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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
 

गुरुिार, हदनाांि १७ माचच, २०१६ / फाल्गुन २७, 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 - ८२ 
------------------------------------- 

 

राज्यात मराठा, मुजस्त्लम आणण धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत 

(१) *  १४७२५   श्री.सांजय दत्त, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८३६ ला हदनाांि 
२७ माचच, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मराठा आणि मुस्ललम समाजाला आरक्षि देण्याबाबतचा धोरिात्मक 
ननिणय प्रलींबबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) राज्यातील मराठा, मुस्ललम व धनगर आरक्षिाबाबत ॲडव्होके् जनरल याींचे 
मागणदर्णन घेऊन आरक्षि देण्यात येईल अर्ी घोषिा मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी 
माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मराठा आरक्षिासींदर्ाणत सींननयींत्रि करण्यासाठी मा.र्ालेय शर्क्षि 
मींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली र्ासनाने लथापन केलेल्या सशमतीने आपला अहवाल 
र्ासनास सादर केला आहे काय, 
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(४) असल्यास, वरील नतन्ही जातीींना आरक्षि देण्याबाबत ॲडव्होके् जनरल व 
मा.र्ालेय शर्क्षि मींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली र्ासनाने लथापन केलेल्या 
सशमतीचा अहवाल सादर करण्यात आला आहेत काय, 
(५) असल्यास, आरक्षि देण्याबाबत अहवालामध्ये कोित्या शर्फारर्ी करण्यात 
आल्या आहेत, 
(६) असल्यास, उक्त प्रश्नाबाबत र्ासनाकडून होत असलेल्या ववलींबामुळे या 
समाजातील नागरीकाींमध्ये तीव्र असींतोष ननमाणि झाला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(७) तसेच राज्यात मराठा, मुस्ललम आणि धनगर समाजाला आरक्षि देण्याबाबत 
र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(८) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 
      मराठा समाजास र्कै्षणिक व सामास्जकदृष्या मागास प्रवगण तयार करुन 
त्या प्रवगाांतगणत १६ ्क्के आरक्षि देण्याकररता दद.९/७/२०१४ रोजी सन २०१४ चा 
महाराषर र्ासन अध्यादेर् क्र.१३ काढण्यात आला व दद.१५/७/२०१४ च्या र्ासन 
ननिणयान्वये मराठा समाजास र्कै्षणिक व सामास्जकदृष्या मागास प्रवगण तयार 
करुन १६ ्क्के आरक्षि देण्यात आले. दद.१४/११/२०१४ रोजी सदर अध्यादेर्ास 
व र्ासन ननिणयास मा.उच्च न्यायालयाने लथगगती ददली. मा.सवोच्च 
न्यायालयाने मा.उच्च न्यायालयाच्या सदर आदेर्ात हलतक्षपे करण्यास नकार 
ददल्यामुळे याबाबतचे प्रकरि मा.उच्च न्यायालयात प्रलींबबत आहे. 
     तसेच मुस्ललम समाजाला आरक्षि देण्याकररता दद.९/७/२०१४ रोजी सन 
२०१४ चा महाराषर र्ासन अध्यादेर् क्र.१४ काढण्यात आला व दद.१९/७/२०१४ 
च्या र्ासन ननिणयान्वये मुस्ललम समाजाकररता ववरे्ष मागास प्रवगण-अ तयार 
करुन ५ ्क्के आरक्षि देण्यात आले.  मा.उच्च न्यायालयाने सदर अध्यादेर्ास 
लथगगती ददल्यामुळे मुस्ललम समाजास आरक्षि देण्याबाबतचे प्रकरि मा.उच्च 
न्यायालयात प्रलींबबत  आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) मराठा आरक्षिासींदर्ाणत मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या लथगगतीच्या 
अनषुींगाने मा.सवोच्च न्यायालयात अवपल दाखल करण्याकररता करण्यात 
येिाऱ्या कायणवाहीचे व इतर अनषुींगगक कायणवाहीचे सींननयींत्रि करण्यासाठी 
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मा.मींत्री, र्ालेय शर्क्षि व उच्च तींत्र शर्क्षि याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती 
गदठत करण्यात आली आहे त्यामुळे सदर सशमतीने त्याींचा अहवाल र्ासनास 
सादर करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही.  
(४) अर्ा प्रकारची सशमती लथापन करण्यात आलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) हे खरे नाही. 
(७) मराठा समाजास १६ ्क्के आरक्षि देण्याबाबतच्या अध्यादेर्ास व र्ासन 
ननिणयास मा.उच्च न्यायालयाने लथगगती ददली असून सध्या प्रकरि न्यायप्रववषठ 
आहे. सामान्य प्रर्ासन ववर्ागाच्या दद.२/१२/२०१५ च्या र्ासन ननिणयान्वये 
र्ासकीय व ननमर्ासकीय सेवेतील सरळसेवा र्रतीकररता दद.९/७/२०१४ पूवी 
र्ैक्षणिक व सामास्जकदृष्या मागास प्रवगाणसाठी असलेल्या आरक्षिासह जादहरात 
ददली असल्यास, अर्ा पदाींवर मा.उच्च न्यायालयाचा अींनतम ननिणय होईपयांत 
खलु्या प्रवगाणतील, गुिवत्तेनसुार पात्र उमेदवाराींमधनू तात्पुरत्या लवरुपात 
नेमिकूा करण्यात याव्यात असेही आदेर् देण्यात आलेले आहेत.  
     मुस्ललम  समाजाला ५ ्क्के आरक्षि देण्याबाबतच्या अध्यादेर् मा.उच्च 
न्यायालयाच्या ननिणयानुसार सदर अध्यादेर् अस्लतत्वात असेपयांत अबागधत 
ठेवण्यात आले होते.  सदर अध्यादेर्ाचे कायदयात रुपाींतर न झाल्याने व्यपगत 
झाला आहे.  मुस्ललम  समाजाचे ५ ्क्के आरक्षिाचे प्रकरि मा.उच्च 
न्यायालयात प्रलींबबत आहे. 
     धनगर आरक्षिाबाबत ्ा्ा इस्न्ल्ट्यु्  ऑफ सोर्ल सायन्सेस 
याींच्याकडून अींनतम सींर्ोधन अहवाल अदयावप अप्राप्त असून अहवाल प्राप्त 
झाल्यावर यथोगचत कायणवाही करण्यात येईल.  
(८) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील सामाजजि न्याय विभागामाफच त मान्यता प्राप्त िसनतगहृातील 

अधधक्षिाांना मानधन ऐिजी िेतनशे्रणी देण्याबाबत 
(२) *  १४५९४   डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १३४७३ ला हदनाांि ८ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सामास्जक न्याय ववर्ागामाफण त चालववण्यात येिाऱ्या 
मागासवगीय मुला-मुलीींच्या अनुदाननत मान्यता प्राप्त वसनतगहृातील 
कमणचाऱ्याींच्या वेतनशे्रिीबाबत र्ासनलतरावर सुरु असलेली कायणवाही पूिण झाली 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहु कमणचाऱ्याींना मानधनाऐवजी वेतनशे्रिी देण्याबाबत ननिणय 
घेण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, या ननिणयाचे अनुषींगाने र्ासन आदेर् ननगणशमत करण्यात आला 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या ननिणयाची अींमलबजाविी केव्हापासून करण्यात येिार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) ते (५) सदर बाब र्ासन लतरावर ववचाराधीन आहे. 

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

पाथरी (जज.परभणी) येथे प्रभारी उपअभभयांता याांनी गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

(३) *  १५०७९   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) पाथरी (स्ज.परर्िी) येथे प्रर्ारी उपअशर्यींता असलेल्या श्री.तरकसे याींनी 
केलेल्या गैरव्यवहाराची चौकर्ी करण्याबाबतची मागिी लथाननक लोकप्रनतननधी 
याींनी सन २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान अधीक्षक अशर्यींता, दक्षता व गुिननयींत्रि 
मींडळ, औरींगाबाद याींच्याकड ेलेखी ननवेदनाव्दारे केली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अधीक्षक अशर्यींता दक्षता व गुि ननयींत्रि मींडळ, औरींगाबाद, 
अधीक्षक अशर्यींता, सावणजननक बाींधकाम मींडळ, नाींदेड याींनी केवळ कागदोपत्रीच 
करण्यात आलेल्या या गैरकामाची चौकर्ी पुिण केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ी दरम्यान काय ननषपन्न झाले व दोषीींववरुद्ध र्ासनाने 
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) व (३) सदर प्रकरिी अध स् क्षक अशर्यींता, सावणजननक बाींधकाम मींडळ, नाींदेड 
याींच्यामाफण त चौकर्ी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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बीड जजल््यातील पोलीस िसाहतीांच्या दरुिस्त्थेबाबत 

(४) *  १५८९१  श्री.अमरभसांह पांडडत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.रामराि 
िडिुते, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) बीड स्जल््यातील पोलीस वसाहती मधील र्ासकीय ननवासलथाींनाची अत्यींत 
दरुवलथा झाली असून अनेक दठकािी रदहवार्ाींना मुलरू्त सुववधा पासून वींगचत 
रहावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासकीय वसाहतीत राहिाऱ्या पोलीस कमणचाऱ्याींच्या कु्ुींबबयाींनी 
त्याींना आवश्यक नागरी सुववधा आणि ननवालथानाच्या दरुुलतीची मागिी वारींवार 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मोडकळीस आलेल्या कालबा्य इमारतीच्या जागेवर नववन 
इमारतीचे बाींधकाम करुन पोलीस कमणचाऱ्याींना आवश्यकतेप्रमािे नववन ननवासलथाने 

उपलब्ध करण्यासाठी र्ासनाने कोिती उपाययोजना करण्यात येत आहे, 
(४) र्ासकीय ननवासलथानाींच्या दरुुलतीमध्ये झालेल्या गैरव्यवहार व ननवासलथानाची 
दरुुलती याबाबत र्ासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२)  होय. 
(३) व (४) र्ासकीय ननवासलथानाींच्या केलेल्या दरुुलतीच्या कामात गैरव्यवहार 
झालेला नाही, तथावप नवीन ननवासलथानाींचे बाींधकाम करिे प्रलताववत आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

भालेर (ता.जज.नांदरुबार) याहठिाणी एमआयडीसीिररता  
पायाभूत सुविधा पुरविण्याबाबत 

(५) *  १६११९   श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्रीमती 
हदप्ती चिधरी, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ालेर (ता.स्ज.नींदरुबार) यादठकािी महाराषर औदयोगगक ववकास महामींडळ 
(एमआयडीसी) घोवषत करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर दठकािी एमआयडीसीसाठी कोितीही पायारू्त सुववधा 
पुरववण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त एमआयडीसीसाठी पायारू्त सुववधा करुन ककती कालावधीत 
एमआयडीसी सुरु करण्यात येिार आहे, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) मौजे र्ालेर (ता.स्ज.नींदरुबार) येथील औदयोगगक क्षेत्रासाठी 
२८५.५८ हे.आर सहकारी व ३५४.८३ हे.आर खाजगी असे एकूि ६४७.४१ हे.आर 
इतके क्षेत्र अगधसूगचत करण्यात आले आहे. त्यापकैी, २८५.५८ हे.आर इतके 
सरकारी क्षेत्र महामींडाळाच्या ताब्यात आले असून उवणररत खाजगी क्षेत्र ताब्यात 
घेण्याची कायणवाही सुरु आहे. तसेच ताब्यात आलेल्या सरकारी क्षेत्राची मोजिीची 
कायणवाही पूिण झालेली असून सव्हेक्षिाचे व शसमाींकनाचे काम सुरु आहे व तापी 
नदीवरील प्रकार्ा बींधाऱ्याच्या जलार्यातनू ४.५० द.ल.घ.मी. पाण्याच्या 
आरक्षिाकररता प्रलताव जलसींपदा ववर्ागाकड े पाठववण्यात आला असून त्याचा 
पाठपुरावा करण्यात येत आहे. सदर औदयोगगक क्षेत्रासाठी रलता, जलववतरीका व 
कायमलवरुपी पािीपुरवठा योजनेसाठी लागिाऱ्या खचाणच्या प्रर्ासकीय प्रलतावास 
सक्षम प्रागधकारी याींनी मान्यता ददली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रत्नाधगरी जजल््यात सािचजननि बाांधिाम विभागास  
शासनािडून ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(६) *  १५४७७ श्री.जनाचदन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नागगरी स्जल््यात सावणजननक बाींधकाम ववर्ागामध्ये २११६ आणि २९१५९ 
अर्ा दोन शर्षणकाखाली (हेडखाली) र्ासनाकडून ननधी येतो या ननधीतून र्ासकीय 
इमारतीींची दरुुलती तर दसुऱ्या शर्षणकामधनू (हेडमधून) ननवासी इमारतीींची दरुुलती 
करण्यात येते, परींत ूयेथे दोन वषाणत अपुरा ननधी आल्याने ज्या ठेकेदाराींनी कामे 
केली आहेत ते आता आगथणकदृष्या अडचिीत आल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्णनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरील ववकास कामासाठी ननधी देण्याबाबत व कीं त्रा्दाराींची बबले 
अदा करण्याबाबत र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) सन २०१५-१६ या ववत्तीय वषाणमध्ये आतापयांत रत्नागगरी स्जल््याकररता 
लेखार्ीषण २०५९ कायाणलयीन इमारती करीता रु.६२५.०७ लक्ष व २२१६ ननवासी 
इमारती करीता रु.१६३.५० लक्ष इतका ननधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील मागासिगीय (नॉनकक्रभमलेअर) विद्यार्थयाांना  

भशष्ट्यितृ्तीसाठी भशक्षण शुल्ि सिलत देण्याबाबत 

(७) *  १४८२४ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सांहदप बाजोररया, 
श्री.अननल भोसले : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) सन २०१४ मध्ये तत्कालीन मा. सामास्जक न्याय मींत्रयाींनी मागासवगीय 
ववदयार्थयाांना शर्षयवतृ्तीसाठी शर्क्षि रु्ल्क  (फी)  सवलत शमळावी म्हिनू 
रु.२,६०७ को्ीची तरतदू केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नॉन कक्रशमलेअर ववदयार्थयाांना शर्षयवतृ्तीसाठी (लकॉलरशर्पसाठी) 
सदर सवलत ददली जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाचे धोरि काय आहे व मागासवगीय ववदयार्थयाांना 
शर्षयवतृ्तीसाठी शर्क्षि रु्ल्क (लकॉलरशर्पसाठी फी) सवलत देण्याबाबत 
र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) सन २०१४-१५ या आगथणक वषाणसाठी अनुसूगचत जाती,        
ववजार्ज, इमाव व ववमाप्र प्रवगाणतील ववदयार्थयाांच्या मॅरीकोत्तर शर्षयवतृ्ती 
आणि रै्क्षणिक रु्ल्क प्रनतपतूी साठी रुपये २६०७.०० को्ी इतकी मूळ तरतदू व 
पुरविी मागिीदवारे रुपये ४८५.०० को्ी अर्ी एकूि ३०९२.०० को्ी इतकी 
तरतुद करण्यात आली होती. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) अनूसूगचत जाती प्रवगाणतील ज्या ववदयार्थयाांच्या पालकाींचे वावषणक उत्पन्न 
रुपये २.०० लाख पयणन्त आहे. त्याींना मॅरीकोत्तर शर्षयवतृ्ती व ज्याींचे उत्पन्न 
रुपये २.०० लाखापेक्षा जालत आहे. त्याींना मॅरीकोत्तर रै्क्षणिक रु्ल्क प्रनतपतूी 
योजना लागू आहे. 
      ववजार्ज, इमाव व ववमाप्र प्रवगाणतील ज्या ववदयार्थयाांच्या पालकाींचे 
उत्पन्न रुपये १.०० लाख पयांत आहे त्याींना मॅरीकोत्तर शर्षयवतृ्ती व ज्याींचे 
उत्पन्न रुपये १.०० लाख ते रुपये ४.५० लाखापयांत आहे. त्याींना मॅरीकोत्तर 
रै्क्षणिक रु्ल्क प्रनतपूती योजना लागू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
राज्यातील आहदिासी मुलाांना हदल्या जाणाऱ्या स्त्िेटर 

 िाटपामध्ये हदरांगाई होत असल्याबाबत 

(८) *  १४७०१   श्री.विजय उफच  भाई धगरिर, श्री.सांजय दत्त, अॅड.अननल परब, 
श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.राजेंद्र जनै, श्री.रामराि िडिुते, श्री.माणणिराि 
ठािरे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.महादेि जानिर, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.अननल भोसले, श्री.अमरभसांह पांडडत, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.जगन्नाथ भशांदे :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील र्ासकीय आददवासी आश्रमर्ाळाींमध्ये शर्किाऱ्या ववदयार्थयाांना 
कडाक्याच्या थींडीपासून लवत:चा बचाव करता यावा यासाठी आददवासी ववकास 
ववर्ागात ववदयार्थयाांना लवे्र पुरववण्याबाबतची ननववदा माहे ऑक््ोबर, २०१५ 
मध्ये वा त्या दरम्यान काढण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जानेवारी, २०१६ मदहना सींपत आला तरी आश्रमर्ाळेतील लाखो 
आददवासी ववदयार्थयाांना लवे्र देण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील आददवासी मुलाींना शमळिारे लवे्र राज्य र्ासन आणि 
ठेकेदाराींमधील अींतगणत वादामुळे रखडले असल्याची बाब ददनाींक १० जानेवारी, 
२०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्णनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, दप्तर ददींरगाईमुळे थींडीच्या काळात लवे्र न शमळाल्याने 
ववदयाथी लवे्र पासून वींगचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, दगुणम व अनतदगुणम र्ागातील आददवासी ववदयार्थयाांना वेळेवर 
लवे्र र्ासनाने कोित्या उपाययोजना करिार आहे, 
(६) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून सींबींगधत दोषी अगधकारी व ठेकेदाराींवर 
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) सन २०१५-२०१६ मध्ये लवे्र खरेदी प्रकरिात दराबाबत प्राप्त 
तक्रारीच्या अनषुींगाने खरेदी प्रकक्रया रद्द करण्यात आली आहे. तथावप र्ासन व 
ठेकेदारामध्ये अींतगणत वाद उद् ावलेला नाही. 
     र्ासन ननिणय ददनाींक ४/३/२०१४ नुसार र्ासकीय आश्रमर्ाळेतील 
ववदयार्थयाांना दर तीन वषाणतनू एकदा वूलन लवे्र देण्याची तरतदू आहे. 
त्यानुसार सन २०१२-२०१३ मध्ये लवे्र पुरववण्यात आलेले आहेत. 
     सन २०१५-२०१६ या र्ैक्षणिक सत्रात ई-ननववदेदवारे वुलन लवे्र खरेदीची 
प्रकक्रया राबववण्यात आली. सदर ननववदेतील दराबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यामुळे व 
तोपयांत दहवाळा सींपला असल्याने खरेदी प्रकक्रया रद्द करण्यात आली आहे. 
    सन २०१६-२०१७ या र्कै्षणिक वषाणत र्ासकीय आश्रमर्ाळेतील ववदयार्थयाांना 
वुलन लवे्र वेळेवर पुरवविेबाबत ननयोजन करण्यात येत आहे. 
(६) व (७) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सामाजजि न्याय विभागाांतगचत विशेष शाळाांना अनुदान, विद्यार्थयाांची  
भशष्ट्यितृ्ती आणण भशक्षिाांना पगार देण्याबाबत 

(९) *  १५०८४   श्री.िवपल पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७६६८ ला हदनाांि 
२० जुलै, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  सामास्जक न्याय ववर्ागाींतगणत ववरे्ष र्ाळाींना मान्यता व अनुज्ञाप्ती, 
शर्क्षक कमणचाऱ् याींच्या ननयकु्त्या आणि ना हरकत प्रमािपत्र तसेच ननयशमत 
करण्याच्या मान्यता ववनाववलींब शमळाव्यात, इयत्ता दहावी-बारावी पयांतच्या 
र्ाळाींना अनुदाननत मान्यता दयावी, सहाय्यक अनदुानाऐवजी अनदुान असे 
लेखाशर्षण शमळावे आदी मागण्या र्ासनाच्या ववचाराधीन आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अींधत्व, अपींगत्व, किणबधीरता आणि लवमग्नता अर्ी र्ारीररक व 
मनोवैज्ञाननक आव्हाने असलेल्या ववर्ेष मुलाींच्या सवण र्ाळाींना सहाय्यक 
अनदुानाऐवजी शर्क्षि ववर्ागाच्या र्ाळाींप्रमािे अनदुान शमळावे आणि शर्क्षकाींना 
र्ालाथणप्रमािे ननयशमत पगार शमळावेत अर्ी मागिी शर्क्षक र्ारतीने 
आयुक्ताींकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील ववर्ेष र्ाळाींमधील ववर्ेष गरजा असिाऱ्या मुलाींच्या 
शर्षयवतृ्त्या थकीत असल्याची तक्रार सींलथाींनी करुनही पैसे अदा करण्यात 
आलेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच सदर सींलथाींना वेळेवर अनुदान, ववदयार्थयाांची शर्षयवतृ्ती आणि 
शर्क्षकाींना पगार देण्याबाबत र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची करिे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) ववरे्ष र्ाळाींना मान्यता व अनुज्ञाप्ती, शर्क्षक 
कमणचाऱ्याींच्या ननयुक्त्या ननयशमत करिे आणि ना हरकत प्रमािपत्र देिे याबाबत 
ननयमानुसार कायणवाही करण्यात येते. 
(२) होय. 
(३) व (४) अपींग मुला मुलीींची शर्षयवतृ्ती मींजूर करिे, तसेच अपींग सींलथाींचे 
थकीत वेतनेत्तर अनदुान अदा करण्याबाबत जुलैच्या अगधवेर्नामध्ये पुरविी 
मागिी मींजूर करण्यात आली असून, त्यानषुींगाने थकीत शर्षयवतृ्ती व थकीत 
वेतनेत्तर अनदुान ववतरीत करण्याची कायणवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात महाविद्यालयातील मागासिगीय विद्यार्थयाांना हदल्या  

