाोणे धतय 
नसल्यामुळे काम रद्द करण्याची काय वााी प्रगतीत ुाे. सदर रस्ता राषरीय 
माामाग  घोणषत झाल्याने चौपदरीकरणाचे काम कें द्र धासनामाफ त करण्यात 
येईल. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

सोलापूर जजल््यातील साखर िारखाने बांद ठेिण्याच्या शासनाच्या ननणचयाबाबत 
  

(६२) *  १५४९७   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ११६७९ ला हदनाांि ८ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धासनाने पाणी ी्ंचाईवर मात करण्यासािी सोलापरू न्सजल््यातील साखर 
कारखान्याींना पाणी न देता ाे साखर कारखाने बाबींद िेवण्याचा ननण य घेतला 
असल्याचे मााे सप् े्ंबाबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदध नास ुले, ाे खरे 
ुाे काय, 
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(२) असल्यास, या ननण याची अींमलबाबजावणी झाल्यास साखर कारखान्याींवर 
उपन्सजणवका असणा-या सुमारे ५० लाख कम चाऱयाींवर उपासमारीची वेळ येणार 
ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
(३) असल्यास, या ननण याचा फेरणवचार करण्याबाबाबाबत धासनाने कोणती काय वााी 
केली वा करण्यात येत ुाे, 
(४)  नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई : (१) ाे खरे नााी. 
     तथाणप, ज्या प्रकल्पात पावसाळयामध्ये पाणीसािा झालेला ुाे. अधा सव  
प्रकल्पातील पाणीसािा णपण्यासािी राखीव िेवला असून, उव ररत पाणीसािा 
मााराषर जलसींपत्ती ननयमन प्राचधकरण कायदा सन २००५ (सुधाररत २०११) 
मधील कलम ३१ बाब नुसार १७ सप् े्ंबाबर, २०१० पूवीच्या मींजूर औद्योचगक पाणी 
वापरणाऱया सींस्थाींचा पाणीपुरविा सींरक्षक्षत केला ुाे.  
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

उरण पररसरात सातत्याने होणाऱया िाहतिू िोंडीबाबत 
  

(६३) *  १५४३५   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररमसांग राठोड, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उरण पररसरात सातत्याने ाोणाऱया वाातकू कोंडीच्या ननषेधाथ  करळ फा्ा 
ते चाींदणी चौक असा मोचा  काढला असल्याचे मााे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदध नास ुले ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, उतत दिकाणच्या वाातूक कोंडीच्या समस्येवर तोडगा 
काढण्याबाबाबाबत धासनाने कोणती काय वााी केली वा करण्यात येत ुाे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ाोय, १३ जानेवारी २०१६ रोजी वाातूक कोंडी ननषेधाथ  
मोचा  काढण्यात ुला ाोता. असे प्रकल्प सींचालक, भाारतीय राषरीय राजमाग  
प्राचधकरण, पनवेल याींनी कळणवले ुाे. 
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(२) प्रश्नाींकीत करळ फा्ा चकमी ६/५०० ते गव्ााणफा्ा चकमी १४/५०० ाी लाींबाबी 
उरण-पनवेल राज्यमाग  ५४ (जनुा) चा भााग असून भाारतीय राषरीय राजमाग  
प्राचधकरण याींचे अचधनस्त ुाे. करळ फा्याची वाातकु कोंडी लक्षात घेऊन 
भाारतीय राषरीय राजमाग  प्राचधकरण (NHAI) ची उपकीं पनी असलेल्या मुींबाबई 
जे.एन.पी.्ी. पो  ् रोड कीं पनी मल. (MJPRCL) याींचेमाफ त करळ नातयावर सव  
ददधेने वाातकु वेगवान व सुरळीत ाोण्याच्या दृष्ीने सींकल्पन कन न तयार 
केलेल्या ुराखडयानसुार सुधारणा करण्याचे न . ५३९ को्ी चकीं मतीचे काम ााती 
घेण्यात ुले ुाे. सदरील कामामध्ये मुख्यत्वे उरण-पनवेल मागा च्या चक.मी. 
५/३०० ते चक.मी. ७/४२२ ाया १२२ चक.मी. ुणण राषरीय माामाग  क्र. ४ बाबी च्या 
चक.मी. ३/६०० ते चक.मी. ६/०७३ ाया २.४७३ चक.मी. अधा एकूण ४.५९५ 
लाींबाबीच्या रस्त्याचे साापदरीकरणाच्या कामासा ५ दिकाणी रेल्वे उड्डाणपूल ाया 
बाबाबाबीींचा समावेध करण्यात ुला ुाे. तसेच या कामाची ननणवदा न्सस्वकृत 
करण्यात ुली असून माच  २०१६ अखेर प्रत्यक्ष काम सुन  ाोणे अपेक्षक्षत 
असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भाारतीय राषरीय राजमाग  प्राचधकरण, पनवेल याींनी 
कळणवले ुाे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

जातिैधता प्रमाणपर सममती धुळे आणण अिोला या िायाचलयािडून  
बोगस जात िधैता प्रमाणपर हदले जात असल्याबाबत 

 

(६४) *  १४६२०   श्री.हररमसांग राठोड :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) छप्परबाबींद ुणण राजपतू भााम्ा या जातीच्या नामसदृधाचा फायदा घेऊन 
फार मोठ्या प्रमाणात दाखले ुणण  जात वैधता प्रमाणपत्र धळेु ुणण अकोला 
या सममतीकडून देण्यात येत असल्याची बाबाबाब मााे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदध नास ुली ुाे, ाे खरे ुाे काय , 
(२) या दोन्ाी सममतीकड े दाखला देणारे ुणण वधैता तपासणारे अचधकारी 
राजपतू भााम्ा समाजाचे असल्यामुळे या दिकाणी खो्े दाखले देण्याचे प्रकार 
ाोत असल्याचे  ननदध नास ुले ुाे, ाे ाी खरे ुाे काय, 
(३) या दिकाणी गौतम नावाचे खोट्या दाखल्याचे प्रकरण मा.सवोच्च 
न्यायालयात चालू असताींना सबाबींचधत अचधकाऱयाींची नेमणकू कधी झाली ुाे, 
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(४) असल्यास, सदर प्रकरणाची धासनाने चौकधी करून दोषीींवर कोणती 
काय वााी केली वा करण्यात येत ुाे , 
(५) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) ाे खरे नााी. 
(२) नााी. 
     केवळ अकोला सममतीचे प्रभाारी अध्यक्ष याींच्याकड े ददनाींक १९/१०/२०१५ 
पासून अनतररतत काय भाार असून ाे अचधकारी राजपतू भााम्ा जातीचे ुाेत. 
तथाणप सदस्य व सदस्य सचचव ाे राजपूत भााम्ा जातीचे नााीत. 
     तसेच धुळे सममतीचे अध्यक्ष, सदस्य व सदस्य सचचव ाे देखील राजपतू 
भााम्ा या जातीचे नााीत. 
(३) राज्यातील १५ सममत्याींपकैी ११ सममत्याींच्या अध्यक्षाींची पदे ररतत असल्याने 
उपलब्ध अचधकाऱयाींकड ेएकापेक्षा अचधक सममत्याींचा अनतररतत काय भाार द्यावा 
लागल्याने केवळ अकोला सममतीच्या अध्यक्ष पदाचा अनतररतत काय भाार देण्यात 
ुलेले अचधकारी ददनाींक १९/१०/२०१५ पासून काय रत असून सदर अचधकारी ाे 
राजभूात भााम्ा जातीचे ुाेत. तसेच सींबाबींचधत अचधकाऱयाच्या सेवापसु्तकात 
त्याींचा जातीचा दावा मा.उच्च न्यायालय मुींबाबई औरींगाबाबाद खींडपीि याींनी ददनाींक 
२४/७/१९८७ रोजी ददलेल्या ननण यान्वये मान्य केला ुाे व सदर ननण य 
मा.सवोच्च न्यायालयाने देखील णवधेष अनुजे्ञय याचचका क्र.७४५७/८८ मध्ये कायम 
केल्याची नोंद ुाे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