जाणा-या भारत सरिार मेहरिोत्तर भशष्ट्यितृ्तीबाबत 

(१०) *  १५०१४ डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात महाववदयालयातील ववववध प्रवगाणतील मागासवगीय ववदयार्थयाांसाठी 
र्ासनाकडून ददल्या जािा-या र्ारत सरकार मेदरकोत्तर शर्षयवतृ्ती (लकॉलरशर्प) 
योजनेतील शर्षयवतृ्ती प्राप्त करण्याबाबत गेल्या रै्क्षणिक वषाणपासून ववदयाथी व 
ववदयालयाींना अनेक अडचिीींचा सामना करावा लागत असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्णनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, नाींदेड स्जल्हयातील ववदयार्थयाांना समाज कल्याि ववर्ागाकडून र्ारत 
सरकार शर्षयवतृ्ती योजना लागू असून सदरच्या योजनेत ववदयार्थयाांना 
अ्यासक्रम बदलून तो दसु-या अ्यासक्रमास प्रवेर् घेताींना मागील वषीची 
शर्षयवतृ्ती र्ासनास समाज कल्याि ववर्ागात जमा केल्याशर्वाय त्याींना प्रवेर् 
व त्या अ्यासक्रमास शर्षयवतृ्ती ददली जात नसल्याने ववदयार्थयाांचे अतोनात 
नुकसान होत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ च्या पदहल्या सप्ताहात 
ननदर्णनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववदयाथी व ववदयालयाींना मुदतीत फॉमण र्रता येत नाहीत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर शर्षयवतृ्तीचे अजण (फॉमण) र्रण्यासाठी मुदतवाढ देण्याबाबत 
व उक्त सींदर्ाणत र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) सन २०१५-१६ कररता शर्षयवतृ्ती/रै्क्षणिक रु्ल्क प्रनतपतुीसाठी ऑनलाईन 
अजण र्रण्याची मुदत वेळोवेळी वाढववण्यात आलेली आहे. सध्या ही मुदत ददनाींक 
१०/३/२०१६ पयांत वाढववण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रायगड जजल््यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामागाचिर  
अपघाताचे प्रमाण िाढल्याबाबत 

(११) *  १५६४५   श्रीमती हुस्त्नबानू खभलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसनै सय्यद, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश 
गजभभये, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई-गोवा महामागण ददवसेंददवस मतृ्यचूा सापळा बनत असून या 
महामागाणवरील रायगड स्जल््यातील पोलीस कायणक्षेत्राच्या हद्दीत मागील वषणर्रात 
मुींबई-गोवा राषरीय महामागाणच्या दरुवलथेमुळे ४९७ अपघात झाले आहेत, त्यामध्ये 
९९ जिाींचा मतृ्यू व ६२४ जन जखमी झाले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर महामागाणवर अपघात घडू नयेत यासाठी या महामागाणचे 
चौपदरीकरिाचे काम पुिण करण्याबाबत र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, रायगड स्जल््यातनू जािाऱ्या मुींबई-गोवा महामागण, मुींबई - पुिे 
द्रतुगती महामागण व मुींबई-पिेु जनुा महामागाणवर वषणर्रात ८३६ अपघात होऊन 
२११ जिाींचा मतृ्यू तर ७२८ जि जखमी झाल्याच्या घ्ना घडल्या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करून वाढते अपघात रोखण्यासाठी 
कोिती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) मुींबई-गोवा राषरीय महामागाणपकैी र्ारतीय राषरीय राजमागण प्रागधकरिाकड े
असलेल्या पनवेल ते इींदापूर ्या ८४.०० कक.मी. महामागाणच्या चौपदरीकरिाचे 
काम खाजगीकरिामधून मे. सुवप्रम पनवेल इींदापूर ्ोलवेज प्रा. शल. या 
सवलतकारामाफण त प्रगतीत असून कनाणळा अर्यारण्यातील २०.०० कक.मी. 
महामागण वगळून ६४.०० कक.मी. महामागाणचे चौपदरीकरि ३१ माचण, २०१६ पयणत 
पुिण करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे प्रकल्प सींचालक, र्ारतीय 
राषरीय राजमागण प्रागधकरि, पनवेल याींनी कळववले आहे. 
     इींदापूर ते झाराप ्या उवणरीत ३६६.१७ कक.मी. महामागाणच्या  
चौपदरीकरिाचे काम मींजूर असून  त्यावरील १२ पूल व २ रेल्वे उड्डािपूलाींची 
बाींधकामे प्रगनतपथावर असून काम जुलै, २०१६ अखेर पूिण करण्याचे ननयोजन 
आहे. ्या महामागाणच्या चौपदरीकरिासाठी सुरु असलेल्या रू्सींपादनाच्या 
प्रगतीनुसार कामाचे १० पॅकेजमध्ये ववर्ाजन करण्यात आले असून त्यापकैी ३ 
पॅकेजमधील १३४.७० कक.मी. महामागाणच्या चौपदरीकरिासाठी रलते वाहतकू व 
महामागण मींत्रालय, नवी ददल्ली याींचेमाफण त ननववदा मागववण्यात आल्या असून 
काम पूिण करण्याचा कालावधी दोन वषाांपयांत आहे. उवणरीत ७ पॅकेजमधील 
२३१.४७ कक.मी. महामागाणच्या चौपदरीकरिाच्या कामासाठी रु्सींपादनाचे काम 
प्रगतीपथावर आहे. 
(३) होय. 
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(४) रायगड स्जल््यातनू जािा-या मुींबई-गोवा, मुींबई-पिेु द्रतुगती महामागण व 
जुना मुींबई-पुिे महामागाणवरील अपघात हे सवणसाधारिपिे र्रधाव वेग, अववचार, 
हयगय व रलत्याच्या पररस्लथतीकड े दलुणक्ष करिे, चुकीच्या वेळी व चकुीच्या 
पद्धतीने ओव्हर्ेक करिे, क्षमतेपेक्षा जालत माल वाहून नेिे इत्यादी कारिाींनी 
झाले असल्याचे पोलीस अगधक्षक रायगड याींच्या अहवालात नमुद केले आहे. 
     मुींबई-गोवा महामागाणची कें द्र र्ासनाच्या रलते वाहतूक व महामागण 
मींत्रालयाच्या वावषणक योजनेतनू रलते सुरक्षेववषयक कामे करण्यात आलेली आहेत. 
     मुींबई पुिे द्रतुगती मागाणवरील अपघात रोखण्यासाठी सुमारे १४ कक.मी. 
लाींबीत हाय्ेन्साईल (ब्रायफेन) वायर रोप कॅ्रर् बॅरीयर जनू, २०१४ मध्ये 
बसववण्यात आले आहे. २५ कक.मी. अपघातप्रवि लाींबीमध्ये हाय्ेन्साईल वायर 
रोप कॅ्रर् बॅरीअर बसववण्याचे  काम हाती घेण्यात आले असून घा्ामध्ये दरडी 
कोसळून होिारे अपघात रोखण्यासाठी अकँर बोस्ल् ी्ंकसह वायर रोप लावण्याचे 
काम प्रगतीत आहे. तसेच वाहतकू पोल स् साींमाफण त ववहीत वेग मयाणदेबाबत 
स्लपडगनदवारे खात्री करुन अपघात रोखण्याचे  प्रयत्न करण्यात येत आहे. 
     ददनाींक २३.०२.२०१६ रोजी सेव्ह लाईफ फाऊीं डरे्न, मदहींद्रा ॲन्ड मदहींद्रा 
याींचे समवेत मुींबई-पुिे द्रतुगती मागण ‘णझरो फॅद्शल्ी’ कॉररडॉर करण्यासाठी 
महाराषर राज्य रलते ववकास महामींडळ, मुींबई याींनी सामींजलय करार केला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

यितमाळ महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळाचे भूखांड  
उद्योजि भाड्याने देत असल्याबाबत 

(१२) *  १५१९९   श्री.अननल सोले, श्री.भमतेश भाांगडडया, श्री.नागो गाणार, 
श्री.हररभसांग राठोड, श्री.जगन्नाथ भशांदे : सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) असल्यास, महाराषर औदयोगगक ववकास महामींडळाव्दारा उदयोजकाींना फक्त 
उदयोग सुरु करण्याकररता रु्खींड उपलब्ध करुन ददले जातात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रु्खींड वा्प प्रकक्रया कर्ी आहे, वा्पानींतर प्रनतक्षा यादी केली 
जाते का, ज्याींना वा्प झाले त्याींनी ककती वषाणत तेथे उदयोग सुरु केला पादहजे, 
(३) असल्यास, महाराषर औदयोगगक ववकास महामींडळाने उदयोजकाींना उदयोग 
सुरु करण्यास रू्खींड उपलब्ध करून ददले परींतु उदयोग सुरु करण्या ऐवजी ते 
रू्खींड र्ाड्याने देण्याचे प्रकार यवतमाळ येथे माहे जानेवारी, २०१६ वा त्या 
दरम्यान ननदर्णनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, यवतमाळ एम.आय.डी.सी. मध्ये वा्प झालेल्या ककती रु्खींडावर 
प्रत्यक्ष उदयोग सुरु झाले आहेत, ज्याींनी लवत: उदयोग रु्खींडावर सुरु केला नाही 
त्याींनी ककरायाने/र्ाडयाने इतर धींदयाकररता ददले त्याची सींख्या ककती आहेत, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरिी ननयम व र्ती अ्ीींचा र्ींग करून व 
अगधकाऱ्याच्या सींगनमताने हे रू्खींड र्ाड्याने देण्याचे प्रकार घडत आहेत, हे खरे 
आहे काय,  
(६) असल्यास, सदर प्रकरिाची र्ासनाने चौकर्ी करून कोिती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
     महाराषर औदयोगगक ववकास महामींडळाच्या धोरिानुसार रू्खींडाचे वा्प हे 
अजणदाराचा प्रलताव, त्याींचे उदयोगाबाबतचे ज्ञान, उदयोजकता, अजणदाराची आगथणक 
तरतूद या बाबी तपासून क्षते्रफळ व वगणवारी ननहाय रू्खींड वा्प सशमतीच्या 
मींजुरीनींतर केले जाते. रु्खींड वा्प सशमतीमध्ये र्ासनाच्या ववववध ववर्ागातील 
अगधकाऱ्याींचा समावेर् असतो. 
      रू्खींड मागिीच्या अजाणची प्रनतक्षा यादी तयार केली जाते. 
     ज्याींना रू्खींडाचे वा्प झाले आहे त्याींच्या सोबत करण्यात येिाऱ्या 
प्राथशमक करारनाम्यात ववहीत कालावधीत म्हिजेच ५ वषाणत रू्खींडात ववकास 
केला पादहजे अर्ी अ् नमूद करण्यात येते. 
(३) रू्खींडधारकाने महामींडळाकड े रू्खींड पो्-र्ाड्याने देण्याबाबत परवानगी 
मागगतल्यास महामींडळाच्या धोरिानुसार रू्खींडाचे बाींधकाम पूिण झाले असल्यास 
रू्खींडधारकाकडून ववहीत रु्ल्क आकारुन रू्खींड पो्र्ाड्याने देण्यास परवानगी 
देण्यात येते. 
(४) यवतमाळ औदयोगगक क्षेत्रामध्ये एकूि १६२ रू्खींडाचे वा्प करण्यात आले 
असून त्यापकैी १०६ रू्खींडावर उत्पादन सुरु आहे, २ रू्खींडधारकाींनी ननयमानुसार 
महामींडळाकडून परवानगी घेऊन रू्खींड पो्र्ाड्याने ददलेले आहेत. 
(५) हे खरे नाही. 
(६) व (७) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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आहदिासीच्या जभमनी ननयमबा्यररत्या विक्रीचा ननणचय रद्द िरण्याबाबत 

(१३) *  १५६७५   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.रामराि िडिुते, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.प्रिाश गजभभये, श्री.विक्रम िाळे, डॉ.अपूिच हहरे, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२१५८ ला हदनाांि ११ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  राज्यात महसूल अगधननयम – १९८८ च्या कलम ३६ ‘अ’ नुसार तसेच १९७५ 
च्या कायदयानुसार आददवासीींच्या जशमनीचे बबगर आददवासीींना होिारे हलताींतरि 
रोखण्याबाबत र्ासन ननयकु्त सशमतीने त्याींचा अहवाल आददवासी ववकास 
ववर्ागाकड ेसादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२)  असल्यास, सदर सशमतीने सादर केलेल्या अहवालाच्या छाननीची सुरू 
असलेली कायणवाही पूिण झाली आहे काय, आददवासीींच्या जशमनीच्या 
हलताींतरिाच्या परवानगी सींदर्ाणने पढेु कोिता ननिणय घेण्याींत आला आहे व 
महाराषर जमीन महसुल सींदहता १९६६ मध्ये कोिता बदल करण्याींत आला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माहे ऑगल्, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान आददवासीच्या जशमनी 
खलु्या करण्याचा घेतलेल्या ननिणयाला राज्यर्रातील लोकप्रनतननधीींनी ववरोध 
दर्णववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कायदयातील पळवा्ेचा आधार देऊन आददवासीींच्या जशमनी 
धनदाींडग्याींनी हडप केल्याची अनेक प्रकरिे ननदर्णनास आल्यानींतर, माजी 
मुख्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली जनजाती सल्लागार सशमतीची ४७ वी बैठक 
ददनाींक ४ जानेवारी, २०१२ रोजी झाली, त्यानींतर ववदयमान मा.मुख्यमींत्री याींच्या 
अध्यक्षतेखाली एक बठैक झाली, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, र्ासनाच्या परवानगीने आददवासीींच्या जशमनी, बबगर आददवासीींना 
हलताींतररत करण्यात आल्यामुळे, मोठ्या प्रमािावर आददवासी रू्शमहीन झाल्याची 
बाब ददनाींक ४ जानेवारी, २०१५ रोजीच्या बैठकीत ननदर्णनास आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(६) असल्यास, माजी मुख्यमींत्री याींनी राज्यातील गेल्या दहा वषाणतील जशमनी 
हलताींतरि प्रकरिाचा अहवाल सादर करण्याच्या ददलेल्या आदेर्ानुसार 
आददवासीींच्या जशमनी बबगर आददवासीींना हलताींतरीत झाल्याची र्ेकडो प्रकरिे 
या अहवालातनू ननदर्णनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(७) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(८) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तदनुसार आददवासीींचे जशमनीचे 
बबगर आददवासीींना होिारे हलताींतरि रोखिेबाबत र्ासनाने कोिती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(९) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 

  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय. जनजाती सल्लागार पररषदेच्या ४८ व्या बैठकीत 
मा.राज्यपाल महोदय याींनी सूचववलेल्या ववषयास अनसुरुन सदर बठैकीत घेण्यात 
आलेल्या ननिणयानूसार आददवासीींच्या जशमनीींचे बबगर आददवासीींना होिारे 
हलताींतरि रोखण्यासाठी इतर राज्यात अस्लतत्वात  असलेल्या अर्ा कायदयाची 
तपासिी करुन महाराषर जमीन महसूल अगधननयम, १९६६ मध्ये योग्य तो बदल 
करण्यासाठी शर्फारर्ी सुचववण्याकरीता लथापन करण्यात आलेल्या तत्काशलन 
अपर मुख्य सगचव (महसूल) याींच्या अध्यक्षतेखालील सशमतीने ददनाींक 
१८/०५/२०१५ रोजी आददवासी ववकास ववर्ागाकड ेअहवाल सादर केला आहे. 
(२) नाही. 
     सदर अहवालाची छाननी सुरु आहे. 
     सदर अ्यास सशमती अहवालाच्या शर्फारर्ी छाननीअींती पढुील ननिणय 
घेण्यात येईल.  
(३) प्रलततु प्रकरिी लथापन करण्यात आलेल्या सशमतीच्या अहवालावर ननिणय 
होईपयांत आददवासीींच्या जशमनीींचे बबगर आददवासीींना हलताींतरि करण्याबाबत 
र्ासन लतरावर प्राप्त झालेली तसेच मान्यतेसाठी सादर झालेली तथा सदर 
प्रकरिी अदयाप अींनतम ननिणय झालेला नाही अर्ी सवण प्रकरिे ततुाणस लथगगत 
ठेवण्याबाबत व त्यावर कोिताही ननिणय न घेिेबाबत जनजाती सल्लागार 
पररषदेच्या ४८ व्या बठैकीच्या इनतवतृ्तानुसार ननिणय घेण्यात आलेला आहे.  
     तथावप काही प्रकरिी मा. उच्च न्यायालयात दाखल यागचकान्वये ववदहत 
मुदतीत ननिणय घेण्यास र्ासनास ननदेर् ददलेले आहेत, अर्ी प्रकरिे महसूल 
ववर्ागामाफण त ननिणनयत करण्यात येत आहेत. 
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     दरम्यानच्या कालावधीत आददवासीींच्या जशमनी बबगर आददवासीींना 
हलताींतरिास परवानगी देिेबाबत व न देण्याबाबत राज्यर्रामध्ये           
मा. लोकप्रनतननधी व इतराींची ननवेदने र्ासनाकड ेप्राप्त झालेली आहेत.   
(४) अींर्त: खरे आहे. 
     मा. मुख्यमींत्री हे जनजाती सल्लागार पररषदेचे पदशसध्द अध्यक्ष असतात. 
तत्काशलन मुख्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली जनजाती सल्लागार पररषदेची ४७ वी 
बैठक ददनाींक ०४ जानेवारी, २०१२ रोजी व ४८ वी बैठक ददनाींक १४ फेब्रवुारी, 
२०१४ रोजी पार पडली आणि ववदयमान मा.मुख्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली 
बैठक घेण्याचे प्रलताववत आहे. 
(५), (६), (७) व (८) ददनाींक ४ जानेवारी, २०१५ रोजी या ववषयी बैठक झाली 
नाही. 
     तथावप,  महाराषर अनुसूगचत जमातीींना जमीन प्रत्यावपणत करिे 
अगधननयम, १९७४ आणि महाराषर जमीन महसूल सींदहता, १९६६ मधील कलम 
३६ व ३६-अ मधील तरतदूीनसुार ननयमबा्यररत्या हलताींतरीत झालेल्या  
आददवासीींच्या जशमनी परत करण्याची तरतदू आहे. 
(९) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
बीड जजल्हा मध्यिती सहिारी बँिेच्या निुसानाला जबाबदार  
ठरलेल्या सांचालि ि अधधिाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(१४) *  १६१७६   श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सहिार मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड स्जल्हा मध्यवती सहकारी बकेँच्या नकुसानाला जबाबदार ठरलेल्या 
सींचालक व अगधकाऱ्याींकडून १०० को्ी रुपये पेक्षा जालत वसूली असल्याने 
येथील ठेवीदार त्रलत झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बँकेचा कालबध्द कायणक्रम आणि कलम ८८ च्या अहवालानींतर 
नुकसानीबद्दल दोषी ठरलेल्या सींचालकाकडून वसूली झाली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ठेवीदाराींचे पसेै परत देण्याकररता र्ासनाने कोिती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे, महाराषर सहकारी सींलथा अगधननयम 
१९६० चे कलम ८८ अन्वयेच्या चौकर्ीमध्ये बॅंकेच्या आगथणक नकुसानीस 
जबाबदार असलेल्या बॅंकेच्या तत्कालीन सींचालकाींवर रुपये २६.४३ को्ी व 
अगधकारी/कमणचा-याींवर रुपये ५.३४ को्ी असे एकुि रुपये ३१.७७ को्ी रक्कमेची 
जबाबदारी ननस्श्चत करण्यात आलेली असुन सदर रक्कम त्याींचेकडून येिे बाकी 
आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे, महाराषर सहकारी सींलथा अगधननयम १९६० चे कलम ८८ 
अन्वयेच्या अहवालात बॅंकेच्या आगथणक नुकसानीस जबाबदार असलेल्या सींचालक 
व अगधकारी/कमणचा-याींववरुध्द ननस्श्चत केलेल्या एकूि रु.३१.७७ को्ी पैकी 
रु.५.७० को्ी वसूली बकेँने केलेली आहे. उवणरीत आगथणक नुकसानीची रक्कम 
कृती आराखडा तयार करून सींबींधीताकडून सक्तीने वसूली करिेबाबत कलम 
७९(१) अन्वये दद.२९.२.२०१६ रोजी बँकेस ननदेर् देण्यात आलेले आहेत. 
(३) बँकेच्या ठेवीदाराींच्या ठेवी सींबींधीताना परत करण्याबाबत ववर्ागीय 
सहननबींधक, सहकारी सींलथा, लातूर कायाणलयाचे पत्र दद.०६.११.२०१५, ०७.०१.२०१६ 
व २९.०२.२०१६ अन्वये बँकेस सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

घोडगेाि (ता.आांबेगाि, जज.पणेु) येथील आहदिासी आश्रमशाळेत िॉटर  
प्युरीफायर ि रेनिॉटर हािेजस्त्टांग प्रिल्पाचे िाम बांद असल्याबाबत 

(१५) *  १६०७५   श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश गजभभये, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अननल भोसले, श्री.सनतश चव्हाण, अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) आददवासी आश्रमर्ाळेमधील ववदयार्थयाांसाठी वॉ्र प्युरीफायर व रेनवॉ्र 
हावेस्ल ी्ंग प्रकल्प बसववण्याचे काम घोडगेाव (ता.आींबेगाव, स्ज.पुिे) येथील 
एकास्त्मक आददवासी प्रकल्प कायाणलयामाफण त यींत्रिा बसववण्याची योजना सन 
२०११ मध्ये मींजूर झाली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या ठेकेदाराला सदरहू काम देण्यात आले होते, त्या ठेकेदाराने हे 
काम पूिण केले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या ववरोधात लथाननक लोकप्रनतननधीींनी तसेच सामास्जक 
कायणकत्याांनी घोडगेाव (ता.आींबेगाव, स्ज.पुिे) पोलीस ठाण्यात माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरिी र्ासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) अींर्त: खरे आहे. 
     प्रकल्प अगधकारी, एकास्त्मक आददवासी ववकास प्रकल्प, घोडगेाव याींनी 
प्रलततु प्रकरिी उज्वल आददवासी सेवा सींलथा, जळवींडी उसरान, ता.जुन्नर, 
स्ज.पुिे या सींलथेववरुद्ध ददनाींक १/१/२०१६ रोजी घोडगेाींव (ता.आींबेगाव, स्ज.पुिे) 
पोलीस ल्ेर्न येथे गुन्हा रस्जल्र क्रमाींक १/१६, र्ा.दीं.वव. कलम ४२० अन्वये 
गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे. 
(४) व (५) प्रलततु प्रकरिी अपचारी सींलथेववरुद्ध प्रकल्प अगधकारी, एकास्त्मक 
आददवासी ववकास प्रकल्प, घोडगेाव याींनी घोडगेाींव (ता.आींबेगाव, स्ज.पुिे) पोलीस 
ठाण्यात गुन्हा दाखल केलेला असून फौजदारी कायणवाही सुरू आहे. 