----------------- 
राज्यातील विविध विभागातील अपांगाची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(६५) *  १५४६२   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७५९७ ला हदनाांि 
२४ जुलै, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील णवणवध णवभाागात अपींगासािीची अनेक पदे ररतत असल्याचे 
ननदध नास ुल्याने ाी पदे भारण्यात यावी, यासािी णवधेष भारती मोदाम 
राबाबवावी, असे ननदेध मा. सामान्सजक न्याय मींत्री याींनी ददनाींक २२ ऑत्ोबाबर, 
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास मााराषर राज्य समन्वय सममतीची पदाल्या बाबिैकीत 
धासनास ददले, ाे खरे ुाे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यात न्सजल्ााननााय अपींगाची चकती पदे ररतत ुाेत, 
(३) असल्यास, सदरची ररतत पदे भारण्यासािी धासनाने कोणती काय वााी केली 
वा करण्यात येत ुाे, 
(४) असल्यास, सदरची ररतत पदे धासन साधारण चकती ददवसात भारणार ुाे, 
(५) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) ाोय ाे खरे ुाे, 
(२), (३) व (४) अपींग अचधननयम, १९९५ ची राज्यात सन १९९६ पासून जधीच्या 
तधी अींमलबाबजावणी करण्यात येत असून, सदर अचधननयमातील तरतुदीनुसार 
धासकीय सेवेत अपींगाकरीता एकूण ३ ्तके ुरक्षण िेवण्यात ुलेले ुाे. 
त्यानुसार राज्य धासनामाफ त काय वााी करण्यात येत ुाे. 
    या णवभाागाकडून अपींग अचधननयम, १९९५ मधील तरतदुीींच्या 
अींमलबाबजावणीणवषयक केवळ समन्वयाचे कामकाज ााताळण्यात येते. मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबाबई येथे दाखल असलेल्या रर् याचचका क्र.३२९४/२०१० ननमलमा 
अनींत सुवे णवन ध्द मााराषर धासन व इतर या न्यायालयीन प्रकरणाच्या 
अनषुींगाने धासन सेवेतील अपींगाींचा अनुधेष, पदोन्नतीमधील अनुधेष व अपींग 
कम चाऱयाींना सााययक तींत्रज्ञान व उपकरणे याींचा पुरविा याबाबाबाबत मींत्रालयीन सव  
प्रधासकीय णवभाागाींकडून वेळोवेळी मादाती सींकलीत करून मा.उच्च न्यायालयास 
सादर करण्यात येत ुाे. णवणवध प्रधासकीय णवभाागाींकडून उपलब्ध मादातीनुसार 
राज्य धासनाच्या णवणवध प्रधासकीय णवभााग व त्याींच्या अचधपत्याखालील क्षेत्रीय 
काया लयाींमध्ये सद्यन्सस्थतीत एकूण १८५५४ अपींग अचधकारी/कम चारी काय रत 
असून, मााे डडसेंबाबर, २०१० अखेर अपींगाची एकूण ५६३९ पदे ररतत ाोती. 
त्यापैकी २८८६ पदे भारण्यात ुलेली असून, सद्यन्सस्थतीत जवळपास २७७६ 
पदाींचा अनधेुष मधल्लक असल्याचे ददसून येते. 
    अपींगाींचा अनुधेष भान न काढणेसािी णवधेष भारती मोदाम राबाबणवणेबाबाबाबत 
यापवूी ददनाींक ८ ऑगस््, २०११ रोजी धासन पररपत्रक ननग ममत करण्यात 
ुलेले ुाे. सदर धासन पररपत्रकातील सूचना ददनाींक २३ जुलै, २०१५ च्या अध  
धासकीय पत्रान्वये पनुश्च: सव  णवभाागाींना सूचना ननग ममत करण्यात ुलेल्या ुाेत. 
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तसेच धासन सेवेतील अपींगाींच्या अनुधेषाची पदे तातडीने भारण्यासींदभाा त 
प्रधान सचचव (सा.न्या) याींचे अध्यक्षतेखाली ददनाींक ३० डडसेंबाबर, २०१५ रोजी 
मींत्रालयीन सव  प्रधासकीय णवभाागाींची बाबैिक ुयोन्सजत करण्यात येऊन णवधषे 
भारती मोदाम राबाबवनू अपींगाींचा अनुधेष तातडीने भारण्याच्या सूचना देण्यात 
ुलेल्या ुाेत. या अनुषींगाने सव  णवभाागाींकड ेसतत पािपुरावा करण्यात येत 
ुाे. 
(५) णवलींबाबाचा प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

----------------- 
खामगाि (जज.बुलढाणा) येथील महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळाच्या 

िाढीि जागेच्या प्रस्त्तािाला मांजुरी ममळणेबाबत 
(६६) *  १६६२२   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) खामगाव (न्सज. बाबुलढाणा) येथील मााराषर औद्योचगक णवकास माामींडळाच्या 
(एम.ुय.डी.सी.) वाढीव जागेचा प्रस्ताव धासनाकड े सादर केला ुाे, ाे खरे 
ुाे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाला धासन तात्काळ मींजरुी देऊन वाढीव जागा 
अचधरजीदात करण्याची प्रचक्रया सुन  करणार ुाे काय, 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 

श्री. सुभाष देसाई : (१) ाोय, ाे खरे ुाे. 
(२) अनतररतत खामगाव औद्योचगक क्षेत्रासािी मौजे सु्ाळा, ता.खामगाव, 
न्सज.बाबलुढाणा येथील २५४.४६ ाे.ुर.खाजगी क्षेत्र अचधसूचचत करण्यासींबाबींधीची 
अचधसूचना धासन राजपत्रात प्रमसध्द करण्याची काय वााी करण्यात येत ुाे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

----------------- 
महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळातफे जपान देशातील  

िां पन्याांसाठी क्लस्त्टर उभारण्याबाबत 
(६७) *  १७९२६   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे :   सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे-नगर रस्त्यावरील सुप्याजवळ जपान देधातील णवणवध कीं पन्याींसािी 
तलस््र मााराषर औद्योचगक णवकास माामींडळातफे उभाारण्यात येणार ुाे, ाे 
खरे ुाे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाचे स्वन प काय ुाे, सदर प्रकल्पासािी चकती 
जमीन चकती कालावधीत सींपादन करण्याचे ननयोजन ुाे, 
(३) जमीन सींपादन केलेल्या धतेक-याींना नुकसान भारपाईची तसेच सदर 
कीं पन्यामध्ये स्थाननकाींना रोजगार देण्याबाबाबाबत धासनाने कोणती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत ुाे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) ाोय, ाे खरे ुाे. 
(२) अनतररतत सुपा पारनेर औद्योचगक क्षेत्रासािी अचधसूचचत करण्यात ुलेल्या 
९४६.७० ाे.ुर क्षेत्रापकैी २३०.०० ाे.ुर इतके क्षेत्र जपानी उद्योगासािी राखीव 
िेवण्यात ुले असून, सदर क्षेत्रातील खलेु क्षेत्र व सोयीसुणवधा क्षेत्राींवर जपानी 
गाड न, जपानी रेस््ॉरीं्, ाॉन्सस्प्ल, प्रदध न स्थळ, रक ्मम नस अधा सुणवधा 
उपलब्ध कन न ददल्या जाणार ुाेत. 
(३) अनतररतत सुपा पारनेर औद्योचगक क्षेत्रासािी न्सजल्ााचधकारी याींनी सींबाबींधीत 
खातेदाराींधी वा्ाघा्ी कन न २० लक्ष प्रनत एकरी असा नकुसान भारपाईचा दर 
ननन्सश्चत केला असून माामींडळाचे धोरणानुसार खातेदाराींना सींपादीत जममनीच्या 
मोबाबदल्यामधवाय १५% भूाखींड परतावा तसेच प्रकल्पबाबाचधत कु्ुींबाबातील ुवश्यक 
धैक्षणणक पात्रता धारण करत असलेल्या व्यततीस औद्योचगक क्षेत्रातील कीं पनीत 
नोकरीसािी मधफारस पत्र देण्यात येते.  
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

महहलाांसाठी उद्योग धोरण लागू िरण्याबाबत 
 

 (६८) *  १६६५८   श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय 
उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मदालाींसािी उद्योग धोरण लागू करण्याची बाबाबाब धासनाच्या 
णवचाराधीन ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार धासनाने कोणती काय वााी केली वा करण्यात येत 
ुाे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई : (१) नााी. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

मुांबई अहमदाबाद महामागाचलगत स्त् िच् छतागहृाची सोय िरणेबाबत 
  

(६९) *  १५७१५   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबाबई अामदाबाबाद माामागा लगत स् वच् छतागाृाची कमतरता असल् याने त् या 
मागा वर रस् त् याने प्रवास करणा-या नागररकाींची गैरसोय ाोत ुाे, ाे खरे ुाे 
काय, 
(२) असल् यास, माामागा च् या बाबाींधकामाींमध् ये स् वच् छतागाृासािी ुवश् यक 
असलेली जमीन व ननधीची तरतूद करण् यात ुलेली नााी, ाे खरे ुाे काय, 
(३) असल् यास, माामागा लगत कााी िराणवक चकलोमी्रवर स् व् च् छतागाृाच् या सोई 
उपलब् ध कन न देण् याच्या दृष ्ीने धासनाने काय उपाययोजना केली वा करण्यात 
येत ुाे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) ाे खरे नााी. 
     भाारतीय राषरीय राजमाग  प्राचधकरणामाफ त मुींबाबई-अामदाबाबाद ्या राषरीय 
माामाग  क्रमाींक ८ च्या सुरत (चक.मी. २६३/००) ते दाीसर (चक.मी. ५०२/००) ्या 
भाागाचे साापदरीकरणाचे काम प्रगतीत ुाे. त्यापकैी मााराषर राज्यातील 
ुच्छाड (चक.मी. ३८१/६००) ते दाीसर (चक.मी. ५०२/००) या १२०.४० चक.मी. 
लाींबाबीच्या माामागा वर चारो्ी (चक.मी.८२०/३००) व खाननवड े (चक.मी. ४६७/२५०) 
्या दोन्ाी पथकरनातयाींवर स्वच्छतागाृाींची सुणवधा उपलब्ध कन न देण्यात ुली 
ुाे असे व्यवस्थापक (ताींत्रत्रक) भाारतीय राषरीय राजमाग  प्राचधकरण सुरत याींनी 
कळणवले ुाे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

----------------- 
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नामशि जजल्हयातील मसन्नर येथील सेझ िरीता जमीन सांपादीत िेल्याबाबत 
  

(७०) *  १५०१२   डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामधक न्सजल्ायातील मसन्नर येथील सेझ करीता  २ ाजार एकर जमीन 
सींपादीत कन न ले-ुऊ् तयार कन न सात-ुि वषे झाली तरी तेथे अद्याप 
एकाी उद्योग ुला नसल्याचे मााे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदध नास ुले, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी सेझ णवकासासािी उद्योजकाींवर धासनाने कोणती 
काय वााी केली  वा करण्यात येत ुाे , 
(३)  नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ?   
 