----------------- 
इगतपुरी (जज. नाभशि) येथील क्रीडा प्रबोधधनी ि नांदरुबार येथील 

 मध्यिती क्रीडा िें द्राचे िाम सुरु िरणेबाबत 
(१६) *  १४९३४   श्री.जयिांतराि जाधि, डॉ.अपूिच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१२६७२ ला हदनाांि ८ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसूगचत जमातीच्या ववदयार्थयाांकररता इगतपुरी (स्ज, नाशर्क) येथे क्रीडा 
प्रबोगधनी व नींदरुबार येथे मध्यवती क्रीडा कें द्र लथापन करण्याचा ननिणय ददनाींक 
२४ ऑगल्, २००९ रोजी र्ासनाने घेवनूही माहे जानेवारी २०१६ पयांत सदर 
प्रबोगधनीचे काम सुरु झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गतवषी जानेवारी, २०१५ मध्ये आयोस्जत देर् पातळीवरील २२ 
व्या आददवासी साींलकृनतक एकता महासींमेलन प्रसींगी बोलताींना मा.मींत्री 
(आददवासी ववकास) महोदयाींनी इगतपुरी आणि नींदरुबार येथे आददवासी 
खेळाडूींसाठी लवतींत्र कक्रडा अकादमी उर्ारण्याचे आश्वासन ददले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, राज्यातील आददवासी खेळाडूींच्या क्रीडा गुिाींना चालना देण्यासाठी 
राज्यातील त्रयींबकेश्वर, इगतपुरी, नींदरुबार येथे लवतींत्र क्रीडा अकादमी उर्ारण्यात 
यावी, अर्ी मागिी लोकप्रनतननधी (नाशर्क) याींनी मा.आददवासी ववकास मींत्री 
महोदयाींना ददनाींक ५ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास पत्रान्वये केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रबोगधनीच्या बाींधकाम आराखडा व अींदाजपत्रकाींना राज्य 
क्रीडा सशमतीने मान्यता देवनूही र्ासनाच्या ददरींगाईमुळे सदर कामे सुरु झालेले 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१), (२) व (३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) सदर क्रीडा प्रबोगधनी तात्पुरत्या लवरूपात क्रीडा ववर्ागाच्या नाशर्क 
येथील ववर्ागीय क्रीडा सींकुलात सुरू करण्यात आलेली आहे. 
     सदर क्रीडा प्रबोगधनीत र्ासकीय व अनदुाननत आश्रमर्ाळा तसेच एकलव्य 
र्ाळाींमधील Sports Specific Test मध्ये पात्र ठरलेल्या अनुसूगचत जमातीच्या 
ववदयार्थयाांना प्रवेर् देण्यात आलेला आहे. सदर ववदयार्थयाांना तज्ञ क्रीडा 
प्रशर्क्षकाींमाफण त दररोज ववववध क्रीडा प्रकाराींचे प्रशर्क्षि देण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
अपांगाच्या विनाअनुदाननत शाळेमधील भशक्षिाांना ननयुक्तीच्या  

हदनाांिापासून अनदुान प्रदान िरण्याबाबत 
(१७) *  १५२६३   श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते :  
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील लवयींसेवी सींलथाींमाफण त अींध, मनतमींद, मुक-बधीर आणि 
अस्लथव्यींग ववदयार्थयाांसाठी सुरु असलेले ववनाअनदुाननत र्ाळाींना र्ासनाने 
ददनाींक १० ऑक््ोबर, २००२ पासून अनुदान तत्वावर मान्यता ददली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
 
 
 



21 

(२) असल्यास, सन १९९२-९३ पासून या र्ाळाींवर कायणरत असलेल्या हजारो 
शर्क्षकाींना ननयकु्ती ददनाींकापासून मान्यता न देता अनुदान सुरु झाल्याच्या 
ददनाींकापासून मान्यता प्रदान करण्यात आल्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अनदुान सुरु झाल्याच्या ददनाींकापासून मान्यता ददल्यामुळे सदरहू शर्क्षकाींची 
सन १९९२-९३ पासूनची १० वषाांची सेवा वाया जाऊन पेंर्नमध्ये आगथणक नुकसान 
सोसावे लागिार आहे, त्यामुळे त्याींनी ननयकु्ती ददनाींकापासूनची ववनाअनदुाननत 
सेवा पेंर्नसाठी ग्रा्य धरण्याची मागिी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) याप्रकरिी नागपूर ववर्ागाच्या लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १० डडसेंबर, २०१४ 
रोजी वा त्या सुमारास पत्र पाठवून त्याींना न्याय देण्याची ववनींती केली, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरिी र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) होय. 
(५) व (६) र्ासन ननिणय ददनाींक १.३.१९८४ अन्वये अपींगाींच्या अनदुाननत 
र्ाळेमधील कमणचाऱ्याींची अनदुान तत्वावर मान्यता ददल्यानींतरची सेवा 
सेवाननवतृ्तीसाठी ग्रा्य धरली जाते, ववना अनुदाननत सेवा ग्रा्य धरली जात 
नाही. 

----------------- 
गु्रप ग्रामपांचायत नाते (ता.महाड, जज.रायगड) येथील पुलाच्या  

िामास ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(१८) *  १४९९५   अॅड.ननरांजन डािखरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११९०३ ला 
हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) गु्रप ग्रामपींचायत नाते (ता.महाड, स्ज.रायगड) येथील काळोसे ते नाते गाव 
जोडरलता पुलाच्या कामास र्ासनाने सन २००८ मध्ये मींजूरी प्रदान करुन 
अींदास्जत रक्कम रुपये एक को्ी अठ्ठावीस लाख इतक्या रकमेस प्रर्ासकीय व 
ताींबत्रक मान्यता ददली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरचे काम माहे डडसेंबर, २०१२ मध्ये सुरु करण्यात येऊन 
सदयस्लथतीत ४० ्क्केच काम पूिण झाले असून उवणररत ६० ्क्के काम सुधारीत 
प्रर्ासकीय मान्यता व ननधी अर्ावी प्रलींबबत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्णनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींदशर्णय प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये नमूद केल्यानुसार, सदर कामास 
आता नाबाडणकडून अींनतम मींजुरी प्राप्त झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, केव्हा व सदर कामासाठी ककती ननधी उपलब्ध करुन देण्यात 
आला आहे व त्याबाबतची सदयस्लथती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) होय. 
(४) सदर काम २०१६ च्या अथणसींकस्ल्पय अगधवेर्नात अथणसींकस्ल्पत करण्यात 
येईल. तदनींतर काम तातडीने पूिण करण्याचे ननयोजन आहे. 
 

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

 

पालघर जजल््यातील रस्त्त्याांची झालेली दरुिस्त्था 

(१९) *  १५६४९   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर स्जल््यातील अनुक्रमे वसई-ववरार र्हरातींगणत तसेच वाडा, जव्हार, 
मोखाडा आणि ववक्रमगड या दठकािच्या सावणजननक बाींधकाम ववर्ागाच्या 
कायणक्षेत्रातील प्रमूख वाहतकूीच्या रलत्याींची अवलथा दयननय झाल्यामुळे 
सावणजननक बाींधकाम ववर्ाग रलते आणि महानगरपाशलकाने या रलत्याींच्या 
दरुुलतीकड ेदलुणक्ष केल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान सामास्जक 
सींघ्नेने ननदर्णनास आिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रलत्यातील खड्ड ेआणि त्याच्या दरुुलतीबाबत र्ासनाने कोिती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) वसई-ववरार र्हराींतगणत तसेच वाडा, जव्हार, मोखाडा आणि ववक्रमगड येथील 
रलत्यावरील खड्ड े डडसेंबर २०१५-२०१६ च्या रलते दरुुलती कायणक्रमाींतगणत माहे 
जानेवारी, २०१६ अखेर पयांत डाींबरशमगश्रत खडीने र्रुन रलते वाहतकुीस सुरळीत 
करण्यात आलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील आहदिासी वििास महामांडळात साहहत्य  

खरेदीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(२०) *  १४८२०   श्री.माणणिराि ठािरे :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आददवासी ववकास महामींडळातील सींचालक मींडळाच्या बैठकीत 
पाईप लाईन खरेदी, सादहत्य खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार सींचालकाींनी 
सन २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी करून दोषीींवर कोिती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची करिे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

आत्िरगाि (ता.खालापूर, जज.रायगड) येथे डी.पी.सी.एल.  
िां पनीमध्ये लागलेल्या आगीबाबत 

(२१) *  १४९२३   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आत्करगाव (ता.खालापूर, स्ज.रायगड) येथील डी.पी.सी.एल.कीं पनी गेल्या दीड 
वषाांपासून बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक ३ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास या बींद 
असलेल्या कीं पनीस आग लागली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, आगीचे कारि काय आहे, 
(४) कीं पनीस अचानक लागलेल्या आगीमुळे पररसरातील जनतेमध्ये घबरा्ीचे 
वातावरि ननमाणि झाले असून र्ववषयात अर्ा बींद कीं पन्याींमध्ये आगी लागु नये 
म्हिनू र्ासनाने कोिती सुरक्षेची उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) खोपोली पोलीस ठािे याींचे ददनाींक ३/१/२०१६ च्या 
पींचनाम्याप्रमािे कीं पनी बाहेरील पररसरातील सुकलेल्या गवताला आग लागून ती 
पुढे सरकत कीं पनीत ठेवलेल्या ऑईल केशमकल्सच्या ड्रमपयांत पोहचली व आग 
लागली. 
     पोलीस अगधक्षक, रायगड याींनी कळववल्यानुसार आगीमुळे कीं पनीच्या 
आजुबाजूच्या पररसरातील जनतेमध्ये कोित्याही प्रकारे घबरा्ीचे वातावरि 
नाही. राज्यात ददनाींक ६/१२/२००८ पासून महाराषर आग प्रनतबींधक व 
जीवनसींरक्षक उपाययोजना अगधननयम, २००६ अींमलात आलेले आहेत. या 
अगधननयमाच्या कलम ३ अन्वये इमारतीचा मालक ककीं वा र्ोगव्दार याींची 
इमारतीमध्ये ककीं वा इमारतीच्या र्ागामध्ये अस्ग्नर्मन अगधननयम, २००६ च्या 
अनुसूची एक मध्ये दर्णववलेल्या आग प्रनतबींधक व जीवसींरक्षक उपाययोजना 
आणि ककमान अस्ग्नर्मन यींत्रिा याींची तरतदू करण्याची तसेच सदर यींत्रिा 
नेहमी दरुुलत आणि कायणक्षम स्लथतीत ठेवण्याची जबाबदारी आहे. 
     पोलीस अगधक्षक, रायगड याींच्या कायाणलयाकडून अगधक तपास सुरु आहे. 

----------------- 
मुांबई ि पुणे महामागाचिर अपघाताच्या प्रमाणात िाढ होत असल्याबाबत 

(२२) *  १५५२८   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई व पुिे या दोन र्हराींना जोडिारे प्रमुख दोन मागाणवर सन २०१५ मध्ये 
या मागाणवर ३३९ हून अगधक अपघात होऊन १३६ हून अगधक लोक गींर्ीर 
जखमी होऊन ते अपींग झाले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्णनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या महामागाणवर सध्या वाढत असलेले अपघात रोखण्याबाबत व 
अपघातात मतृ्यू पावलेल्या व्यक्तीींच्या कु्ूींबाला व जखमीींना आगथणक मदत 
शमळण्याबाबत र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) सवणसाधारिपिे जे अपघात मानवी चकूाींमुळे व वाहनातील ताींबत्रक 
बबघाडामुळे होतात त्याींना र्ासन ननिणयाप्रमािे त्याची नकुसान र्रपाई लागू होत 
नाही. खालापूर तालुक्याच्या हद्दीतील मौजे आडोर्ी तालुका खालापूर मुींबई-पुिे 
द्रतुगती महामागाणवर ददनाींक १९/७/२०१५ रोजी १२.०० वाजण्याच्या दरम्यान दरड 
कोसळून झालेल्या अपघातात मतृ्यू पावलेल्या ४ व्यक्तीींना र्ासनामाफण त प्रत्येकी 
चार लाख रुपये मदत देण्यात आली आहे व जखमीींसाठीच्या उपचाराचा खचणही 
करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िामोठे (ता.पनिेल, जज.रायगड) मानसरोिर िॉम्पप्लेक्स  
सहिारी गहृननमाचण येथील सांस्त्थेच्या नोंदणीबाबत 

(२३) *  १५७७०   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.रामराि 
िडिुते, श्री.किरण पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर :  सन्माननीय 
सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कामोठे (ता.पनवेल, स्ज.रायगड) येथील मानसरोवर कॉम्प्लेक्स सहकारी 
गहृननमाणि या सींलथेच्या नोंदिीसाठी बबल्डरचे असहकायण या सदराखाली 
सहननबींधक, सहकारी सींलथा (शसडको), नवी मुींबई याींच्याकड े ददनाींक         
१६ ऑक््ोबर, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास ररतसर अजण केला होता, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रलतावावर तत्कालीन सहननबींधक, सहकारी सींलथा, शसडको 
नवी मुींबई याींनी बबल्डरर्ी सींगनमत करून सींलथेच्या प्रवतणकाींना कोितीही बाज ू
माींडण्यास सींधी न देता ददनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी प्रलताव नाकारण्यात 
आल्याबाबतची लेखी तक्रार लोकप्रनतननधीींनी मा.सहकार मींत्री याींच्याकड े माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तक्रारीच्या अनषुींगाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
     मा.आ.डॉ.सुरेर् (र्ाऊ), खाड,े शमरज, साींगली याींनी र्ासनाकड े केलेली 
तक्रार प्राप्त झाली आहे. सदरची तक्रार ही ननयोस्जत सहकारी गहृननमाणि 
सींलथेच्या नोंदिी सींदर्ाणतील असून, नोंदिी ववषयक अ्ी/र्तीची पतुणता झाली 
नसल्याने नोंदिी अगधकारी, सहननबींधक, सहकारी सींलथा (शसडको), नवी मुींबई 
याींनी ददनाींक २२.०९.२०१५ रोजीचे आदेर्ान्वये सदरचा प्रलताव नाकारण्यात आला 
आहे. सदरची कायणवाही ही अधणन्यानयक लवरुपाची असल्याने सदर आदेर्ाववरुद्ध 
सक्षम प्रागधकरिाकड ेदाद मागिे आवश्यक आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िसांतराि नाईि सांशोधन ि प्रभशक्षण सांस्त्था अथाचत िनाटी स्त्थापन िरण्याबाबत 

(२४) *  १४६३०   श्री.हररभसांग राठोड : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बाबासाहेब आींबेडकर सींर्ोधन व प्रशर्क्षि सींलथा पिेु अथाणत ‘बा्ी’ ्याच 
धतीवर र््क्या ववमुक्ताींसाठी लवतींत्रपिे वसींतराव नाईक सींर्ोधन व प्रशर्क्षि 
सींलथा अथाणत ‘वना्ी' लथापन करण्याबाबत वेगवेगळ्या सींघ्नामाफण त होत 
असलेली मागिी व र््क्या ववमुक्ताींच्या मोच्याणतनूही मागिी करण्यात आल्याचे 
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, वसींतराव नाईक लवावलींबन योजना ही कमणवीर दादासाहेब 
गायकवाड योजनेच्या धतीवर राबववण्याबाबत होत असलेली मागिी व या 
सींदर्ाणत ददनाींक ५ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास आझाद मैदान, मुींबई 
येथे र््क्या ववमुक्ताींच्या मोच्याण मधनू दह मागिी करण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, उक्त सींदर्ाणत र्ासनाचे धोरि काय आहे ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) होय. 
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(३) उक्त ननवेदनातील मागण्या ववववध ववर्ागाींर्ी सींबींगधत असल्याने त्यावर 
कायणवाही करण्याबाबत त्या ववर्ागाींना कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील सत्ताधारी यतुी शासनामधील मांत्रयाांच्या दालनाांचे सुशोभभिरण 
िरण्यासाठी िोट्यिधी रुपये खचच िेल्याबाबत 

(२५) *  १४७७९   आकिच .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सत्ताधारी यतुी र्ासनामधील तब्बल १५ कॅबबने् व राज्यमींत्रयानी 
फननणचर व ववदयतुीकरिावर सुमारे २ को्ी रुपयाींचा खचण केला असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्णनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पूवीच्या मींत्रयाच्या दालनाींचे सुर्ोशर्करिाची खरोखरच गरज होती 
का, असा सवाल सामान्य प्रर्ासन ववर्ागाने सावणजननक बाींधकाम ववर्ागाच्या 
अशर्यींत्याला केला आहे, त्यामुळे कीं त्रा्दाराींची बबले खोळींबली आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सावणजननक बाींधकाम ववर्ागाच्या अशर्यींत्याींनी खलुासा करुन 
सदर कीं त्रा्दाराींची बबले अदा करण्याबाबत र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. अर्ी कोितीही बाब माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास आलेली नाही. 
    नवीन मींत्रीमींडळ लथापनेनींतर मा.मींत्री महोदयाींच्या मागिीनुसार दालनाच्या 
फननणचर व ववदयुतीकरिासह नतुनीकरिाची लवतींत्र अींदाजपत्रके सामान्य प्रर्ासन 
ववर्ागाकड े माहे डडसेंबर, २०१४ व जानेवारी, २०१५ मध्ये रु.२०७.८२ लक्ष 
(लथापत्य-१७४.६१ लक्ष, ववदयुत- ३३.२१ लक्ष) सादर केली आहेत. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
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(३) सामान्य प्रर्ासन ववर्ागास मान्यता व ननधी उपलब्ध करुन देण्याची ववनींती 
केली आहे. दरम्यान रु.५५.४९ लक्ष रक्कमेची देयके उपलब्ध अनुदानातनू अदा 
करण्यात आली आहेत. उवणररत देयके अनदुानाच्या उपलब्धतेनुसार अदा करण्यात 
येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे िुरखेड (ता.शेगाि, जज.बुलढाणा) हे गाि मुख्य रस्त्त्यास जोडणेबाबत 

(२६) *  १६५९० श्री.पाांडुरांग फुां डिर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे कुरखेड (ता.रे्गाव, स्ज.बलुढािा) हे गाींव लवातींत्र काळापासून मुख्य 
रलत्याला जोडले नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरच्या गावाला जोडिारा जलींब ते कुरखेड हया रलत्याचे काम 
५ वषाणपुवी सुरु झाले होते व एकुि ३.५ कक.मी. पकैी ३.१ कक.मी. पयांत काम 
डाींबरीकरिासह पुिण झाले आहे व केवळ ४०० मी्र काम अपुिण, आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील रलत्याचे काम केव्हा पुिण होिे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) सदर काम आवश्यकतेनुसार ननकष व ननधीची उपलब्धता झाल्यानींतर 
हाती घेण्यात येईल. 

----------------- 
नािोडा (ता.िळिण, जज.नाभशि) येथील आहदिासी  
िसनतगहृातील विद्यार्थयाांच्या सोयी सुविधाबाबत 

(२७) *  १६६५४   श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाकोडा (ता.कळवि, स्ज.नाशर्क) येथील आददवासी वलतीगहृात सोयी-
सुववधाींचा अर्ाव असिे, जेविाचा दजाण ननकृष् असिे, र्ालेय सादहत्य वेळेवर 
शमळत नसिे, इत्यादी त्रु् ीबाबत सींतापलेल्या ववदयार्थयाांनी कळवि येथील 
आददवासी प्रकल्प कायाणलयासमोर माहे जानेवारी २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
दठय्या आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर वलतीगहृातील ववदयार्थयाांनी ददलेल्या ननवेदनानींतर प्रकल्प अगधकारी, 
कळवि याींच्यामाफण त दद.१४.०१.२०१६ वलतीगहृाची पाहिी करुन वसनतगहृातील 
सोयी-सुववधा, र्ैक्षणिक सादहत्य, सकस र्ोजन याबाबत आढावा घेऊन आवश्यक 
ती कायणवाही करण्यात आलेली आहे. 
     तसेच ववदयार्थयाांच्या प्रवेर् क्षमतेनुसार, प्रकल्प कायाणलयामाफण त ल्ेर्नरी, 
बेडीींग सादहत्य, क्रीडा सादहत्य, क्रमाींक पलुतके, वॉ्र कफल््र इत्यादीींचा पुरवठा 
करण्यात आलेला आहे. 
     र्ोजन पुरवठाधारकास र्ोजनाचा दजाण सुधारण्याबाबत नो्ीस देण्यात 
आलेली होती. त्यानुसार र्ोजनाच्या दजाणमध्ये सुधारिा करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य िखार महामांडळामाफच त अन्न, धान्य िाहतुिीचे 
विभशष्ट्ठ िां पन्याांना जास्त्त दराने िां राट हदल्याबाबत 

(२८) *  १६६९९   श्री.जगन्नाथ भशांदे :  सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य वखार महामींडळामाफण त करण्यात येत असलेल्या अन्नधान्य 
वाहतूकीचे कीं त्रा् जालत दरात काही ववशर्ष् कीं त्रा्दराींना देवनू को्यवधी 
रूपयाींचा गैरव्यवहार करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी मा.मुख्यमींत्रयाींना प्राप्त 
झाल्यानींतर त्याींनी माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान चौकर्ीचे आदेर् 
देवनूही आजशमतीस कोितीही कायणवाही करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, कें दद्रय वखार महामींडळामाफण त (सीडब्लूसी) अन्नधान्याची वाहतकू 
करताना देत असलेले वाहतकूीचे दर आणि राज्य वखार महामींडळ देत असलेले 
दर यामध्ये मोठया प्रमािावर फरक असून सीडब्लूसी वाहतकूीसाठी ्नामागे 
१४६ रूपये वाहतकूीसाठी देत असताना राज्य वखार महामींडळ ्नाींमागे सरासरी 
८०० रुपये देते, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, महाराषर राज्य वखार महामींडळामाफण त अन्नधान्याची वाहतकू 
करण्याच्या कीं त्रा्ामध्ये को्यवधी रूपयाींचे गैरव्यवहार झाला असून प्राथशमक 
मादहतीनुसार वषाणकाठी ददलेली सुमारे रुपये ५०० को्ीची कीं त्रा्े वादात सापडली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सींपूिण गैरव्यवहाराची चौकर्ी करून र्ासनाने सींबींगधताींवर कोिती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) तक्रार प्राप्त झाली आहे व तक्रारीची तपासिी चालू 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. ननववदेमधनू महामींडळास आलेले वाहतूकीचे दर हे CWC व 
FCO च्या दराच्या सवणसाधारि जवळपास आहेत. 
(३), (४) व (५) ननववदा प्रकक्रयेच्या सींबींधात आलेल्या तक्रारीची र्ासन लतरावरुन 
तपासिी सुरु आहे. तपासिीतील ननषकषाणवर पढुील कायणवाही करण्यात येईल. 
 

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

नांदरुबार जजल््यातील शासिीय िसनतगहृात प्रिेश भमळण्याबाबत 

(२९) *  १७०९६   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरुबार स्जल््यातील र्ासकीय वसनतगहृात जवळपास ६०० ववदयाथी प्रवेर् 
शमळण्यापासून वींगचत रादहल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्णनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासकीय वसनतगहृात ६०० ववदयार्थयाांना प्रवेर् देण्यासाठी 
र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) व (२) नाही. 
     तथावप, नींदरुबार स्जल््यातील र्ासकीय वसनतगहृातील एकूि मान्य सींख्या 
२७५ असून त्याप्रमािे ववदयार्थयाांना प्रवेर् देण्यात आलेले आहेत, त्यामुळे ६०० 
ववदयाथी प्रवेर् शमळण्यापासून वींगचत राहण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पुणे येथील रुपी सहिारी बँिेत झालेला गैरव्यिहाराबाबत 

(३०) *  १७१६१   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.हेमांत टिले :  सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१)  पुिे र्हरातील रुपी सहकारी बकेँच्या पूिण झालेल्या चौकर्ीचा अहवाल, 
चौकर्ी अगधकारी, पिन सींचालक, श्री.ककर्ोर तोषिीवाल याींनी ददनाींक २ 
फेब्रवुारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास,वतृ्तपत्र माध्यमाींकड ेजादहर केला, हे खरे 
आहे काय, 
(२)  असल्यास,पुिे येथील रुपी सहकारी बकेँतील आगथणक अननयशमतता व 
गैरव्यवहार याबाबत सुरु असलेली चौकर्ी पूिण होऊन त्या बकेँच्या १४ 
सींचालकाींसह ५४ अगधकारी दोषी असल्याचे ननदर्णनास आले आहे व त्याींच्याकडून 
सुमारे १५०० को्ी रूपयाींची वसूली करण्यात यावी, अर्ी शर्फारस अींतरू्णत 
असलेला चौकर्ी अहवाल सादर झालेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २००६ नींतर ननवडून आलेल्या सींचालकाींपकैी ज्या सींचालकाींनी 
गैरव्यवहार केला असल्याच्या तक्रारी र्ासनास प्राप्त झाल्या आहेत ककीं वा या 
बँकेवर प्रर्ासक आिण्याकररता २००६ नींतर ननवडून आलेले जे सींचालक दोषी 
आढळले आहेत अर्ाची चौकर्ी श्री.ककर्ोर तोषिीवाल याींनी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, या चौकर्ी अहवालाचे लवरूप काय आहे व तदनुसार पढेु कोिती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोिती उपाययोजना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही, 
   प्रागधकृत अगधकारी श्री. तोषिीवाल याींनी सहकार आयुक्त व ननबींधक, 
सहकारी सींलथा, पुिे याींच्या कायाणलयाकड े चौकर्ी अहवाल सादर केला आहे. 
चौकर्ी अहवाल सादर केल्याची मादहती वतृ्तपत्र माध्यमाींना ददली आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे, 
    रुपी बकेँच्या ८७ पदागधकारी/ अगधकारी व कमणचारी याींच्यावर बँकेस 
झालेल्या आगथणक नुकसानीची जबाबदारी रु. १४९०.६१ को्ी ननस्श्चत केलेली 
आहे. 
(३) नाही, 
     सन १९९७ ते २०१३ या कालावधीतील बकेँतील अननयशमतताींची तपासिी 
श्री. डी. एन. काळे, ववरे्ष लेखापररक्षक याींनी केली असून त्यानुसार कायणवाही 
चालु आहे. 
(४) व (५) चौकर्ी अहवालानुसार बँकेच्या आगथणक नकुसानीबाबत सींबींगधताींवर 
जबाबदारी ननश्चीत केली आहे. सींबींगधताींकडुन वसुलीसाठी महाराषर सहकारी 
सींलथा अगधननयम १९६० चे कलम ९८ अन्वये वसुली प्रमािपत्र ननगणशमत 
करण्याची कायणवाही सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उदर्वत नाही. 

----------------- 
सोलापूर शहरातील रस्त्त्याांची झालेली दरुिस्त्था 

(३१) *  १७२२१ श्री.रामहरी रुपनिर, 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) सोलापूर र्हरातील रलत्याींची जडवाहतूकीमुळे प्रचींड दरुवलथा झाली असून 
रलत्याींखालील जलवादहन्या वारींवार फु्त आहेत तसेच अपघाताच्या प्रमािातही 
वाढ झाली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रलत्यावरील अपघाताींना आळा घालण्यासाठी बा्यवळिाचे काम 
करून पुिे महामागण आणि ववजापूर महामागण जोडिाऱ्या बाळे ते हत्तुर ते 
बोरामिी या हैद्राबादला जोडिाऱ्या महामागाणचे काम त्वरीत पूिण करिे गरजेचे 
झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासाठी राषरीय महामागण प्रागधकरिाने त्याचा आराखडा तयार 
केला आहे पींरतू ननधीअर्ावी तो प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदर प्रकल्पाला मींजूरी देऊन ननधी उपलब्ध करून देण्याबाबत 
र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) सोलापूर र्हरातील राषरीय महामागण क्र. ९ वरील कक. 
मी. २४१/००० ते २४२/००० ्या लाींबी दरम्यान जानेवारी, २०१६ मध्ये जुनी 
जलवाहीनी फु्ल्याची बाब ननदर्णनास आली, हे खरे आहे. 
     सोलापूर महानगरपाशलकेकडून रलत्याच्या क्षनतग्रलत पषृठर्ागाची दरुुलती 
करुन रलता पूवणवत करण्यात आला आहे. सदर रलत्याची जडवाहतूकीमुळे  
दरुवलथा झालेली नाही. 
(२) सोलापूर र्हरातून जािारी जड वाहतकु सुरळीत होण्याच्यादृष्ीने र्ारतीय 
राषरीय राजमागण प्रागधकरिातफे NHDP Phase III अींतगणत सोलापूर-ववजापूर 
राषरीय महामागण क्र. १३, कक. मी. ०/००० ते ११०/५४२ चे चौपदरीकरिाच्या 
प्रकल्पाींतगणत सोलापूर र्हराच्या दक्षक्षि-पस्श्चम बाजूस (South-West) बाळे ते 
हत्तुर हा २१/००३ कक.मी. इतक्या लाींबीचा बा्यवळि रलता मींजूर आहे. 
     हत्तुर ते बोरामिी या राषरीय महामागण क्र. १३ ते राषरीय महामागण क्र. ९ 
याींना जोडिा-या प्रलताववत बा्यवळि रलत्याचे र्ारतीय राषरीय राजमागण 
प्रागधकरिाच्यावतीने सन २०११ मध्ये प्राथशमक सवेक्षि करण्यात आले असुन 
अदयाप मींजुरी प्राप्त झालेली नसल्याचे प्रकल्प सींचालक, र्ारतीय राषरीय 
राजमागण प्रागधकरि (NHAI), सोलापूर याींनी कळववले आहे. 
(३), (४) व (५) हत्तुर ते बाळे ्या २१.००३ कक.मी. बा्यवळि रलत्याचा काही 
र्ाग माळढोक अर्यारण्याच्या पयाणवरि सींवेदनर्ील क्षेत्रातून जात असल्याने 
राषरीय वन्यजीव मींडळाकडून मींजुरी शमळण्यास ववलींब झाल्याने बा्यवळि 
रलत्याच्या बाींधकामासाठी नव्याने ननववदा ननस्श्चतीची कायणवाही प्रगतीत असून 
ननधी अर्ावी काम रखडलेले नाही, असे प्रकल्प सींचालक, र्ारतीय राषरीय 
राजमागण प्रागधकरि, सोलापूर याींनी कळववले आहे. 
 

----------------- 
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धुळे जजल््यातील एिाजत्मि आहदिासी प्रिल्पाांतगचत आहदिासीांच्या  
वििासासाठी शासनािडून आलेला ननधी खचच िरण्याबाबत 

(३२) *  १७२६१   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे स्जल््यातील एकास्त्मक आददवासी प्रकल्पाींतगणत आददवासीींच्या 
ववकासासाठी सन २०१२ ते २०१५ या दरम्यान र्ासनाकडून आलेला १५० को्ी 
रुपयाींचा ननधी खचण केला नसल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्णनास आल्यानींतर स्जल्हागधकाऱ्याींच्या तपासिी पथकाने हा 
ननधी अखगचणत रादहल्याचे ननदर्णनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाींतगणत र्ासनाचे कोित्याही प्रकारचे ननदेर् 
नसतानासुध्दा काही अगधकाऱ्याींनी ननयमबा्य पध्दतीने लवतींत्र बँकेत खाते 
उघडून ननधी तसाच ठेवला होता, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी करून दोषीींवर कोिती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
     स्जल्हागधकारी, धुळे कायाणलयाच्या तपासिी पथकाने प्रकल्प अगधकारी, 
धुळे याींच्या कायाणलयात ददनाींक १८.०६.२०१५ ते २९.०६.२०१५ या कालावधीत 
लेखापररक्षि केले. त्यावेळी रु.२७,६४,६२,९९५/- इतकाच ननधी अखगचणत होता. 
मात्र सदर पथकाच्या अहवालात सन २०१२-२०१३ ते २०१४-२०१५ अखेर 
खालीलप्रमािे ननधी त्या त्या वषाणअखेरीस अखगचणत असल्याचे दर्णववलेले आहे :- 

माचण, २०१३ अखेर - रु.४१,४७,४८,४७८/- 
माचण, २०१४ अखेर - रु.४४,८०,९३,१७३/- 
माचण, २०१५ अखेर - रु.६२,६९,३४,३०६/- 
मे, २०१५ अखेर - रु.२७,६४,६२,९९५/- 

 

     माचण, २०१३ व माचण, २०१४ अखेरचा अखगचणत ननधी हा पुढील त्या त्या 
आगथणक वषाणमध्ये खचण करण्यात आलेला आहे. 



35 

(२) हे खरे नाही. 
     प्रकल्प कायाणलय, धुळे याींचे सवण आगथणक व्यवहार हे आहरि व सींववतरि 
अगधकारी, र्ारतीय ल्े् बकँ, रेझरी र्ाखा, धुळे (खाते क्र. ३२६४५६४२७२२) या 
एकाच खात्यातनू केले जातात. 
(३) अपर आयुक्त आददवासी ववकास, नाशर्क या कायाणलयाच्या लतरावरुन 
चौकर्ी करता बत्रसदलयीय सशमती गठीत करण्यात आली होती. 
     सशमतीचा चौकर्ी अहवाल आयकु्तालयास ददनाींक ०३.०३.२०१६ रोजी प्राप्त 
झाला असून त्यानुसार प्रकल्प अगधकारी, धुळे याींच्याकडून खलुासा मागववण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य सहिारी गहृननमाचण आधथचि महामांडळाचे होत असलेले निुसान 

(३३) *  १७५८४   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य सहकारी गहृननमाणि आगथणक महामींडळाला चुकीच्या 
धोरिामुळे १०० को्ी रुपयाींपेक्षा जालत नकुसान सोसावे लागत असल्याबाबत 
माहे जानेवारी, २०१६ च्या र्ेव्च्या आठवड्यात लेखापररक्षकाींच्या अहवालावरुन 
ननदर्णनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाींदे्र-कुलाण सींकुलातील हाऊसकफन र्वन या महामींडळाच्या 
मालकीच्या इमारतीतील पाच मजले सन २००० ते २०१७ या कालावधीकररता 
र्ाड्याने देण्याचा ननिणय र्ासनाने घेतला, सदर ननिणयामुळे महामींडळाचे ४० ते 
५० को्ी रुपयाींचे नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चचणगे् येथील वार्ानी चेंबसणमधील दहा हजार चौरस फू्ाचे 
कायाणलय गेली १४ वषे बींद स्लथतीत ठेवल्याने या कालावधीत शमळिाऱ्या ३५ ते 
४० को्ी रुपये र्ाड्यालाही महामींडळ मुकले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, हाऊसकफन एम्प्लॉईजचे श्री.ददनकर देसाई याींनी या महामींडळावर 
प्रर्ासक नेमण्यात यावा अर्ी लेखी मागिी सवण तक्रारीींसह मा.सहकार मींत्री, 
मा.मुख्यमींत्री व सहकार आयकु्ताींकड े१५ ते २० वेळा केली, हे खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, या महामींडळातील गैरव्यवहार व चुकीच्या धोरिामुळे झालेल्या 
आगथणक नकुसानीची चौकर्ी करुन त्यास जबाबदार असलेल्या अगधकारी, 
कमणचारी व सींचालक याींचेववरोधात र्ासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) नाही. 
     सदर ननिणय र्ासनाने घेतलेला नसून सींलथेच्या सींचालक मींडळाच्या ददनाींक 
१३.२.२००१ रोजीच्या सरे्तील ठरावान्वये घेण्यात आला आहे. 
     यासींदर्ाणत हाऊसकफन इमारतीचे ५ ते ९ मजले र्ाड्याने देण्याच्या सदोष 
करारामुळे सींलथेचे सुमारे ४६.३३ को्ीचे नकुसान झाल्याचे ववरे्ष लेखापररक्षि 
सहकारी सींलथा, (कफरते पथक) मुींबई याींच्या अहवालात नमूद आहे. 
(३) अींर्त: खरे आहे, 
(४) होय, 
(५) बाींद्रा कुलाण सींकुलातील हाऊसकफन र्वन या इमारतीतील र्ाडपेो्ीच्या 
झालेल्या नुकसानीबद्दल ववरे्ष लेखापररक्षक, सहकारी सींलथा (कफरते पथक), 
मुींबई याींच्या अहवालास अनसुरुन कलम ८३ ची चौकर्ी करण्यात येईल. 
     वार्ानी चेंबसण सींदर्ाणत कलम ८८ अन्वये फेर चौकर्ीसाठी चौकर्ी 
अगधकाऱ्याची ननयुक्ती केली आहे. 
     प्रर्ासक ननयुक्ती सींदर्ाणत मा.उच्च न्यायालयातील दाव्याच्या ननकाला 
सींदर्ाणत पाठपुरावा करण्यात येईल व त्या अनषुींगाने प्रर्ासक ननयुक्तीची 
कायणवाही करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील गोिांडी बुध्दनगर िो-ऑप हौभसांग सोसायटीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

(३४) *  १७५९३   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.ख्िाजा बेग :  सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील गोवींडी बुध्दनगर को-ऑप हौशसींग सोसाय्ी या सोसाय्ीवर 
र्ासनाने नेमिकू केलेल्या श्री.तळुर्ीदास कृषिा सन्नके याींनी सोसाय्ीत लाखो 
रुपयाींचा गैरव्यवहार केला, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, श्री.तुळर्ीदास कृषिा सन्नके याींनी केलेल्या गैरव्यवहाराची 
चौकर्ी करण्याबाबत सींबींगधत सोसाय्ीने सहननबींधक सहकारी सींलथा (पूवण व 
पस्श्चम उपनगरे) बाींद्रा याींचेकड ेतक्रार दाखल केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदर्ाणत र्ासनाने चौकर्ी करून तदनुसार 
सींबींगधताींववरुध्द कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. तथावप, सींलथेकडून प्राप्त तक्रारीचे अनषुींगाने 
प्रर्ासक कालावधीचे फेरलेखापरीक्षि करण्यासाठी र्ासकीय लेखापरीक्षकाची 
ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
(२) होय, सींलथेकडून ददनाींक ११.०१.२०१६ रोजी तक्रार प्राप्त झालेली आहे. 
(३) सींलथेच्या तक्रारीनुसार प्रर्ासक कालावधीतील व्यवहारासींदर्ाणत र्हाननर्ा 
करण्यासाठी र्ासकीय लेखापरीक्षकाींची फेरलेखा परीक्षिासाठी नेमिकू करण्यात 
आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
बोईसर तारापूर (जज.पालघर) औद्योधगि पररसरात 

 अनधधिृत झोपड्या उभारण्याबाबत 
(३५) *  १७९८२   श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले :   
सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बोईसर तारापूर (स्ज.पालघर) औदयोगगक पररसरात माल वाहतकू वाहनाींसाठी 
असलेल्या पाककां गच्या राखीव रू्खींडावर अनगधकृतपिे परराज्यातील नागररकाींनी 
झोपड्या उर्ारल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ च्या दसुऱ्या सप्ताहात ननदर्णनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी चौकर्ी करून अनगधकृत झोपड्याींवर र्ासनाने 
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे. तथावप, महामींडळाच्या माल 
वाहतूक वाहनाींसाठी असलेल्या रू्खींडावर अनगधकृत झोपड्या उर्ारल्याचे 
ननदर्णनास आल्यानींतर ददनाींक १५ जानेवारी, २०१६ रोजी सदर झोपड्या ह्वून 
रू्खींड मोकळा करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई-पुणे द्रतुगती महामागाचिरील चारही टोल नाक्यािर 
 िाहनाच्या नोंदीमध्ये तफाित असल्याबाबत 

(३६) *  १८१४१   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:  सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-पुिे द्रतुगती महामागाणवरील चारही ्ोल नाक्यावर र्ासनाने 
माहे जुलै, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान वाहनाच्या नोंदिीची सवेक्षि केले होते, 
त्याच वेळी ्ोलच्या कीं त्रा्दाराने ही केले होते या दोघाच्या सवेक्षिात ५० 
्क्क्याहून अगधक नोंदीची तफावत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ च्या चौर्थया 
आठवड्यात ननदर्णनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ्ोल नाक्याींचे मागील दहावषाणपासून लेखापररक्षि झाले नाही, 
हे ही खरे काय, 
(३) असल्यास, या सवेक्षिाचा अहवाल केव्हापयांत सादर करिे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) असल्यास, या प्रकरिी र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     माहे जुलै, २०१५ मध्ये महामींडळामाफण त स्व्हडडओगॅ्रकफक सव्हे करण्यात 
आला होता. या मागाणवर वेगवेगळ्या ्प्याींसाठी वेगवेगळे दर ननदेशर्त आहेत. 
वाहनधारक एका नाक्यावर योग्य ्प्यासाठी पथकर देऊन दसुऱ्या पथकर 
नाक्यावरुन Exit Ramp दवारे बाहेर जाऊ र्कतात. या प्रवासात दसुऱ्या पथकर 
नाक्यावर पथकर दयावा लागत नाही. त्यामुळे प्रनत ददन पथकर र्रुन जािाऱ्या 
व स्व्हडडओ रेकॉडडांग मध्ये समाववष् वाहनाींची सरासरी सींख्या यामध्ये तफावत 
आढळून येते. वाहनाींच्या नोंदीची तफावत या कारिाने तसेच राज्य सरकार ने 
ननदेशर्त केलेल्या ्ोल मध्ये सू् असिाऱ्या वाहनाींमुळे आहे. 
(२) होय, सदर पथकर वसुलीचे कीं त्रा् रु.९१८ को्ी अग्रीम र्रिा करुन घेऊन 
१५ वषाांच्या सवलतीच्या कालावधीसाठी (securitization basis) देण्यात आले 
आहे. लेखा पररक्षिाची बाब मींजूर ननववदेत अींतरु्णत नसल्याकारिाने सदर पथकर 
नाक्याींचे लेखा पररक्षि करण्यात आलेले नाही, 
(३), (४) व (५) स्व्हडडओगॅ्रकफक सव्हेचा अहवाल अ.मु.स. (सा.बाीं.) याींच्या 
अध्यक्षतेखाली गठीत सशमतीस सादर करण्यात आला आहे. सशमतीचा अहवाल 
र्ासनास सादर झाल्यावर पढुील कायणवाही येईल. 