  

श्री. सुभाष देसाई : (१) मेसस  इींडडयाबाबलु्स इींडस्रीयल इन्रास्रतचर मलमम्ेड 
याींच्या मसन्नर, न्सजल्ाा नामधक येथील १०२३.४३ ाेत्र भूाखींडावरील बाबाुउद्देमधय 
णवधषे ुचथ क क्षेत्र णवकमसत करण्याच्या प्रस्तावास कें द्र धासनाने         
ददनाींक ५.६.२००७ रोजी औपचारीक मान्यता ददलेली ुाे. 
     सदर क्षेत्रापैकी १००६.९६ ाेत्र जम न्सेनीचे क्षेत्र कें द्र धासनाच्या      
ददनाींक २७.१०.२००९ रोजीच्या अचधसूचनेद्वारे अचधसूचचत करण्यात ुले ुाे. 
     णवकासकाच्या सदर प्रस्तावास ददनाींक २४.६.२०१६ पयतं मुदतवाढ देण्यात 
ुलेली ुाे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

बीड जजल््यातील नोंदणी रद्द झालेल्या ि अिसायनातील  
सांस्त्थाांचे बेिायदेशीर पनुजीिन िेल्याबाबत 

 

(७१) *  १६०५५   श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे, श्री.रामराि िडिुते, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
११८४८ ला हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बाबीड न्सजल््यातील ४३ अवसायनातील व १०६ नोंदणी रद्द झालेल्या साकारी 
सींस्थाींचे पनुजीवन करण्यासािी णवभाागीय साननबाबींधक, लातूर याींनी णवलींबाब 
क्षमापन कन न फेरननण य करण्याचे ुदेध मााे फेब्रवुारी, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ददले, ाे खरे ुाे काय, 
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(२) असल्यास, उतत साकारी सींस्थाींची नोंदणी केव्ाा रद्द झाली तसेच त्या सींस्था 
केव्ाा अवसायनात ननघाल्या, मा. साकार मींत्री याींनी बाबींद पडलेल्या साकारी 
सींस्थाींची नोंदणी रद्द करण्याचे ुदेध ददलेले असतानााी अनेक वषा पासून नोंदणी 
रद्द झालेल्या साकारी सींस्थाींच्याबाबाबाबत फेरननण य करण्याचे ुदेध एकाच वेळी 
कसे देण्यात ुले, 
(३) असल्यास, उतत उल्लेखीत सींस्थाींचे कोणकोणते अमभालेखे साकार णवभाागाने 
तपासले ुाेत, 
(४) असल्यास, णवलींबाब क्षमापन व इतर बाबाबाबत करण्यात ुलेले अणपल बाबनाव् 
असल्याची तक्रार मााे जानेवारी, २०१६ च्या अखेरीस वा त्यादरम्यान ुयतुत, 
साकार, पुणे याींच्याकड े दाखल झाल्यानींतर त्यानुसार दोषीणवन ध्द कोणती 
कारवाई करण्यात ुली वा करण्यात येत ुाे, 
(५) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ाोय. 
(२) साकारी सींस्था नोंदणी रद्द करण्याच्या ुदेधाणवन द्ध णवभाागीय साननबाबींधक 
साकारी सींस्था, लातूर या काया लयाकड े मााराषर साकारी सींस्था अचधननयम 
१९६० चे कलम १५२ व अवसायन ुदेधाणवन द्ध कलम १०४ अन्वये दाखल 
केलेल्या अणपलामध्ये फेरननण यास्तव सींबाबींचधत ननबाबींधकाींकड े प्रनतपे्रणषत करण्याचे 
ुदेध पाररत केले ुाेत. 
(३) सााययक ननबाबींधक याींच्या काया लयातील अणपलाथी सींस्थेची सींचचका व 
अनषुींचगक कागदपत्र ेतपासली ुाेत. 
(४) अधा प्रकारची कोणतीाी तक्रार प्राप्त झालेली नााी. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

राज्यातील समाजिायच महाविद्यालयातील मशक्षि ि मशक्षिेतर  
िमचचा-याांचे िेतन अदा िरणेबाबत 

 

(७२) *  १४८८४   श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, 
श्री.रामनाथ मोते, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३९३६ ला 
हदनाांि १० एवप्रल, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ५० समाजकाय  मााणवद्यालयातील मधक्षक व मधक्षकेत्तर कम चा-
याींच्या पगार साा मदान्यापासून झालेला नााी, ाे खरे ुाे काय, 