----------------- 
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आखाडा, बाळापूर (जज.हहांगोली) येथील रस्त्त्याांची झालेली दरुिस्त्था 
(३७) *  १८४१७   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.जनाचदन चाांदरूिर :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) आखाडा, बाळापूर (स्ज.दहींगोली) येथील ववववध र्ागामधील अींतगणत रलत्याींची 
दरुवलथा झाली आहे काही र्ागातील रलते व नाल्याींवरील झापे याींची दरुवलथा 
झाली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाने येथील रलत्याींची व नाल्याींवरील झापे याींची दरुुलती 
करण्याबाबत कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) आखाडा-बाळापूर-र्ेवाळा प्रस्जमा-९ रलत्याची गावर्ागातील क्षतीग्रलत 
लाींबीतील रलता सुधारण्याचे काम नाबाडण-२० योजने अींतगणत मींजूर आहे. सदर 
कामाचे कायाणरींर् आदेर् ददनाींक २८.१०.२०१५ रोजी देण्यात आले असून 
सदय:स्लथतीत बाळापूर गावातील शसमें् काँक्री् रलत्याचे काम व डाींबरीकरिाचे 
काम प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील बाजार सभमतीतील आडत रद्द िरण्याच्या ननणचयाबाबत 

(३८) *  १४५८७   डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२६७७ ला हदनाांि 
२२ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय पणन मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील बाजार सशमतीतील आडत रद्द करिे सींदर्ाणत सवण सींबींगधत 
प्रनतननधीींच्या गठीत करण्याींत आलेल्या सशमतीचा अहवाल र्ासनास प्राप्त झाला 
आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रलततु अहवालातील शर्फारर्ीींचे सवणसाधारि लवरुप काय आहे व 
त्यानषुींगाने बाजार सशमतीतील आडत रद्द करिेबाबत र्ासनाने कोिता ननिणय 
घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) व (३) सशमतीस अडत रद्द करण्यासींबींधीचा ववषय अ्यासासाठी ददलेला 
नव्हता. अडत कोिाकडून वसूल करावी या सींबींधीत प्राप्त अहवालावर अदयाप 
ननिणय प्रकक्रया पुिण झालेली नाही. 

----------------- 
मराठिाडयातील रस्त्ते दरुूस्त्तीसाठी ि पाथरी-सोनपेठ  

रस्त्त्याांसाठी ननधी भमळणेबाबत 

(३९) *  १५०४१   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश 
चव्हाण :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४००६ ला हदनाांि २२ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:  सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाडयातील १५५०० कक.मी. रलत्यावरील खड्डयाींच्या दरुूलतीसाठी २००० 
रूपये को्ीींची मागिी औरींगाबाद येथील मुख्य अशर्यींता याींनी मा.सावणजननक 
बाींधकाम मींत्री याींच्याकड ेसन २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान आराखडयाव्दारे सादर 
केली आहे, हे खरे आहे काय , 
(२) तसेच, पाथरी सोनपेठ या रलत्याच्या कामासाठी ५० को्ी रूपयाींचा ननधी 
देण्याबाबतची मागिी परर्िी-दहींगोली स्जल्हा लथाननक लवराज्य सींलथेचे 
लोकप्रनतननधी याींनी अप्पर मुख्य सगचव (सावणजननक बाींधकाम) मुींबई याींच्याकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त ननधी र्ासन लतरावरून मींजुर करण्यात आला आहे 
काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मुख्य अशर्यींता, सावणजननक बाींधकाम प्रादेशर्क 
ववर्ाग, औरींगाबाद याींनी मराठवाड्यातील रलत्याींवरील खड्ड े र्रण्यासाठी व 
रलत्याच्या इतर ककरकोळ दरुुल तीसाठी साधारित: रुपये ४०० को्ी इतक्या 
ननधीची मागिी र्ासनाकड ेकेली आहे. 
(२) अर्ा आर्याचे पत्र र्ासनास प्राप्त झाले आहे. सदर राज्यमागण क्र.२२१ हा 
रलता परर्िी स्जल््यातील पाथरी व सोनपेठ या तालुक्यातनू जातो. सदर 
रलत्याच्या सुधारिेसाठी रुपये २० को्ी इतक्या ननधीची आवश्यकता आहे. 
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(३) रलते परररक्षि व दरुूलतीसाठी औरींगाबाद प्रादेशर्क ववर्ागास रुपये २६९ 
को्ी इतकी तरतदू ववतरीत करण्यात आलेली आहे. तसेच प्रश्नाींककत राज् य मागण 
क्र. २२१ या रलत्यावरील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी खड्ड े र्रण्याचे काम 
अींनतम ्प्प्यात आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

 

समाजिल्याण विभागामाफच त हदल्या जाणाऱ्या  
भशष्ट्यितृ्तीपासून विद्याथी िांधचत असल्याबाबत 

(४०) *  १६०९६   श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५२२ ला हदनाांि २० 
माचच, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ११५५८ महाववदयालयातील १३,३६,५७१ ववदयार्थयाांना 
समाजकल्याि ववर्ागाची शर्षयवतृ्ती माहे जानेवारी, २०१६ पयांत र्कै्षणिक सत्रात 
शमळाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शर्षयवतृ्ती धारक ववदयार्थयाांकडून महाववदयालयाने कोितेही 
रै्क्षणिक रु्ल्क घेऊ नये असे र्ासन ननदेर् असतानाही केवळ शर्षयवतृ्तीची 
रक्कम शमळण्यास ववलींब होत असल्याने अनेक महाववदयालयाींनी ववदयार्थयाांकडून 
रै्क्षणिक रु्ल्क वसुल केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनुसूगचत जाती, ववर्ेष मागास प्रवगण, वव.जा.र्.ज.व इतर 
मागास प्रवगाणतील ववदयार्थयाांना सन २०१५-१६ रै्क्षणिक वषाणतील शर्षयवतृ्ती 
केव्हा शमळिार आहे, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करून दोषीींववरुध्द काय कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) अर्ी बाब ननदर्णनास आली नाही. 
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(३) आयुक्त, समाजकल्याि, पुिे व सींचालक, ववजार्ज, इमाव व ववमाप्र 
कल्याि सींचालनालय, पुिे याींच्यालतरावरून वेळोवेळी सवण क्षेबत्रय कायाणलयाींना 
शर्षयवतृ्ती व शर्क्षि रु्ल्क/परीक्षा रु्ल्क योजनेचे अजण तात्काळ ननकाली 
काढण्याच्या सूचना ददल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील आहदिासी विद्यार्थयाांच्या भशष्ट्यितृ्तीमध्ये  
झालेला िोट्यािधी रुपयाांच्या गैरव्यिहार 

(४१) *  १८६२५   श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आददवासी ववदयार्थयाांच्या शर्षयवतृ्तीमध्ये कोट्यवधी रुपयाींचा 
गैरव्यवहार झाला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्णनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तळोदा व धुळे या तालुक्यात आददवासी ववदयार्थयाणच्या 
शर्षयवतृ्तीमध्ये अींदाजे ३० को्ी रुपयाींचा गैरव्यवहार झाला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी करून दोषीींवर कोिती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ु सिरा : (१) राज्यातील आददवासी ववकास ववर्ागाींतगणत कायणरत 
असलेल्या एकूि २९ प्रकल्प कायाणलयाींपकैी प्रकल्प कायाणलय, गडगचरोली येथे 
माहे डडसेंबर, २०१४ व प्रकल्प कायाणलय, तळोदा येथे माहे जुलै, २०१५ मध्ये 
शर्षयवतृ्ती गैरव्यवहाराची प्रकरिे ननदर्णनास आल्याची बाब खरी आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
     तळोदा प्रकल्प कायाणलयात र्ारत सरकार शर्षयवतृ्ती योजनेंतगणत       
रू. ८,७९,३७,०५०/- इतक्या रकमेचा अपहार झाल्याची बाब ननदर्णनास आलेली 
आहे. तथावप, धुळे प्रकल्प कायाणलयाींतगणत शर्षयवतृ्ती गैरव्यवहाराच्या घ्ना 
ननदर्णनास आलेल्या नाहीत. 
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(३) उक्त घ्ना ननदर्णनास आल्यानींतर प्रकल्प अगधकारी, गडगचरोली व प्रकल्प 
अगधकारी, तळोदा याींना तसेच त्या कायाणलयातील सींबींगधत शलपीक याींना 
ननलींबबत करण्यात आलेले आहे. तसेच दोषी सींलथाींववरूद्ध F.I.R. दाखल करण्यात 
आलेला आहे. 
     तसेच राज्यात इतर दठकािी अर्ा प्रकारे गैरव्यवहार झाल्याची र्क्यता 
ग्रा्य धरून आददवासी ववकास ववर्ाग तसेच इतर ववर्ागाींतगणत शर्षयवतृ्ती 
प्रकरिाींची चौकर्ी करण्याकररता मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी ददलेल्या ननदेर्ानसुार 
गहृ ववर्ागामाफण त दद. १५.०१.२०१६ रोजीच्या र्ासन ननिणयान्वये ववर्ेष चौकर्ी 
पथकाची लथापना करण्यात आलेली आहे. सदर ववर्षे चौकर्ी पथकामाफण त 
प्रलततु प्रकरिाींची सखोल चौकर्ी सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िाळुस्त्ते (ता.इगतपुरी, जज.नाभशि) येथील शासिीय आश्रम  

शाळेतील विद्यार्थयाचचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

(४२) *  १५४९८   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) काळुलते (ता.इगतपुरी, स्ज.नाशर्क) येथील र्ासकीय आश्रमर्ाळेच्या 
हलगजीपिामुळे एका ववदयार्थयाांला वेळेत उपचार न शमळाल्याने केवळ ताप 
येऊन त्याचा स्जल्हा रुग्िालयात उपचारादरम्यान मतृ्यू झाला असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी करुन ववदयार्थयाांकड े दलुणक्ष 
करिाऱ्या सींबींगधत आश्रमर्ाळेचे अगधक्षक व शर्क्षक याींच्यावर कोिती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     कु.रामदास झुगरे, इ. ८ वीच्या ववदयार्थयाणस ददनाींक २८/०९/२०१५ रोजी 
दपुारी ताप आल्याचे लक्षात येताच त्यास त्याच ददवर्ी प्राथशमक आरोग्य कें द्र 
काळुलते येथे दाखल करुन वैदयककय उपचार करुन डॉक््राींनी ग्रामीि रुग्िालय, 
घो्ी येथे नेण्यास साींगगतले. त्यास त्याच ददवर्ी ग्रामीि रुग्िालय घो्ी येथे 
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उपचारासाठी दाखल केले. तेथील डॉक््राींनी उपचार करुन पढुील उपचाराींसाठी 
ग्रामीि रुग्िालय, नाशर्क येथे पाठववले. तथावप त्यानींतर ददनाींक २९/०९/२०१५ 
रोजी स्जल्हा रुग्िालय नाशर्क येथे औषधोपचार सुरू असताींना सकाळी १०:०० 
वाजता त्याचा मतृ्यू झाला. 
(२) या प्रकरिी सदर र्ाळेचे मुख्याध्यापक, अगधक्षक व वगणशर्क्षक याींना कारिे 
दाखवा नो्ीस देण्यात आलेल्या होत्या. तथावप त्याींचा खलुासा स्लवकाराहण 
असल्याचे आढळून आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

उस्त्मानाबाद येथील जजल्हा बिेँत शेतिऱ्याांच्या पीि विम्पयासाठी शासनािडुन 
आलेली रक्िम राज्य बँिेचे िजच फेडण्यासाठी िापरण्यात आल्याबाबत 

(४३) *  १६३५३ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.अमरभसांह पांडडत : सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) उलमानाबाद येथील स्जल्हा बकेँत रे्तकऱ्याींना पीक ववम्यासाठी र्ासनाकडुन 
आलेल्या ४६ को्ीींपकैी ४० को्ीींची रक्कम पीक ववम्यासाठी न ठेवता परलपर 
राज्य बँकेचे कजण फेडण्यासाठी वापरण्यात आल्याचा प्रकार उलमानाबाद स्जल्हा 
बँकेने केल्याची घ्ना माहे फेब्रुवारी, २०१६ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदर्णनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करून सदर स्जल्हा बँकेच्या 
अगधकाऱ्याींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही, 
(३) लागू नाही. 
 

----------------- 
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भसांधदुगुच जजल््यातील परूळे-धचपीतील शेति-याांच्या  
जभमनी खरेदीत झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

(४४) *  १४६८६   श्री.विजय उफच  भाई धगरिर, श्रीमती हुस्त्नबानू खभलफे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शसींधदुगुण स्जल््यायतील परूळे-गचपीतील र्तेक-याींच्या जशमनी एमआयडीसीने 
खाजगी बाजारर्ाव १० ते १५ हजार प्रनत गुींठा असताना ती र्ासकीय 
बाजारर्ावानुसार प्रनत गुींठा ३०० ते ८०० रुपये एवढया नाममात्र दराने 
ववमानतळासाठी २६० हेक््र जशमनी खरेदी केल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ववमानतळाच्या ववलतारासाठी आिखी ९०० हेक््र जशमनीची 
आवश्यकता असल्याने महसुल ववर्ागाने त्या जशमनीच्या सातबारावर सदर 
जमीन र्ासनाशर्वाय अन्य कुिाला ववकता येिार नाही, असे बजावत पेस्न्स ल 
र्ेरा मारण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पेस्न्सल र्ेरा असलेल्या जशमनीचे व्यवहार र्ेरा उठववल्याशर्वाय 
होिार नसल्याचे र्ासनाने जादहर केले असताना सदर पेस्न्सल र्ेरा असलेल्या 
रे्कडो एकर जशमनीचे खरेदीचे व्यवहार करण्यात आल्याने महसुल ववर्ागाचा 
पेस्न्सलने केलेला गैरव्यवहार ददनाींक ११ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदर्णनास आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तदनसुार परूळे-गचपी येथील 
ग्रामलथाींची फसविकु करुन त्याींच्या जशमनी कवडीमोल र्ावाने ववकत घेत 
कोट्यवधी रुपये ला्िा-याींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोिती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
     शसींधदुगूण स्जल््यातील वेंगुलाण तालुक्यातील मौजे गचपी, कली व परुळे 
येथील जशमनी महाराषर औदयोगगक ववकास अगधननयम १९६१ मधील 
तरतुदीनुसार अगधसूगचत करण्यात आल्या असून कलम ३३(३) नुसार सन १९९९ 
च्या शर्घ्रशसध्द गिकाचे दर पायारू्त माननू त्याींचा मुल्याींकन ननवाडा करण्यात 
आलेला आहे. 
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(२), (३), (४) व (५) शसींधदुगुण स्जल््यातील वेंगुलाण औदयोगगक क्षेत्रातील मौजे 
गचपी-परुळे, कली येथील ९३३.९२.४७ हे.आर खाजगी क्षेत्र ददनाींक ३/५/२००७ रोजी 
अगधसूगचत करण्यात आले होते. तथावप सदर क्षेत्रास सींबींगधत रे्तकऱ्याींचा ववरोध 
असल्याने र्ासनाने ददनाींक ९/७/२०१३ च्या अगधसूचनेन्वये सींपूिण क्षेत्र 
ववनाअगधसूगचत करुन स्जल्हागधकारी, शसींधुदगूण याींना महसूली अशर्लेखात 
आवश्यक त्या सुधारिा करण्याबाबत कळववण्यात आले होते. त्या अनषुींगाने 
उपववर्ागीय अगधकारी, सावींतवाडी याींच्यामाफण त ददनाींक १८/८/२०१३ रोजी पेस्न्सल 
र्ेरा कमी करण्यात आला आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्याच्या वििासाच्यादृष्ट्टीने प्रिल्पाांचे ननयोजन िरण्याबाबत 

(४५) *  १५०१३   डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या ववकासाच्या दृष्ीने महत्त्वपूिण अर्ा सुमारे ५२ हजार को्ी 
रुपयाींच्या आठ पायारू्त सुववधा प्रकल्पाींना पुनरणगचत पायारू्त सुववधा सशमतीने 
तत्वत: मींजूरी ददली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदर्णनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पात ठािे-घोडबींदर रलत्यावर सुमारे ४ कक.मी.चा उन्नत 
मागण उर्ारण्यात येिार आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपूर, मुींबई सुपर कम्यनुनकेर्न हायवे या रलत्याच्या आखिीस 
मींजूरी देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकल् पाींचे ननयोजन करण्याबाबत र्ासनाने कोिती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     मींत्रीमींडळाच्या पायारू्त सुववधा सशमतीने ददनाींक ३०/११/२०१५ च्या बठैककत 
महाराषर राज्य रलते ववकास महामींडळाच्या सुमारे रु.४३०४५/- को्ीच्या आठ 
पायारू्त सुववधा प्रकल्पाींना तत्वत मींजूरी ददली आहे. 
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(२) होय. 
     वरील उल्लेणखत ददनाींक ३०/११/२०१५ मींबत्र मींडळाच्या पायारू्त सुववधा 
सशमतीच्या बैठकीमध्ये घोडबींदर ते गायमुख या ३.९९५ कक.मी. लाींबीच्या उन्नत 
मागाणच् या कामाला प्रर्ासककय मान्यता देण्यात आली आहे. 
(३) होय, वरील उल्लेणखत ददनाींक ३०/११/२०१५ च्या पायारू्त सुववधा सशमतीच्या 
बैठकीमध्ये पाच प्रादेशर्क ववर्ागास जोडिाऱ्या नागपूर मुींबई सुपर कम्यनुनकेर्न 
द्रतुगती मागाणच्या कामासाठी महाराषर राज्य रलते ववकास महामींडळास 
कायाणन्वयीन यींत्रिा म्हिनू घोवषत केलेले आहे. 
(४) उपरोक्त प्रकल्पाचे सुसाध्यता अहवाल व सववलतर प्रकल्प अहवाल तयार 
करण्यासाठी महाराषर राज्य रलते ववकास महामींडळाने या कामासाठी 
सल्लागाराची नेमिकू करण्यासाठी ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत व पढुील 
कायणवाही प्रगतीत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

माथाडी िामगार राज्यभर आांदोलन िरणार असल्याबाबत 

(४६) *  १५५५४   श्रीमती हुस्त्नबानू खभलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय पणन मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य र्ासनाने काींदा ब्ाट्यासह अन्य रे्तमाल एपीएमसीच्या ननयमनातून 
मुक्त केल्यास राज्यात उग्र आींदोलन करण्याचा इर्ारा माथाडी नेते, लथाननक 
लोकप्रनतननधीनी ददला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्णनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाने असा ननिणय घेतल्यास सींबींगधत सवण माथाडी कामगार 
राज्यर्रात चक्काजाम करिार असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्णनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी करून काय कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) राज्यातील र्तेकऱ्याींना त्याींच्या र्ेतमालासाठी ववववध ववकक्रचे पयाणय उपलब्ध 
करून जालतीत जालत र्ाव शमळावा यासाठी र्ाजीपाला, फळे व काींदा ब्ा्े 
ननयमनमुक्त करण्याचा प्रलताव र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. सदर प्रलतावाच्या 
अनषुींगाने माथाडी कामगार व लोकप्रनतननधी याींच्यार्ी चचाण करण्यासाठी ददनाींक 
१७/२/२०१६ रोजी मा.मींत्री (पिन) याींचे अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. 
त्यात सवण पक्षीय व दहतसींबींधीताींच्या प्रनतननधीींसोबत पनु्हा एकदा चचाण करण्याचा 
ननिणय घेण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्र राज्य िसांतराि नाईि विमुक्त जाती ि भटक्या जमाती  

वििास महामांडळाच्या िजच िाटपाबाबत 

(४७) *  १५२२९   श्री.अननल सोले, श्री.भमतेश भाांगडडया, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासनाने महाराषर राज्य वसींतराव नाईक ववमुक्त जाती व र््क्या जमाती 
ववकास महामींडळाची समाजाच्या आगथणक ववकासाकररता लथापना केली, हे खरे 
काय, 
(२) सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या आगथणक वषाणत ्याकररता ककती नागररकाींनी 
अजण केले आहे, 
(३) असल्यास, महामींडळ व बॅंकेमाफण त ककती लार्ार्थयाांना ककती रक्कम कजण 
वा्प झाले आहे व कमणचारी वगाणची वेतनाची रक्कम ककती आहे 
(४) कजणवा्प केले नसल्यास गेल्या अनेक मदहन्याींपासून कजण वा्प न 
करण्याची कारिे कोिती आहेत, 
(५) र्ासन ववववध कायाणत अमाप पैसे खचण करत असताींना लवींयरोजगाराकररता 
ननधी उपलब्ध न करण्याची कारिे कोिती आहेत, 
(६) र्ासनाने या सींदर्ाणत कोिती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) सन २०१४-२०१५ मध्ये एकूि ४३२३ अजणदाराींनी व २०१५-२०१६ मध्ये एकुि 
३९७० अजणदाराींनी अजण केले आहेत. 
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(३) (अ) सन २०१४-२०१५ मधील ववववध योजनाींअींतगणत कजण ववतरिाचा तपशर्ल 
खालील प्रमािे आहे. 
(रु.लक्ष) 

लार्ाथी महामींडळाचा सहर्ाग बँकेचा सहर्ाग वेतनावरील खचण 
१६७४ ९४५.०० २१०० ४३६.०८ 

(ब) सन २०१५-२०१६ मध्ये ववववध योजनाींअींतगणत कजण ववतरिाचा तपशर्ल 
खालील प्रमािे आहे. 
(रु.लक्ष) 

लार्ाथी महामींडळाचा सहर्ाग बँकेचा सहर्ाग वेतनावरील खचण 
३३६ २१०.०० ४७१ ६०६.३९ 

(४) उपलब्ध ननधीनुसार पात्र लार्ार्थयाांना स्जल्हा लतरावर महामींडळाकडून कजाणचे 
ववतरि करण्यात आले आहे. 
(५) व (६) र्ासन लवयींरोजगाराच्या योजनेकरीता प्रनतवषण ननधी उपलब्ध करुन 
देत असून महामींडळामाफण त राबववत असलेल्या योजनाींची मादहती लार्ार्थयाांपयांत 
पोहोचववण्याकरीता ववववध प्रशसद्धी माध्यमाींचा वापर करण्यात येतो, तसेच स्जल्हा 
लतरावर मेळाव्याींचे आयोजन करुन लार्ार्थयाांना योजनाींची मादहती ददली जाते. 
 

----------------- 
मुांबई, िरळी येथे समाजिल्याण विभागामाफच त चालविण्यात येणाऱ्या 

 िसनतगहृातील विद्यार्थयाांना सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत 
 

(४८) *  १५७३८   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजभभये, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.जगन्नाथ भशांदे, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वरळीच्या बी.डी.डी. चाळीत आगथणक दबुणल घ्काींमधील सामास्जक न्याय 
ववर्ागाच्यावतीने चालववल्या जािाऱ्या तीन वसनतगहृामध्ये माहे सप् े्ंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्या दरम्यान  पािी नसल्याने र्ेकडो ववदयाथी आणि ववदयाथींनीना 
मोठया त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्यामुळे लवयींपाकगहेृ, लवच्छतागहेृ, र्ौचालयामध्ये पािी 
नसल्याने लवच्छतेअर्ावी दगुांधीने र्रलेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वसनतगहृाच्या व्यवलथापनाचे वारींवार दलुणक्ष होत असल्याने 
ववदयार्थयाांना सतत कोित्या ना कोित्या अडचिीींना सामोरे जावे लागते, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) ते (३) नाही. 
सदर तीनही वसनतगहृाींमध्ये दद. ४ जुलै, २००३ व दद. २६ जुलै, २०११ रोजीच्या 
र्ासन ननिणयानुसार ववदयार्थयाांना सोई-सुववधा ददल्या जातात. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
सािचजननि बाांधिाम विभागातील िेलेल्या बदल्याांबाबत 

(४९) *  १४९४३   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.माणणिराि ठािरे :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) सावणजननक बाींधकाम ववर्ागात बदल्याींचा सावळागोंधळ सुरु असुन मुख्य 
अशर्यींता, अधीक्षक अशर्यींता व कायणकारी अशर्यींता दजाणच्या बारा अगधका-याींची 
दोन ते सहा मदहन्यात तीन ते पाच दठकािी बदली करण्यात आल्या असुन 
बदल्या करताींना कायणकारी अशर्यींत्याींना उपलब्ध पदापेक्षा अगधक जागाींवर 
पदोन्नती देण्यात आली आहे, या पदोन्नतीमुळे अनेक अगधका-याींना 
पदलथापनेअर्ावी फुक् पोसावे लागत असल्याचे ददनाींक २९ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
वा त्या सुमारास ननदर्णनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, सावणजननक बाींधकाम ववर्ागामध्ये कायणकारी अशर्यींता ते अध स् क्षक 
अशर्यींता पदोन्नत्याींमध्ये कायणकारी व अकायणकारी पदाबाबत चुकीची मादहती 
देवनू पात्र नसलेल्या अगधकाऱ्याींना पदोन्नती बहाल करण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) सावणजननक बाींधकाम ववर्ागामध्ये ननयम व ननकष डावलून एकाच वषाणत 
दोन- तीन बदल्या ककीं वा बदली आदेर्ात अींर्तः बदल करण्यात आला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बदल्याींसाठी तीन वषाणचा ननयम आहे मात्र हा ननयम सराणस 
धुडकावुन दर तीन मदहन्याला अगधका-याींच्या बदल्याींचे आदेर् काढण्यात येत 
आहेत आणि या बदल्याींचा बोजा र्ासनावर पडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करून कोिती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) सावणजननक बाींधकाम ववर्ागातील काही अगधकाऱ्याींच्या 
एवप्रल ककीं वा मे मदहन्याव्यनतररक्त झालेल्या अननयशमतकाशलक बदल्या महाराषर 
र्ासकीय कतणव्ये पार पाडताना होिाऱ्या ववलींबास प्रनतबींध अगधननयम, २००५ 
च्या कलम ४(४) व ४ (५) मधील तरतदुीनुसार प्रर्ासकीय कारिालतव सक्षम 
प्रागधकाऱ्याच्या मान्यतेने करण्यात आल्या आहेत. 
     तसेच पदोन्नतीने प्रनतननयुक्तीच्या दठकािी पदलथापना ददलेल्या काही 
अगधकाऱ्याींना रुजू करुन घेतले नव्हते. अर्ा अगधकाऱ्याींना अन्यत्र पदलथापना 
देण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) ववर्ागातील काही अगधकाऱ्याींच्या एवप्रल ककीं वा मे मदहन्याव्यनतररक्त 
झालेल्या अननयशमतकाशलक बदल्या महाराषर र्ासकीय कतणव्ये पार पाडताना 
होिाऱ्या ववलींबास प्रनतबींध अगधननयम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) मधील 
तरतुदीनुसार प्रर्ासकीय कारिालतव सक्षम प्रागधकाऱ्याच्या मान्यतेने करण्यात 
आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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स्त्ियांसेिी सांस्त्थेमाफच त अनदुान तत्िािर सुरु असलेल्या 
 िधृ्दाश्रमाांच्या अनदुानात िाढ िरण्याबाबत 

(५०) *  १७९३१   श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते :   
सन्माननीय विशेष सहाय्य मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सन १९६३ मध्ये ६० वषण वयावरील वधृ्द, ननराधार, ननराश्रीत परुुष 
स्लत्रया, अपींग याींचेसाठी लवयींसेवी सींलथेमाफण त अनदुान तत्वावर वधृ्दाश्रमाींना 
र्ासनाने मींजुरी प्रदान केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात आजशमतीस अनदुान तत्वावर ककती वधृ्दाश्रम सुरु 
आहेत, 
(३) या वधृ्दाश्रमातील मान्य सींख्या ककती आहे वा त्या मान्य सींख्येत 
सींलथेमाफण त ककती वधृ्दाींना कोित्या आधारावर मोफत प्रवेर् देण्यात येतो, 
(४) तसेच या मान्य सींख्येच्या आधारावर वधृ्दा श्रमाींना प्रनत व्यक्ती ककती 
अनदुान मींजूर करण्यात येते व कोिकोित्या सोयी-सुववधाींसाठी ददल्या जातात, 
(५) या वधृ्दाश्रमाींच्या सोयी-सुववधा वाढववण्यासाठी र्ासनाने अनदुानात वाढ 
करण्याबाबत कोिती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) राज्यामध्ये ३९ वदृ्धाश्रमाींना अनदुाननत तत्वावर मान्यता ददलेली आहे. 
त्यापैकी ३२ वदृ्धाश्रम चालू असून ७ वदृ्धाश्रम बींद आहेत. 
(३) वदृ्धाश्रमाची मान्य सींख्या कमीत कमी २५ व जालतीत जालत १०० आहे. 
ननराधार व ननराश्रीत असलेल्या ६० वषाणवरील वदृ्ध पुरूष आणि ५५ वषाणवरील वदृ्ध 
स्लत्रया त्याचप्रमािे अपींग वदृ्धाींना सदरहू आश्रमात मोफत प्रवेर् देण्यात येतो. 
(४) अनदुान तत्वावरील वदृ्धाश्रमाना प्रनत व्यक्ती रु.९००/- प्रमािे अनुदान मींजुर 
करण्यात येते.यामधील वदृ्धाींना र्ोजन, कपड,े बेडीींग सादहत्य, औषधोपचार 
इत्यादी सोयी पुरववल्या जातात. 
(५) व (६) या वदृ्धाश्रमाच्या सोयी सुववधा वाढववण्याचा व अनदुानात वाढ 
करण्याबाबतचा प्रलताव ववचाराधीन आहे. 
 
 

----------------- 
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भशि सम्राट िो.ऑप.सो.,विश्ििमाच नगर, िळिा या गहृननमाचण  
सोसायटीच्या मानीि अभभहस्त्ताांतरणाबाबत 

(५१) *  १५००२   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठािे र्हरातील सन १९९७ मध्ये लथावपत झालेल्या शर्व सम्रा् को.ऑप.सो., 
ववश्वकमाण नगर, कळवा नाका, कळवा या गहृननमाणि सोसाय्ीसह अनेक 
गहृननमाणि सींलथाींच्या पदागधकाऱ्याींनी मानीव अशर्हलताींतरासाठीचे प्रलताव स्जल्हा 
उपननबींधक, सहकारी सींलथा, ठािे या कायाणलयाकड े२ वषाणपूवी सादर केले आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ोगव्ा प्रमािपत्र/बाींधकाम पूिणत्वाचा दाखला नसताना ददलेल्या 
मानीव अशर्हलताींतरिा सींबींगधत आदेर् अींमलबजाविीच्या पढुील ्प्प्यावर 
दप्तरी दाखल केले असल्याचे स्जल्हा उपननबींधक, सहकारी सींलथा, ठािे 
याींचेकडून ददनाींक ५ जनू, २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये चेअरमन/सेके्र्री, शर्व सम्रा् 
को.ऑप.सो., ववश्वकमाण नगर, कळवा नाका, कळवा या गहृननमाणि सोसाय्ीच्या 
पदागधकाऱ्याींसह अन्य गहृननमाणि सींलथाींच्या पदागधकाऱ्याींना ददनाींक ५ जनू, 
२०१५ रोजी व त्यानींतरही पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ठािे महानगरपाशलका क्षेत्रातील ठािे, कळवा या र्ागामध्ये 
अगधकागधक इमारती या सन १९७५ पासूनच्या कालावधीतील असल्याने त्या 
इमारतीस र्ोगव्ा प्रमािपत्र/बाींधकाम पूिणत्वाचा दाखला शमळिे दरुापालत झाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ज्या गहृननमाणि सोसायट्याींकड े र्ोगव्ा प्रमािपत्र/बाींधकाम 
पूिणत्वाचे दाखले नाहीत, अर्ा इमारतीींबाबत मानीव अशर्हलताींतरि प्रमािपत्र 
देण्याबाबत र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) होय, हे खरे आहे. 
     बऱ्याच जुन्या सहकारी गहृननमाणि सींलथाींचे इमारतीचे र्ोगव्ा दाखले 
इ.सींलथा पदागधकाऱ्याींना उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे मानीव 
अशर्हलताींतरिासाठी प्रत्यक्षात येिाऱ्या अडचिीचा अ्यास करण्यासाठी सहकार 
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आयुक्त व ननबींधक, सहकारी सींलथा, पुिे या कायाणलयाने ददनाींक २३.०७.२०१५ 
रोजीचे आदेर्ान्वये ववववध ववर्ागाच्या अगधकाऱ्याींची सशमती गठीत केली असून, 
सदर सशमतीचा अहवाल लवकरच अपेक्षक्षत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
बोंद्री ते सरापूर (ता.रामटेि, जज.नागपूर) या मागाचची दरुुस्त्ती िरण्याबाबत 

(५२) *  १८११३   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बोंद्री ते सत्रापूर (ता.राम्ेक, स्ज.नागपूर) या मागाणच्या दरुुलती करण्याकररता 
सन २०१५-१६ च्या प्रलताववत अथणसींकल्पात या कामाचा समावेर् करण्यात आला, 
परींत ूउक्त कामाला सुरुवात करण्यात आली नसल्याची बाब माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सत्रापूर उपशसींचन योजनेच्या उपकालव्याचे काम व पेंच प्रकल्प 
णखींडसी पूरक कालवा बाींधकामामुळे उक्त रलता खराब झाला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रलत्याच्या दरुुलतीसाठी र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) प्रश्नाींककत रलत्याचे काम सन २०१५-२०१६ च्या 
अथणसींकल्पात समाववष् नाही. 
(२) सत्रापूर उपशसींचन उपकालव्याचे काम व पेंच प्रकल्प णखींडसी पूरक कालवा 
बाींधकामामुळे रलत्याच्या वाहतूकीत वाढ झाली असल्यामुळे रलता क्षनतग्रलत होत 
आहे. 
(३) व (४) प्रश्नाधीन रलत्याचे काम मींजूरी व ननधीच्या उपलब्धतेच्या अधीन 
राहून हाती घेण्याचा प्रयत्न राहील. 
 

----------------- 
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राज्यातील औद्योधगिदृष्ट्ट्या मागासलेल्या अमरािती विभागात  
उद्योगाांना प्रोत्साहन ि सिलती देण्याबाबत 

(५३) *  १८४०४ श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय उद्योग 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात औदयोगगकदृषट्या मागासलेल्या अमरावती ववर्ागात सुमारे ५ हजार 
को्ी रुपये गुींतविकूीच्या उदयोगाींचे प्रलताव अदयाप कागदावरच असल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या र्ागात उदयोगाींना प्रोत्साहन व सवलती देण्याबाबत र्ासनाने 
कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
(२) सामूदहक प्रोत्साहन योजनेंतगणत अमरावती ववर्ागामध्ये एकूि २४ ववर्ाल 
प्रकल्पाींना मान्यता ददली असून त्यात आश्वाशसत गुींतविकू रु.१४५७६ को्ी 
प्रलताववत असून २२१५८ व्यक्तीींना रोजगाराच्या सींधी प्रलताववत आहेत. 
    तसेच “मेक इन इींडडया” या कायणक्रमामध्ये अमरावती ववर्ागातील प्रलताववत 
सूक्ष्म, लघु, मध्यम व मोठे उदयोगाींतगणत एकूि २३५ उदयोजकाींनी 
र्ासनासमवेत सामींजलय करार केले असून त्यामधील प्रलताववत र्ाींडवली 
गुींतविकू रु.२८६० को्ी व ८१८६ व्यक्तीींना रोजगाराच्या सींधी प्रलताववत आहेत. 
    या ववर्ागातील ५ ववर्ाल प्रकल्पाींना व ३ मोठ्या प्रकल्पाींना पात्रता 
प्रमािपत्र देण्यात आले असून त्याींना प्रोत्साहनेही देण्यात आली आहेत. 
    तसेच एम आय डी सी ने या ववर्ागात एकूि ४३ औदयोगगक क्षेत्र ेलथापन 
केली असून त्यासाठी एकूि ६३९९.१२ हे.आर. जमीन सींपादीत करण्यात आली 
आहे. या ववर्ागात महामींडळाने ५९८८ रु्खींडापैकी ५३१८ रू्खींडाींचे वा्प केले 
आहे. सदय:स्लथतीत १५८२ रू्खींडाींवरील उदयोगाींमध्ये उत्पादन सुरू असून त्यातनू 
३४,२४९ व्यक्तीींना रोजगार ननमाणि झाला आहे. 
     नाींदगाव पेठ, अमरावती येथे वलत्रोदयोग पाकण  लथापन केला असून सदर 
दठकािी मे.रेमींड ्ेक्स्ाईल्स याींचेकडून अनतववर्ाल वलत्रोदयोग प्रकल्प लथापन 
करण्याचे प्रलताववत आहे. तसेच र्ासनाने ववदर्ाणतील नागपूर व अमरावती 
ववर्ागातील ववर्ाल व अनतववर्ाल प्रकल्पाींना १००% ढोबळ मुल्यवधीत करावर 
आधाररत प्रोत्साहने देण्याचा नुकताच ननिणय घेतला असून त्यामुळे सदर र्ागात 
अगधक गुींतविकु होवनू औदयोगगकरिास चालना शमळिार आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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बाांधपाडा (ता. उरण) येथील अमेया लॉजजस्त्टीि िां पनीच्या िेभमिलयुक्त  
दवुषत साांडपाण्यामुळे शेतिऱ्याांच्या जभमनी नापीि झाल्याबाबत 

(५४) *  १६५१६   श्री.जयांत पाटील :  सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उरि तालुक्यातील अमेया लॉस्जल्ीक कीं पनीने मातीचा र्राव केल्याने तसेच 
केशमकलयुक्त साींडपािी ननचरा होण्याच्यादृष्ीने योग्य ननयोजन न केल्याने मौजे 
बाींधपाडा, खोप्े, धसाखोर्ी येथील जशमनीत पािी शर्रल्याने केशमकलयुक्त 
दवुषत साींडपाण्यामुळे र्ातपीकाखालील जशमनी नापीक झाल्याची तक्रार 
आपदग्रलताींनी स्जल्हागधकारी, रायगड याींच्याकड ेमाहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमेया लॉस्जल्ीक कीं पनी प्रर्ासनाने रे्तीचे होिारे नकुसान 
थाींबववण्याच्या दृष्ीने कोिती उपाययोजना केली आहे, 
(३) असल्यास, कीं पनी प्रर्ासनाकडून रे्तकऱ्याींना नकुसान र्रपाई शमळवनू 
देण्याबाबत र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) होय, याबाबतची तक्रार तहस स् लदार उरि याींचेकड ेप्राप्त 
झाली आहे. 
(२) व (३) प्रलततु तक्रारीबाबत तहशसलदार उरि याींचेकडून चौकर्ी करण्यात 
आली असून त्याींच्या ददनाींक ३०/०९/२०१५ च्या पत्रान्वये सींबींध स् ताींना नकुसान 
र्रपाई देण्याबाबत कीं पनी प्रर्ासनाला सुच स् त करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
माथाजूचन (ता.झरी, जज.यितमाळ) येथील आश्रमशाळेतील  

पाचिीचा िगच बांद िेल्याबाबत 

(५५) *  १५८३३   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  माथाजूणन (ता.झरी, स्ज.यवतमाळ) येथील आश्रमर्ाळेत गेली ३५ वषे चालू 
असलेला पाचवीचा वगण आश्रमर्ाळा व्यवलथापन व मुख्याध्यापकाींच्या 
बेजबाबदारपिामुळे या र्कै्षणिक वषाणत बींद करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या पररसरातील आददवासी बाींधवाने तसेच लथाननक 
लोकप्रनतननधीींनी पाींढरकवडा (स्ज.यवतमाळ) आददवासी ववकास प्रकल्प 
अगधकाऱ्याींचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान लक्ष वेधले, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत, 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     सन २०१५-२०१६ या र्ैक्षणिक वषाणत इयत्ता ५ वी साठी ववदयाथी शमळाले 
नसल्याने माथाजूणन (ता.झरी, स्ज.यवतमाळ) येथील आश्रमर्ाळेत या र्कै्षणिक 
वषाणत ५ वी चा वगण सुरू करता आलेला नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     माथाजुणन र्ाळेच्या पररसरातील आददवासी बाींधवाींनी ककीं वा लोक 
प्रनतननधीींनी प्रकल्प अगधकारी, एकास्त्मक आददवासी ववकास प्रकल्प, पाींढरकवडा 
स्ज.यवतमाळ ककीं वा अपर आयुक्त, आददवासी ववकास अमरावती याींचे 
कायाणलयास कोित्याही प्रकारचे ननवेदन सादर केलेले नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
भटक्या विमुक्त जमातीचे प्रमाणपर देताांना ६० िषाचचा  