(२) असल्यास, समाजकाय  मााणवद्यालयातील मधक्षक/मधक्षकेत्तर कम चा-याींच्या 
पगाराची सन २०१५-१६ सािी तरतदुच केली नसल्याने ाी पररन्सस्थती ननमा ण 
झाली ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
(३) तसेच, णवद्यावध क सममतीचे सन १९८० मधील समाजकाय  मााणवद्यालय 
णवद्यापीि प्रधासनाने सन २००३ मध्ये ताब्यात घेतले परींतू णवद्यापीि सदर 
मााणवद्यालयास कोणत्याच प्रकारच्या भाौनतक सोई सुणवधा देत नााी, ाे ाी खरे 
ुाे काय, 
(४) असल्यास, णवद्यापीि प्रधासन व सामान्सजक न्याय णवभाागाचा समन्वय 
नसल्याने समाजकाय  मााणवद्यालयास अडचणीला सामोर जावे लागत ुाे, ाे 
ाी खरे ुाे काय, 
(५) असल्यास, राज्य धासनाने समाजकाय  मााणवद्यालयातील मधक्षक व 
मधक्षकेत्तर कम चा-याींचा पगार वेळेवर करणेसािी व णवद्यापीिातील समाजकाय  
मााणवद्यालयाच्या अडचणी दरू करण्यासािी धासनाने  कोणती काय वााी केली 
वा करण्यात येत ुाे, 
(६) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) व (२) ाे खरे नााी. 
(३) अींधत: खरे ुाे. 
(४) नााी. 
(५) राज्यातील ५१ समाजकाय  मााणवद्यालयातील मधक्षक व मधक्षकेत्तर सन 
२०१५-१६ च्या अथ सींकल्पीय तरतदू न .७१.४८ को्ी इतकी तरतदू 
मधक्षक/मधक्षकेतर कम चाऱयाच्या वेतनासािी १००% णवतरीत करण्यात ुलेली 
ुाे. 
     सन २०१५ च्या दावाळी अचधवेधनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे 
मधक्षक/मधक्षकेत्तर कम चाऱयाींना ६ व्या वेतन ुयोगानुसार ननयममत वेतनासािी 
न .४०.७६ को्ी इतकी तरतूद ददनाींक १८ जानेवारी, २०१६ च्या धासन ज्ञापनान्वये 
उपलब्ध करून देण्यात ुली ुाे. 
(६) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

----------------- 
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राज्यातील टोलनाक्याांिर ये-जा िरणाऱया िाहनाांची माहहती घेण्यासाठी 
एमएसआरडीसीने स्त्ितांर यांरणा उभारण्याबाबत 

  

(७३) *  १६९२७   श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ्ोलनातयाींवर ये-जा करणाऱया वाानाींच्या सींख्येणवषयी खातरजमा 
करणारी एमएसुरडीसीने स्वत:ची स्वतींत्र यींत्रणा उभाारण्याचा ननण य घेतल्याचे 
मााे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदध नास ुले, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, उतत ननण याची अींमलबाबजावणी धासन केव्ाा करणार ुाे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) अींधत: खरे ुाे. 
(२) व (३) मााराषर राज्य रस्ते णवकास माामींडळाच्या अखत्याररत असलेल्या 
सव  पथकर स्थानकावरील वाानाींची नेमकी सींख्या व त्याद्वारे वसूल ाोणारा 
पथकर याची मादाती कळण्याकरीता स्वतींत्र यींत्रणा बाबसणवण्याचा ननण य घेतला 
असून त्यानुसार ननणवदा मागणवण्यात ुल्या ुाेत. ननणवदा ननन्सश्चतीची प्रचक्रया 
पूण  झाल्यानींतर यींत्रणा काया न्सन्वत करण्यात येईल. 

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

नांदरुबार येथील पी.िे.पाटील सहिारी बँिेची मुख्यालयाची  
इमारत धुळे जजल्हा मध्यिती बँिेस देण्याबाबत 

  

(७४) *  १७३६७   श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप :   सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरुबाबार येथील अवसानात ननघालेल्या मलन्सतव्े्र अण्णासााेबाब णप.के.पा्ील 
साकारी बाबँकेची नींदरूबाबार धारातील मुख्यालयाची इमारत धुळे न्सजल्ाा मध्यवती 
बाबँकेस द्यावी अधी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी धासनाकड ेकेली ाोती, 
ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभाा त धासनाने कोणती काय वााी केली वा करण्यात येत 
ुाे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ाोय, 
(२) श्री. पी के अण्णा पा्ील जनता साकारी बाबकँ मल. नींदरुबाबार या बाबकेँच्या 
नींदरुबाबार व मधरपुर येथील स्थावर मालमत्तेची धासन मान्यताप्राप्त 
मुल्याींकनकाराकडून अवसायकाींनी बाबाजारभाावाने फेर मुल्याींकन कन न मााराषर 
साकारी सींस्था अचधननयम १९६० चे कलम १०५ (१) (सी १) मधील तरतदूीनुसार 
धुळे व नींदरुबाबार न्सजल्ाा मध्यवती साकारी बाबकॅ मया . या बाबकेँस बाबँचकीं ग 
व्यवसायासािी ास्ताींतरीत करण्याचा प्रस्ताव साकार ुयुतत व ननबाबींधक, 
साकारी सींस्था, मााराषर राज्य,पुणे याींना सादर करावा असा ननण य झाला ाोता. 
     मात्र मााराषर राज्य साकारी बाबॅँक मल. मुींबाबई या बाबँकेने त्याींच्या 
कज वसुलीसािी णवधेष वसुली व णवक्री अचधकारी तथा सााययक व्यवस्थापक, 
प्रादेमधक काया लय नामधक याींनी दद. १३.९.२०१२ रोजीच्या पत्रान्वये सदरची 
मालमत्ता जप्त केली ुाे. 
      सदर बाबकेँची जागा ास्ताींतरीत करण्याबाबाबाबत णवभाागीय साननबाबींधक याींना 
प्रस्ताव सादर करण्यात ुला ुाे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