िागदोपरी पुरािा माधगतल्याबाबत 
(५६) *  १४६३१   श्री.हररभसांग राठोड : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र््क्या व ववमुक्त समाजातील ववदयार्थयाांना जात प्रमािपत्र शमळववण्यासाठी 
र््कीं ती करण्याची वेळ आली आहे, वींर्ावळीची नोंदच नसल्याने बहुताींर् 
ववदयार्थयाांना प्रमािपत्र े शमळिे अवघड झाले आहे. र्ासनाने र््क्या ववमुक्त 
जमातीचे प्रमािपत्र देताींना ६० वषाणचा कागदोपत्री पुरावा मागगतला असल्याचे 
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, गावात घर नाही आणि शर्वारात र्ते नाही अर्ी या समाजाची 
आजवरची अवलथा आहे व कु्ुींबाची नोंद कोठे व कर्ी असिार असा प्रश्न 
ननमाणि झाला आहे तेव्हा ही जाचक अ् र्ासन रद्द करून र््क्या ववमुक्ताींना 
न्याय देिार आहे काय, 
(३) असल्यास, या बाबतीत र्ासनाचे धोरि काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 
     कें द्र र्ासनाच्या ननदेर्ानुसार या ववर्ागाच्या दद.६/२/२०१० च्या र्ासन 
ननिणयान्वये ववमुक्त जाती र््क्या जमाती या प्रवगाणतील व्यक्तीींना अथवा 
त्याींच्या कु्ुींबबयाींना दद.२१/११/१९६१ रोजी वा तत्पवूी त्याींचा राज्यातील 
सवणसाधारि रदहवास असण्याची अ् ववदहत करण्यात आली असून त्यानुसार 
जातपडताळिी ननयम – २०१२ मध्ये सदर अ्ीचा समावेर् करण्यात आला 
आहे.  जातपडताळिी ननयम-२०१२ नुसार आवश्यक ती कागदपत्र ेसादर केल्यास 
जातप्रमािपत्र व जातवैधता प्रमािपत्र शमळण्यास कोितीही अडचि उद् ावत  
नाही. 
(२)  व (३) ववमुक्त जाती व र््क्या जमाती या प्रवगाणतील व्यक्ती हया 
उदरननवाणहाकररता र््कीं ती करत असल्याने त्याींना जातीचे प्रमािपत्र 
शमळण्यासाठी सोयीचे व्हावे याकररता ते ज्या दठकािी वालतव्य करीत असतील 
त्या गावच्या ग्रामपींचायतीच्या ग्रामसेवकाने ददलेले प्रमािपत्र एक पुरावा म्हिनू 
ग्राहय धरण्याबाबतच्या सूचना दद.१/१०/२००८ च्या र्ासन ननिणयामध्ये ददलेल्या 
असून यानुसार कायणवाही करण्याबाबत पुन्हा दद.२२/९/२०१५ च्या पररपत्रकान्वये 
सवण सींबींगधताींना सूचना ददल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

खामगाांि (जज.बुलढाणा) येथील म.रा.औ.वि. महामांडळ क्षरेात  
निीन अजननशामि दलाची स्त्थापना िरण्याबाबत 

(५७) *  १६६०८   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२५७७ ला   
हदनाांि ८ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींव (स्ज.बुलढािा) येथील म.रा.औ.वव. महामींडळ क्षते्रात नवीन अस्ग्नर्ामक 

दलाची लथापना करण्याबाबत मागिी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान खामगाव येथील मे.गुप्ता 
ऑईल इींडलरीजला आग लागल्यामुळे खामगाव, र्ेगाव, मलकापूर, जळगाव, जामोद, 

बुलडािा, अकोला या दठकािावरून अस्ग्नर्ामक दलाच्या १५० ते २०० गाड्या 
मागवाव्या लागल्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, खामगाव म. रा. औ. वव. महामींडळाच्या क्षते्रात नवीन अस्ग्नर्ामक 

दलाची लथापना करण्यासाठी र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई : (१) हे खरे नाही. या औदयोगगक वसाहतीमध्ये अस्ग्नर्मन 
कें द्र उर्ारण्याबाबत कोितीही ववनींती उदयोजकाींकडून महामींडळास प्राप्त झालेली 
नाही. 
(२) मुख्यागधकारी नगरपररषद खामगाींव, याींच्याकडून प्राप्त अहवालानुसार माहे 
०१/०५/२०१५ रोजी मध्यरात्री सुमारे २ वाजता खामगाींव औदयोगगक क्षेत्रातील 
मे.गुप्ता ऑईल इींडलरीजला मोठ्या प्रमािात आग लागली. या आगीच्या वदीवर 
खामगाींव नगरपररषदेच्या अस्ग्नर्मन ववर्ागाची ३ अस्ग्नर्मन वाहने व 
मलकापूर, जळगाींव, बुलढािा, अकोला, नाींदरुा, र्ेगाव या नगरपररषदेच्या 
अस्ग्नर्मन ववर्ागाींची प्रत्येकी १ अस्ग्नर्मन वाहन अर्ी ९ अस्ग्नर्मन वाहने 
वदीवर उपस्लथत होती व या ९ अस्ग्नर्मन वाहनाींनी पाण्यासाठी एकूि १६५ 
फेऱ्या मारल्या होत्या व त्यासाठी महामींडळाने पािी पुरवठा योजनेंतगणत 
असलेल्या आरक्षिातून पािी उपलब्ध करुन ददले होते. 
(३) याबाबतची कोितीही ववनींती / प्रलताव र्ासनास अथवा महामींडळास प्राप्त न 
झाल्यामुळे कायणवाही करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मालेगाांि (जज.नाभशि) तालुक्यात तयार होणाऱ्या िापड प्रोसेभसांग िररता 

मालेगाांि तालुक्यात उद्योग सुरु िरण्याबाबत 

(५८) *  १७०९९   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय 
िस्त् रोद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (स्ज.नाशर्क) तालुक्यात तयार होिाऱ्या कापड तालुक्यात प्रोसेशसींग 
मालेगाींव कररता उदयोग सुरु करण्याकररता लथाननक लोकप्रनतननधी याींनी 
मा.वलत्रोदयोग मींत्री याींना ददनाींक २९ जुलै, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास लेखी 
ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनाींवर र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
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(२) लथाननक लोकप्रनतननधीींचे ननवेदन प्राप्त होण्यापूवीच कें द्र र्ासनाने सुक्ष्म व 
लघु उपक्रम समूह ववकास योजने अींतगणत (MSE-CDP) या योजने अींतगणत 
सामानयक सुववधा कें द्र (कॉमन फॅशसली्ी से्ं र CFC) ्ेक्स्ाईल क्लल्र 
मालेगाव स्ज.नाशर्क या प्रकल्पास रु.१५८४.४७ लाख इतक्या प्रकल्प ककीं मतीस 
तसेच ववरे्ष हेतू वाहन (SPV) म्हिनू मे.बळीराम दहरे हाय-्ेक ्ेक्स्ाईल 
क्लल्र सव्हीसेस प्रा.शल.मालेगाव याींना ननयुक्त करण्यास मींजूरी ददली आहे. 
सदर सामानयक सुववधामध्ये (CFC) प्रोसेशसींगच्या सेक्र्नल वावपांग यानण, 
डायरेक्् वावपांग, ऑ्ो सायणझींग, स्ब्लगचींग रेंज, मसणरायणझींग आणि लरें्ननींग 
फॅशसली्ी व तपासिीकरीता प्रयोगर्ाळा याींचा समावेर् आहे. सदर प्रकल्पास 
राज्य र्ासनाच्या सहर्ागाचे अनुदान उदयोग, ऊजाण व कामगार ववर्ागामाफण त   
रु. ६०.०० लाख (प्रथम ्प्पा) ददनाींक २९/३/२०१४ रोजी व रु. ६०.०० लाख (दसुरा 
्प्पा) ददनाींक २७/११/२०१४ रोजी तसेच मा.लोकप्रनतननधीींचे ननवेदन प्राप्त 
झाल्यानींतर रु. ३०.०० लाख (नतसरा व अींनतम ्प्पा) ददनाींक २४/११/२०१५ रोजी 
मींजूर करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

------------------- 
मुांबई जजल्हा मध्यिती सहिारी बँिेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(५९) *  १७१६४   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त :   सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई स्जल्हा मध्यवती सहकारी बकेँत सुमारे २७८ को्ी रूपयाींचा गैरव्यवहार 
झालेला असून यासींदर्ाणत उपननबींधक, सहकारी सींलथा याींनी माहे डडसेंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान र्ासनास अहवाल सादर केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तदनुसार सींबींगधताींवर र्ासनाने कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाबाडण माफण त बकेँचा करण्यात आलेल्या तपासिीचा अहवाल            
दद. २२.१२.२०१५ रोजी प्राप्त झाला असून अहवालात नमूद केलेले मुद्द,े बँकेच्या 
कलम ८९अे तपासिीत आढळून आलेले मुद्द,े बँकेचे चाचिी लेखापरीक्षिात नमूद 
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केलेले र्ेरे, बँकेने वेळोवेळी यासींबधाने सादर केलेले खलुासे तसेच ररझव्हण बँक 
ऑफ इींडडया याींच्या यासींबींधी सूचनाींचा सारासार ववचार करुन बँकेववरुध्द 
आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल.   
(३) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
राज्यातील पद्मशाली समाजाला जातीच्या दाखल्यासाठी येत असणारी अडचण 

(६०) *  १७२३०   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पद्मर्ाली समाज आींध्रप्रदेर्ातनू ववलथापीत होऊन राज्यात 
लथानयक झाला आहे त्यामुळे त्याींना जातीच्या दाखल्यासाठी १९६० च्या पुवीच्या 
जातीचा उल्लेख असलेली कागदपत्र ेर्ासनास सादर करिे अर्क्य होत असल्याचे 
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्णनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक १६ माचण, २०१३ नुसार वेतन व रे्तीपासून शमळिारे 
उत्पन्न वगळून इतर मागाणने होिारे उत्पन्न रुपये ६ लाख मयाणदेत नॉन 
कक्रमीलेअर प्रमािपत्र शमळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरिी र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 
        राज्याच्या मागासवगीयाींच्या यादीतील “ववर्ेष मागास प्रवगण” या 
प्रवगाणमध्ये अ.क्र. ३(९) वर “पद्मर्ाली” या जातीची नोंद आहे. कें द्र र्ासनाच्या 
ननदेर्ानुसार या ववर्ागाच्या दद.६/२/२०१० च्या र्ासन ननिणयान्वये ववर्ेष मागास 
प्रवगाणतील व्यक्तीींना अथवा त्याींच्या कु्ुींबबयाींना दद.१३ ऑक््ोबर, १९६७ रोजी वा 
तत्पूवी त्याींचा राज्यातील रदहवास असण्याची अ् ववदहत करण्यात आली असून 
त्यानुसार जातपडताळिी ननयम–२०१२ मध्ये सदर अ्ीचा समावेर् करण्यात 
आला आहे. जातपडताळिी ननयम-२०१२ नुसार आवश्यक ती कागदपत्र े सादर 
केल्यास जातप्रमािपत्र व जातवैधता प्रमािपत्र शमळण्यास कोितीही अडचि 
उद् ावत नाही.      
(२) व (३) हे खरे नाही. 
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       या ववर्ागाच्या दद. २५/३/२०१३ च्या पररपत्रकान्वये ज्या व्यक्तीींचे 
वेतनापासून व रे्त जशमनीपासून शमळिारे उत्पन्न वगळून इतर मागाणने होिारे 
उत्पन्न हे रु. ६ लाख प्रती वषण या पेक्षा जालत नसेल तर अर्ा व्यक्तीींची 
मुले/मुली उन्नत व प्रगत ग्ामध्ये (कक्रशमलेअर) मोडत नसल्याचे प्रमािपत्र 
शमळण्यास पात्र ठरतील. 
       तसेच मा.सवोच्च न्यायालयाचे ननदेर्, तसेच सन २००१ चा महाराषर 
अगधननयम क्रमाींक २३ नुसार जातपडताळिी ननयम २०१२ ववदहत करण्यात आले 
आहेत. या ननयमाींनुसार जातप्रमािपत्र देिे व त्याच्या पडताळिीचे कामकाज 
चालते.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईच्या एम.इ.पी.इन्रास्त्रक्चर िां पनीचे टोल नाक्याांचे िां राट रद्द िरण्याबाबत 

(६१) *  १७२६६   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्री.किरण पािसिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११२४७ ला हदनाांि ८ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबईच्या पाच प्रवेर्दवारावरील एम.इ.पी.इन्रालरक्चर कीं पनीला तब्बत ११७६ 
को्ी रूपये प्राप्त झाले असून ्ोल आणि वाहनाींच्या सींख्येत दरवषी होिारी वाढ 
लक्षात घेता, १६ वषाणच्या ्ोलवसुलीच्या ठेक्यास कीं पनीस नतप्प् नफा होिार 
नाही, या ववषयीच्या ववधानसर्ा ताराींककत प्रश्न क्र.३१३६३ च्या उत्तराच्या वेळी 
मा.मींत्री, सावणजननक बाींधकाम (सावणजननक उपक्रम) याींनी ददलेल्या उत्तरात माहे 
ऑगल्, २०१५ पयांत रुपये १३६२.५९ को्ी इतकी रक्कम जमा झाल्याचे नमूद 
केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाच प्रवेर्दवारावरील ्ोलमधुन पढुील वषाणत प्रकल्पाची मुळ 
ककीं मत खचण २१०० को्ी रूपये वसुल होिार असल्याने सन २०१६ पयांत कीं त्रा्ाची 
वाढवनु ददलेली मुदत रद्द करण्याववषयी कोित्याही प्रकारचा उल्लेख उत्तरामध्ये 
करण्यात आला नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या पाच ्ोल नाक्याींवर ददनाींक ३ सप् े्ंबर, २०२७ पयांत 
्ोलवसुली चालु ठेवण्याचे कीं त्रा् रद्द करण्याची कोितीही कायणवाही केली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, र्ासनाने यासींदर्ाणत नेमलेल्या अनतररक्त मुख्य सगचव, 
सा.बा.ववर्ाग याींचे सशमतीच्या अहवालनुसार काय कारवाई करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) अनतररक्त मुख्य सगचव, सा.बाीं.ववर्ाग याींच्या अध्यक्षतेखाली 
नेमण्यात आलेल्या सशमतीचा अहवाल अदयाप सादर झालेला नाही. 

----------------- 
सािचजननि बाांधिाम विभागाच्या दक्षक्षण मुांबईतील इलािा (पे्रभसडने्सी)  

विभागातील िामाांच्या बनािट देयिाांबाबत 

(६२) *  १७६२९   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.जगन्नाथ भशांदे :  सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) ददनाींक २१ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास, सावणजननक बाींधकाम 
खात्याच्या दक्षक्षि मुींबईतील इलाका (पे्रशसडने्सी) ववर्ागातील सन २००९ ते २०१३ 
या काळातील झालेल्या कामाींची थकीत बबले देण्याकरीता वररषठ अगधकाऱ्याींनी 
केलेल्या चौकर्ी व तपासामध्ये सदर बबले बनाव् केलेल्या कामाींची असून, 
कीं त्रा्दार व अगधकाऱ्याींच्या सींगनमताने ती तयार करण्यात आल्याची बाब 
ननदर्णनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सवण प्रकरिाची श्री.उल्हास डबेडवार, मुख्य अशर्यींता, मुींबई 
ववर्ाग याींनी चौकर्ी पूिण केली आहे काय, 
(३) असल्यास, ताींबत्रक मान्यता, जॉब कॅ्ेगरी, जॉब क्रमाींक, ॲग्रीमेन्् क्रमाींक, 
े्ंडर प्रकक्रया, मोजमाप पलुतकातील नोंदिी हे सवण सोपलकार पार पडिारे कननषठ 
अशर्यींता, उपअशर्यींता, कायणकारी अशर्यींता व अध स् क्षक अशर्यींता याींचेववरोधात 
खो्ी व बनाव् बबले तयार केल्याबद्दल कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  



64 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

 

----------------- 
मुांबई-अहमदाबाद महामागाचिर दरड िोसळून िाहनाांचे होत असलेले अपघात 

(६३) *  १७९९५   श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-अहमदाबाद महामागाणवर वसई, र्ालीवली, ढेकाळे, हलोली, दवेुस, 
चारो्ी, तवा, महालक्ष्मी या र्ागात महामागाणवर दरड कोसळून वाहनाींचे मोठ्या 
प्रमािावर अपघात होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या महामागाणची देखर्ाल दरुुलती करिाऱ्या ठेकेदार कीं पनीच्या 
बेजबाबदारीमुळे तसेच प्रागधकरिामुळे वाहनाींचे अपघाताचे प्रमाि वाढलेले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी चौकर्ी करून सदर बेजबाबदार ठेकेदार 
कीं पनीववरुध्द र्ासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
       मुींबई-अहमदाबाद राषरीय महामागण क्र. ८ च्या सहापदरीकरिाचे काम 
र्ारतीय राषरीय राजमागण प्रागधकरि याींचेमाफण त सुरु असून अर्ा प्रकारच्या 
कुठल्याही अपघाताची नोंद नसल्याचा अहवाल व्यवलथापक (ताींबत्र क), र्ारतीय 
राषरीय राजमागण प्रागधकरि, मनोर याींनी कळववले आहे. तसेच  वसई, र्ालीवली, 
ढेकाळे, हलोली, दवेुस, चारो्ी, तवा, महालक्ष्मी या र्ागात महामागाणवर दरड 
कोसळून अपघात घडल्याच्या घ्ना घडलेल्या नसल्याचे पोलीस अध स् क्षक 
(मुख्यालय), अपर पोलीस महासींचालक (वाहतकु), महाराषर राज्य याींनी कळववले 
आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
 

----------------- 
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युिा जागतृी सहिारी पतसांस्त्था, उमरेड (जज.नागपूर) येथील  
सांचालि मांडळािरील सदस्त्याांच्या ननयुक्तीबाबत 

(६४) *  १८१५२   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवुा जागतृी सहकारी पतसींलथा, उमरेड (स्ज.नागपूर) येथे ज्या सदलयाींकड े
कजाणची थकबाकी प्रलींबबत आहे त्याच सदलयाींची सींचालक मींडळावर ननयुक्ती 
करण्यात आली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू सींलथेची आमसर्ा ही सर्ासदाची गिपुती नसताना देखील 
सरे्मध्ये अनेक बनाव् ठराव मींजूर करुन सींचालक मींडळातील सदलय व 
त्याींच्या नातेवाईकाींच्या नावे मोठ्या प्रमािात कजण मींजूर करुन घेतले असल्याचे 
ननदर्णनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींलथेच्या काही सदलयाींनी सींलथेने आयोस्जत केलेल्या सरे्ची व 
सींलथेच्या कारर्ाराची मादहती मागगतली असता सींलथा मादहती देण्यास ्ाळा्ाळ 
करीत असल्याचे ननदर्णनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिाची चौकर्ी करण्यासाठी सींलथेच्या काही सदलयाींनी 
मा.मुख्यमींत्री, मा.सहकार मींत्री, सहायक ननबींधक उमरेड, स्जल्हा उपननबींधक 
नागपूर याींना लेखी ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने सींलथेची चौकर्ी करुन सींचालक 
मींडळावर र्ासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, 
      स्जल्हा उपननबींधक, सहकारी सींलथा, नागपूर कायाणलयाकड े ददनाींक 
१९.१०.२९१५ व ददनाींक ०३.१२.२०१५ रोजी तक्रार प्राप्त झाली आहे. 
(२) आमसरे्तील कायणवाहीबाबत तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(३) सींलथा मादहती देण्यास ्ाळा्ाळ कररत असल्याबाबत सींलथेच्या दोन 
सर्ासदाींनी ददनाींक ०३.१२.२०१५ रोजी स्जल्हा उपननबींधक, सहकारी सींलथा, 
नागपूर या कायाणलयास कळववले आहे. 
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(४) व (५) ननवडिकु ननिणय अगधकारी याींनी ददनाींक ०१.०६.२०१५ ते ददनाींक 
३०.६.२०१५ या कालावधीत पतसींलथेची रीतसर ननवडिकु प्रक्रीया पुिण करुन 
महाराषर सहकारी सींलथा (सशमती ननवडिकु) ननयम, २०१४ मधील नमुना ई-९ 
मध्ये अववरोध ननवडिकुीचा ननकाल जाहीर केला आहे. ननवडिकु दरम्यान 
उमेदवाराींच्या नामननदेर्नावर कोिीही आक्षपे घेतला नाही. आमसरे्च्या 
वैधतेबाबत. महाराषर सहकारी सींलथा अगधननयम १९६० च्या कलम ९१ नसुार 
न्यायालयात दाद मागण्याची तरतदु आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

दाताडा ते आजेगाि (ता.सेनगाि, जज.हहांगोली) या रस्त्त्याचे 
 दरुुस्त्तीचे िाम पूणच िरण्याबाबत 

(६५) *  १८४२१   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.जनाचदन चाांदरूिर :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१)  दाताडा ते आजेगाव (ता.सेनगाव, स्ज.दहींगोली) या तीन ककमी रलत्याचे 
आजेगाव जवळील ददड ककमी रलत्याचे डाींबरीकरि पूिण करण्यात आले, उवणररत 
रलत्याच्या डाींबरीकरिाचे काम ददड वषाणपासून रखडल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रलत्याींच्या दरुुलतीचे काम पूिण करण्याबाबत र्ासनाने 
कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) ववषयाधीन रलत्याच्या लाींबीपैकी १.३०० कक.मी. लाींबीत रलता 
सुधारण्याचे काम सन २०१५-२०१६ च्या अथणसींकल्पात मींजूर आहे. या कामाची 
ककीं मत रुपये ६० लक्ष इतकी आहे. कामासाठी ननववदा बोलवण्यात आल्या आहेत. 
 