िल्याण मशळफाटा (जज.ठाणे) रस्त्त्यािरील िाहतूि िोंडी सोडविण्याबाबत 
 

  

(७५) *  १४९०३   श्री.जयांत पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११२४८ ला हदनाांि 
१५ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण धारातील वाातूक कोंडी सोडणवण्यासािी मभावींडी कल्याण मधळफा्ा 
रस्त्यावर साखळी क्र.०/०० तो २१/०० दरम्यान ६.५ चकलोमी्र रस्त्याच्या 
कामासािी मााराषर रस्ते णवकास मींडळास अींमलबाबजावणी यींत्रणा म्ाणनू मींत्री 
मींडळाने मान्यता ददल्यानींतर सदर प्रकल्पाचा ताींत्रत्रक व ुचथ क सुसाध्यता 
अावाल तयार करण्यासािी सल्लागार नेमणकुीची काय वााी पूण  करण्यात ुली 
ुाे, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, सल्लागार म्ाणनू कोणाची  नेमणकू करण्यात ुली ुाे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत व सल्लागार नेमणकुीची काय वााी 
केव्ाा पयतं पूण  करणे अपेक्षक्षत ुाे ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे : (१) ाोय, 
(२) व (३) मााराषर राज्य रस्ते णवकास माामींडळाच्या सींचालक मींडळाने मे.ए ई 
कॉम एमधया कीं पनी मल. इन कन्सोद  ्यम णवथ कन्सन्सल् ी्ंग इींन्सजननयस  रुजीप मल. 
याींची ननणवदा न्सस्वकृतीस मींजरूी ददली ुाे. 

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

मराठिाड्यात टेक्सटाईल पािच  ि जालन्यात सीड्स पािच  उभारण्याबाबत 
 

(७६) *  १७३४६   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.जनाचदन चाांदरूिर :   सन्माननीय 
उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मरािवाड्यात पाच ्ेतस्ाईल पाक  सुन  करण्यात येणार असून जालन्यात 
सीड्स पाक  उभाारण्यात येणार असल्याचे मा.मुख्यमींत्री याींनी घोषणा केली 
असल्याचे मााे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदध नास ुले ुाे, ाे 
खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, या घोषणेची पूत ता करण्याबाबाबाबत धासनाने कोणती काय वााी केली 
वा करण्यात येत ुाे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई : (१) व (२) ाोय, ाे खरे ुाे. 
     मरािवाड्यात माजलगाव न्सज.बाबीड, कृषणरू न्सज.नाींदेड, कन्नड न्सज.औरींगाबाबाद 
व सेलू न्सज.परभाणी येथे ्ेतस्ाईल पाक  सुन  करण्याबाबाबाबतची काय वााी सुन  ुाे. 
     माजलगाव व कृषणरू येथील क्षेत्र माामींडळाच्या ताब्यात ुलेले असून 
कन्नड व सेलू येथील भूासींपादनाची प्रचक्रया सुन  ुाे. 
     सीड्स पाक करीता भूासींपादन करण्यात ुलेले नााी. तथाणप सीड्स पाक ची 
“कन्सेप्् नो्” “रँजीड थ्ाँ्न” या जागनतक बाबँक सााययीत मााराषर स्पधा क्षम 
कृणष णवकास प्रकल्पाींतग त (पणन णवभााग) ननयुतत सेवा पुरविादारामाफ त तयार 
कन न घेण्याची काय वााी सुन  ुाे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

----------------- 
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विदभच आणण मराठिाड्यातील १४ जजल््यातील िजचमुक्ती  
अमभयान सक्षमपणे राबविण्याबाबत 

 

(७७) *  १६७२८   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती न्सजल््यातील १९ ाजार ५१५ धेतकरी सावकारी पाधात अडकले 
असून सावकारी कजा तनू धेतकऱयाींना मुतत करण्यासािी धासनाद्वारे गिीत 
न्सजल्ाा सममतीने कज बाबाजारी धेतकऱयाींपैकी २ ाजार ८९९ धेतकऱयाींना कज मुतती 
देण्यात ुल्याने फतत १५ ्तकेच सावकारीमुतती झाल्याचे मााे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदध नास ुले, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, सावकारी पाधातील धतेकऱयाींची सींख्या लक्षात घेता णवदभा  ुणण 
मरािवाड्यातील १४ न्सजल््याींसािी कज मुतती अमभायानाला गती देऊन सक्षमपणे 
राबाबणवण्यासािी धासनाने कोणती काय वााी केली वा करण्यात येत ुाे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नााी, 
       अमरावती न्सजल्ायातील १०,२०६ धतेकऱयाींचे सावकारी कज  माफीचे 
प्रस्तावास न्सजल्ाा स्तरीय सममतीने मान्यता ददली असून न्सजल्ायातील ४,५०७ 
धेतकऱयाींच्या गााण वस्तु परत करण्यात ुल्या ुाेत. 
(२) सावकारी कज माफी योजनेस दद. ३१.०३.२०१६ रोजीपयतं मुदतवाढ देण्यात 
ुली ुाे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 

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

सोलापूर जजल््यातील मांगळिेढा ते सोलापूर या मागाचिर  
हठिहठिाणी खड्ड ेपडले असल्याबाबत 

 

(७८) *  १५५०३   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) सोलापूर न्सजल््यातील मींगळवेढा ते सोलापूर या मागा वर दिकदिकाणी खड्ड े
पडले असून याींचे प्रमाणे मींगळवेढा ते माचणरूपयतं अचधक असल्याने 
वाानचालक व दचुाकीस्वाराचे अपघात ाोत असल्याचे मााे डडसेंबाबर, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदध नास ुले, ाे खरे ुाे काय, 
(२) असल्यास, सदराू अपघाताींमुळे वाानचालकाींना मणतयाचे व कीं बाबरदखुीचे 
ुजार ननमा ण झाले ुाेत, ाे ाी खरे ुाे काय, 
(३) असल्यास, सदरील मागा वरील खड्ड े बाबजुवनू सुयोग्य माग  बाबनणवण्याबाबाबाबत 
धासनाने कोणती काय वााी केली वा करण्यात येत ुाे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मींगळवेढा ते सोलापूर रा.म.क्रीं . १६६ वर खड्ड ेपडले 
ाोते. मााे जानेवारी २०१६ मध्ये सदर रस्त्यावरील खड्ड े डाींबाबरममश्रीत खडीने 
भान न घेण्यात ुले ुाेत. सद्य:न्सस्थतीत रस्ता वाातकूीस सुयोग्य िेवण्यात 
ुला ुाे. खड्डयाींमुळे अपघात झाल्याचे ननदध नास ुले नााी. 
(२) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नााी. 
 

----------------- 
यितमाळ जजल्हातील िणी–िरांजी घुग्गुस ्या  

राज्य मागाचच्या चौपदरीिरणाबाबत 
  

(७९) *  १४६२४   श्री.हररमसांग राठोड :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ न्सजल्ाातील वणी–करींजी घुग्गुस ्या राज्य मागा च्या 
चौपदरीकरणाचे काम गेल्या ५-६ वषा पासून सुन  ुाे, मात्र ुतापयतं झालेले 
कामाी दजेदार झाले नााी, या मागा वर अनेक तड ेगेले असल्याचे मााे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदध नास ुले, ाे खरे ुाे काय, 
(२) करींजी ते घुग्गुस या राज्य मागा वर मोठ्या प्रमाणात अवजड वाातूक ाोते 
त्यामुळे या मागा चा णवकास करण्याचा ननण य राज्य धासनाने घेतला, करींजी ते 
परसोडा फाट्यापयतं तीन पदरी डाींबाबरीकरण व परसोडा फा्ा ते घुग्गुस पयतं 
चार पदरी मसमें् चा रस्ता व घुग्गुस ते पडोली फा्ा चार पदरी डाींबाबरीकरण 
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बाबनवण्याचे काम गेल्या साा वषा पूवी एका कीं पनीला देण्यात ुले, मााे डडसेंबाबर, 
२०१२ पयतं रस्त्याचे काम पूण  करण्यात येणार ाोते, मात्र अजनूाी या रस्त्याचे 
काम अपूण  अवस्थेत ुाे, ाे ाी खरे ुाे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकधी करून धासनाने सींबाबींचधताींणवन ध्द कोणती 
काय वााी केली वा करण्यात येत ुाे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाबाची कारणे काय ुाेत ? 
   
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींधत: खरे ुाे. 
(२) ाोय. 
     काम एणप्रल २०१६ पयतं पुण  करण्याचे ननयोजन ुाे. 
(३) सदर प्रकरणी अचधक्षक अमभायींता, दक्षता व गुण ननयींत्रण मींडळ, अमरावती 
याींनी चौकधी केली असून काँचक्र् रस्त्याच्या कााी भाागात तड ेगेलेल्या दिकाणी 
दनु स्ती करणेबाबाबाबत सूचना देण्यात ुल्या, त्यानुसार दनु स्ती करण्यात ुली 
असून सद्य:न्सस्थतीत रस्ता सुन्सस्थतीत ुाे. सदर काम उद्योजकाने मुदतीत न 
केल्याने ननणवदा धतीनुसार नकुसान भारपाई ुकारण्यात ुली ुाे. 
(४) प्रश् न उद्भ् ावत नााी. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
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