----------------- 
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सामाजजि न्याय विभागाांतगचत चालविण्यात येणाऱ्या िसनतगहृातील 
 िमचचाऱ्याांची पदे मांजुर िरण्याबाबत 

(६६) *  १६३००   डॉ.अपिूच हहरे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सामास्जक न्याय ववर्ागामाफण त सींचशलत अनुदाननत वसनतगहृाींसाठी 
र्ासन ननिणय ददनाींक ३० माचण, २००५ अन्वये ४८ मान्य ववदयाथी सींख्येपयांत १ 
अधीक्षक, १ लवयींपाकी व १ पहारेकरी अर्ी ३ पदे मींजुर करण्यात आलेली असून 
त्यापढुील ३१४ ववदयाथी सींख्येपयांत फक्त १ अनतररक्त लवयींपाकी व १ 
मदतनीस पदे मींजुर करण्यात येतात, त्यामुळे लवयींपाक वेळेवर न होिे व 
कामाच्या अन्य ननयोजनात अडचिी उद् ावत असल्याची बाब र्ासनाच्या 
ननदर्णनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तीनर् े पेक्षा जालत ववदयार्थयाांचे लवयींपाकासाठी फक्त २ 
लवयींपाकी पदे अपुरी ठरत असल्याने ववदयार्थयाांच्या सींख्येच्या प्रमािात 
कमणचाऱ्याींची पदे मींजुर करिे आवश्यक असल्याचेही र्ासनाच्या ननदर्णनास आले 
आहे काय, 
(३) असल्यास, आददवासी ववदयार्थयाांच्या सोय-सुववधेच्या दृष्ीकोिातनू प्रचशलत 
र्ासन ननिणयात आवश्यक वाढीव कमणचाऱ्याींची पदे मींजुर करिेसींबींधीची सुधाररत 
तरतुद करिेबाबत र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. तथावप, र्ासन ननिणय ददनाींक ३० माचण, २००५ 
मधील तरतदुीनसुार अनदुाननत वसनतगहृास ४८ ववदयाथी मान्य सींख्येपयांत १ 
अध स् क्षक, १ लवयींपाकी व १ पहारेकरी अर्ी ३ पदे मींजुर करण्यात आलेली 
आहे. तसेच, ४८ ववदयाथी सींख्येच्या पढेु १ अनतररक्त लवयींपाकी व १ मदतनीस 
अर्ी पदे मींजुर करण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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खेडाच (ता.पाथरी, जज.परभणी) येथील सहिारी सोसायटीमध्ये 
िजच िाटपात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(६७) *  १६६८२ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण :  
सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खेडाण (ता.पाथरी, स्ज.परर्िी) येथील सहकारी सोसाय्ीने डीमाींड कजण 
वा्पात रु्र्मींगल वववाह योजनेत बनाव् कागदपत्र व  दलताऐवजाींचा वापर 
करून बकेँची व र्ासनाची लाखो रूपयाींची फसविकु केल्यावरून सोसाय्ीचे 
चेअरमन, सदलय, बोगस लार्ाथी, र्ाखा तपासिीस, र्ाखा व्यवलथापक व इतर 
यींत्रिेची चौकर्ी करून त्याींच्यावर गुन्हे नोंदवावेत अर्ी मागिी लथाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी सहकार आयुक्त, पुिे व प्रधान सगचव, सहकार, मुींबई 
याींच्याकड ेसन २०१६ मध्ये केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बनाव् सातबाराचा वापर करून उचलण्यात आलेले कजण तसेच 
रु्र्मींगल  योजनेसाठी करण्यात आलेल्या गैरप्रकारातील  कागदपत्राींची व 
दलताऐवजाींची  वररषठ लतरावरून चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, वरील गैरप्रकार करिाऱ्या दोषी चेअरमन, सगचव, सदलय, बोगस 
लार्ाथी, र्ाखा व्यवलथापक व र्ाखा  तपासिीस याींच्यावर गुन्हे नोंदवनू  
सदरील रक्कम वसुल करण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) चौकर्ीसाठी श्री. आर. ए. सरसमकर, ववर्षे लेखा पररक्षक, सहकारी सींलथा, 
(वगण -२) (कफरते पथक) परर्िी याींना दद. २४/०२/२०१६ रोजी ददलेले आहे. 
(३) चौकर्ी चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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शेतिऱ्याांना बीड जजल्हा मध्यिती सहिारी बिेँिडून पीि  
विम्पयाचे िाटप न झाल्याबाबत 

(६८) *  १६०९७   श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११८२६ ला हदनाांि ८ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड स्जल्हा मध्यवती सहकारी बँक मयाणदीत, या बँकेला ददनाींक ११ जनू 
२०१५ रोजी रुपये २५१ को्ी पीक ववमा वा्पासाठी रक्कम प्राप्त असताना 
त्याींनी ववहीत मुदतीत रक्कमेचे वा्प रे्तकऱ्याींना केले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दहवाळी अगधवेर्न २०१५ च्या कालावधीत मा.सर्ापती महाराषर 
ववधान पररषद याींच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत बैठक होऊन पीक ववमा आणि 
खरीप अनुदान २०१४ च्या वा्पाबाबत बकेँचे चाचिी लेखापररक्षि करण्याचे 
ननदेर् सींबींगधतास देण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बीड स्जल्हा बँकेचे चाचिी लेखापररक्षि करण्यात आले आहे 
काय, 
(४) असल्यास, लेखापररक्षि अहवालातील ननषकषण काय आहेत व दोषीववरुध्द 
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) खरीप हींगाम २०१४ मध्ये ज्या र्ेतकऱ्याींनी पीक ववमा 
र्रिा केला होता, अर्ा रे्तकऱ्याींना र्ारतीय कृषी ववमा कीं पनीकडून बकेँस 
ददनाींक ११.०६.२०१५ रोजी रुपये २५१ को्ी आर्ीजीएस दवारे प्राप्त झाले 
होते.सदरची रक्कम बकेँने मुदतीमध्ये ववतरीत केली आहे. 
(२)  सदर प्रकरिी मा. सर्ापती, ववधान पररषद याींनी सहकार ववर्ागाच्या 
सेवाननवतृ्त अगधका-यामाफण त चौकर्ी करण्यात यावी अथवा औरींगाबाद 
ववर्ागाच्या बाहेर कायणरत असलेल्या तीन अगधका-याींच्या सशमती माफण त चौकर्ी 
करण्यात यावी असे ननदेर् ददलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) लागू नाही. 

----------------- 
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ठाणे जजल्हा सहिारी सांस्त्था उपननांबधि विभागाच्या डोंबबिली विभागीय 
िायाचलयाच्या पररक्षेरातील हाऊभसांग सांस्त्था बांद असल्याबाबत 

(६९) *  १८४५७   श्री.जनाचदन चाांदरूिर, डॉ.सुधीर ताांबे : सन्माननीय सहिार 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठािे स्जल्हा सहकारी सींलथा उपननींबधक ववर्ागाच्या डोंबबवली ववर्ागीय 
कायाणलयाच्या पररक्षेत्रातील सुमारे २६० हाऊशसींग सींलथा बींद असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींलथावर कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. अींर्त: खरे आहे. उपननबींधक, सहकारी सींलथा, 
डोंबबवली या कायाणलयाच्या पररक्षेत्रातील सुमारे २६६ हौशसींग सींलथा बींद / 
कायणलथगगत असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये उघडकीस आले आहे. 
(२) सवेक्षिा दरम्यान बींद कायणलथगगत इ. आढळून आलेल्या गहृननमाणि 
सींलथाींच्या बाबतीत महाराषर सहकारी सींलथा अगधननयम १९६० चे कलम २१ 
अन्वये नोंदिी रद्द करण्याबाबत दैननक तरुि र्ारत या वतृ्तपत्रात जाहीर नो्ीस 
देण्यात आलेली असून त्यानुसार पढुील आवश्यक ती कायणवाही करण्यात येत 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील उड्डाण पुलाखालच्या पाकिच गबाबत 

(७०) *  १६३६०   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सांहदप 
बाजोररया : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील उड्डाि पलुाखालील पाककण गला मा.उच्च न्यायालयाचा ववरोध 
असताना काही उड्डाि पुलाच्या खाली पाककां ग होत असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी करून कोिती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) अर्ींत: खरे आहे. 
     मा.मुख्यमींत्री याींनी ददनाींक २७.०६.२००८ रोजी झालेल्या बठैकीत 
उड्डािपुलाखालील पाककां गमुळे घातपाताची र्क्यता लक्षात घेऊन सुरक्षक्षततेच्या 
दृष्ीने उड्डािपुलाखालील पाककां ग बींद करून उदयोजकामाफण त सुर्ोशर्करि 
करण्याचे ननदेर् ददले होते. त्यानुसार महाराषर राज्य रलते ववकास महामींडळाने 
ददनाींक २५.०७.२०११ रोजी ९ मुदत सींपलेले पे-ॲण्ड पाकण चे ठेके बींद करण्याचा 
ननिणय घेतला. उवणरीत १२ वाहनतळाच्या कीं त्रा्दाराींना मुदत सींपवावयाच्या वात 
वाहनतळ बींद करण्याच्या नो्ीसा देण्यात आल्या. सदर कामाींची मुदत 
सींपण्यापवूी ८ यागचका मा.मुींबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या 
होत्या. मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक २० जून, २०१३ रोजी उड्डािपुलाखालील 
पाककां ग बींद करण्याबाबत ननिणय देऊन ६ यागचका खारीज करून उवणरीत २ 
यागचका अनकु्रमे ददनाींक १२.०७.२०१३ व ०७.०४.२०१४ रोजी खारीज करून पाककां ग 
बींद करण्याचे आदेर् ददले. तथावप, मुींबई महानगरपाशलकेच्या एका 
उड्डािपुलाखाली वाहनतळ सुरु आहे. सदरहू प्रकरि अदयाप न्यायप्रववष् आहे. 
(२) महाराषर राज्य रलते ववकास महामींडळाने पे ॲण्ड पाकण  योजना राबववलेल्या 
२१ पकैी १६ उड्डािपुलाखालील पाककां ग बींद करण्यात आली असून एलफील्न 
उड्डािपुलाखाली अींर्त: अनगधकृत पाककां ग असून उड्डािपुलाखालील मोकळ्या 
जागेमध्ये मे.ल्ोअर वन रर्ेल इींडडया कीं पनीकडून सुर्ोशर्करिाचे काम प्रगतीत 
आहे. उवणरीत ४ उड्डािपुलापैकी कुलाण सीएस्ी उड्डािपुलासींदर्ाणत FIR दाखल 
केला असून उवणरीत दठकािी लथाननक पोलीसाींच्या मदतीने अनगधकृत वाहनतळ 
ह्ववण्याची कायणवाही प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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सुिेिाडी (ता.सांगमनेर, जज.अहमदनगर) येथील िापोरेशन बँिेच्या व्यिस्त्थापिाने 
बनािट िृषी िजच दाखिनू िेलेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

(७१) *  १६७६५   श्रीमती हुस्त्नबानू खभलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप :   सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सुकेवाडी (ता.सींगमनेर, स्ज.अहमदनगर) येथील एका र्ेतकऱ्याच्या नावे खो्ी 
कागदपत्र ेबनवनू कापोरेर्न बकेँच्या व्यवलथापकाने बनाव् कृषी कजण दाखवनू 
लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार केला असून यासींदर्ाणत र्हर पोलीस ठािे येथे गुन्हा 
नोंद झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदर्ाणत र्ासनाने चौकर्ी करुन सदर बँकेच्या व्यवलथापकावर 
कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, अर्ींत: खरे आहे. 
     श्री. र्ाऊसाहेब तात्याबा कु्े, रे्तकरी सुकेवाडी, ता. सींगमनेर, स्ज.अ.नगर, 
याींच्या नाींवावर दद. २२/११/२०११ रोजी सीसीसीके/०१/११००४४ या क्रमाींकावर वपक 
कजै घेतल्याची नोंद आहे.  तथावप, श्री. कु्े याींनी सदरहू कजण आपि घेतले 
नसून या कजण प्रकरिार्ी त्याींचा काहीही सींबींध नसल्याचे नमूद केले आहे.  
सबब, सदर प्रकरिी कापोरेर्न बँकेच्या प्रधान कायाणलय, मींगलोर येथील 
ववजीलन्स डडपा ण्में्, रॉड मॉनी्रीींग सेल येथे पढुील कारवाईसाठी अहवाल 
र्ाखा व्यवलथापक, कापोरेर्न बकँ र्ाखा सींगमनेर याींनी सादर केलेला आहे.   
(२) सदर प्रकरिाचा अहवाल कापोरेर्न बँकेच्या प्रधान कायाणलय, मींगलोर येथील 
ववजीलन्स डडपा ण्में्, रॉड मॉनी्रीींग सेल येथे पढुील कारवाईसाठी सादर केला 
असून सदयस्लथतीत त्यावर पुढील चौकर्ी चालू आहे. 
(३) सदयस्लथतीत वरील प्रमािे चौकर्ी चालू आहे. 

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

महाराष्ट्र राज्य सांत रोहहदास चमोद्योग वििास महामांडळाच्या िजच िाटपाबाबत 

(७२) *  १५२३७   श्री.अननल सोले, श्री.भमतेश भाांगडडया, श्री.नागो गाणार :  
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासनाव्दारे महाराषर राज्य सींत रोदहदास चमोदयोग ववकास महामींडळाची 
समाजाच्या आगथणक ववकासाकररता लथापना केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या आगथणक वषाणत ्याकररता ककती नागररकाींनी 
अजण केले आहेत, 
(३) महामींडळ व बँके माफेत ककती लार्ार्थयाांना ककती रकमेचे कजण वा्प झाले 
आहे व कमणचारी वगाणची वेतनाची रक्कम ककती आहे, 
(४) कजणवा्प केले नसल्यास गेल्या अनेक मदहन्याींपासून कजण वा्प न 
करण्याची कारिे कोिती आहेत, 
(५) र्ासन ववववध कायाणत अमाप पैसे खचण करत असताींना लवींयरोजगाराकररता 
ननधी उपलब्ध न करण्याची कारिे कोिती आहेत, 
(६) र्ासनाने या सींदर्ाणत कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) महामींडळाच्या ववववध कजण पुरवठा योजनाींसाठी सन २०१४-२०१५ मध्ये एकुि 
१६६३ अजणदाराींनी व २०१५-२०१६ मध्ये एकुि १८७१ अजणदाराींनी अजण सादर केले 
आहेत. 
(३) (अ) सन २०१४-२०१५ मध्ये ववववध योजनाींअींतगणत कजण ववतरिाचा तपशर्ल 
खालील प्रमािे आहे. (रु.लक्ष) 
 

लार्ाथी अनदुान बीज कजण एन.एस.एफ.डी.सी.कजण 

१८९५ १८९.३८ २५५.९६ ७९४.९४ 
 

(ब) सन २०१५-२०१६ मध्ये (जाने, २०१६ अखेर पयांत) ववववध योजनाींअींतगणत 
कजण ववतरिाचा तपशर्ल खालीलप्रमािीं आहे. (रु.लक्ष) 
 

लार्ाथी अनदुान बीज कजण एन.एस.एफ.डी.सी.कजण 
११७५ १४०.६९ २१२.२५ ७४५.४६ 

 

(क) कमणचारी वेतनाची सन २०१४-२०१५ मधील रक्कम रु.१०५१.४९ लक्ष व सन 
२०१५-२०१६ मधील (जाने, २०१६ अखेर पयांत) रक्कम रु.३३९.६८ लक्ष इतकी 
आहे. 
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(४) महामींडळाकड े सवण योजनाींकरीता उपलब्ध असलेल्या ननधीनसुार क्रमाने 
लार्ार्थयाांना कजाणचे वा्प महामींडळाकडून केले जाते. 
(५) व (६) महामींडळामाफण त लार्ार्थयाांना लवयींरोजगारासाठी सींलथाींमाफण त प्रशर्क्षि 
देण्यात येत असुन, सदर प्रशर्क्षिावर सन २०१४-२०१५ मध्ये रु.१०.१३ लक्ष व 
२०१५-२०१६ मध्ये रु.३१.१९ लाक्ष इतका ननधी खचण करण्यात आला आहे. 

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

िोपरी (जज.ठाणे) शासिीय िसनतगहृाची दरुुस्त्ती िरणेबाबत 
 

(७३) *  १५७६०   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजभभये, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठािे र्हरातील कोपरी कॉलनी र्ागात असलेल्या र्ासकीय वसनतगहृाच्या 
छताचा एक र्ाग कोसळून इयत्ता १२ वीत शर्किारी मुलगी जखमी झाल्याची 
घ्ना ददनाींक ६ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्णनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेत जखमी झालेल्या मुलीस औषधोपचार करिेबाबत व 
सदर वसनतगहृाची दरुुलती करिेबाबत र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ु सिरा : (१) ठािे र्हरातील कोपरी कॉलनी र्ागात असलेल्या 
आददवासी मुलीींच्या र्ासकीय वलतीगहृातील छताचा एक र्ाग ददनाींक 
०६.१०.२०१५ रोजी कोसळल्याने कु.र्ावना रु्सारा ही ववदयाथीनी जखमी झाली 
होती, हे खरे आहे. 
(२) सदर ववदयाथीनीस स्जल्हा सामान्य रुग्िालय ठािे येथील दवाखान्यात 
तात्काळ दाखल करण्यात आलेले होते. नतच्यावर उपचार करुन नतला डडलचाजण 
देण्यात आला. 
     कोपरी, स्ज.ठािे येथील वसनतगहृाची इमारत दरुुलत करण्याबाबत स्जल्हा 
माकेद्ींग फेडरेर्न, ठािे याींना कळववण्यात आलेले आहे. तथावप, सदर इमारत 
नादरुुलत असून लथलाींतरीत करिे आवश्यक आहे. 
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     सदर वसनतगहृाकररता ठािे महानगरपाशलकेच्या र्ाळा क्रमाींक १६ मधील 
८ वगणखोल्या व हॉलचा ताबा र्ाडनेनस्श्चती झाल्यावर ववर्ागास शमळिार आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

राज्यस्त्तरीय िणचबधीर असोभसएशनच्या विविध प्रलांबबत मागण्याांबाबत 

(७४) *  १६४३२   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरभसांह पांडडत :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यलतरीय किणबधीर असोशसएर्नच्या ववववध ११ प्रलींबबत मागण्याींवर 
कायणवाही करण्यासाठी सींघ्नेने ददनाींक ९ जनू, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
आयुक्त, अपींग कल्याि आयुक्तालय याींना ननवेदन देवनूही त्याींच्याकडून माहे 
फेब्रवुारी, २०१६ पयांत कोितीही कायणवाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, अपींग बाींधवाींना पुिे–मुींबई चकरा माराव्या लागत असल्यामुळे पुिे 
येथील अपींग आयकु्तालयाचे कायाणलय मुींबईला मींत्रालयाजवळ लथलाींतरीत 
करण्याची मागिी लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २९ जानेवारी, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास र्ासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, या सींदर्ाणत र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 
     राज्यलतरीय किणबधीर असोशसएर्नच्या ववववध मागण्याींपकैी मुकबधीर 
ववदयार्थयाांसाठी इयत्ता १२ वी पयांत साींकेतीक र्ाषेमध्ये शर्क्षिाची सुववधा 
उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषींगाने ददनाींक ४.८.२०१५ रोजी सींघ्नेच्या 
प्रनतननधीींसोबत आयुक्त, अपींग कल्याि, पुिे याींनी बैठक घेतलेली आहे. तसेच 
आयुक्त, अपींग कल्याि याींना असलेल्या अधण न्यानयक अगधकारानुसार 
सींघ्नेच्या इतर तीन मागण्याींच्या अनुषींगाने सुनाविी घेण्यात येऊन 
त्याबाबतची ननिणयप्रकक्रया सुरू आहे. 
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      राज्यलतरीय किण बधीर असोशसएर्नच्या सदर ननवेदनातील इतर 
मागण्या या ववववध प्रर्ासकीय ववर्ागाींर्ी सींबींगधत असल्याने आयुक्त, अपींग 
कल्याि, पुिे याींनी त्याींच्या ददनाींक १८.०६.२०१५ च्या पत्रान्वये र्ासनाकड े
पाठववलेले होते. सदर ननवेदन पढुील आवश्यक त्या कायणवाहीसाठी सवण सींबींगधत 
ववर्ागाींना पाठववण्यात आलेले आहे. या अनुषींगाने आवश्यक ती कायणवाही 
तातडीने करण्याबाबत ददनाींक २९.०२.२०१६ च्या लमरि पत्रान्वये सवण सींबींगधताींना 
पुनश्च कळववण्यात आले आहे. 
(२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
    सदर मागिीच्या अनुषींगाने आयुक्त, अपींग कल्याि, पुिे याींचेकडून 
सववलतर अहवाल मागववण्यात आलेला आहे. सदर अहवाल प्राप्त होताच पढुील 
आवश्यक ती कायणवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राजुरा (ता.राजुरा, जज.चांद्रपूर) येथील शासिीय, अधचशासिीय  

सेिि या पथसांस्त्थेत झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 
(७५) *  १७९६६   श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते :   
सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासकीय, अधणर्ासकीय सेवकाींची पतसींलथा राजुरा (ता.राजुरा, स्ज.चींद्रपूर) या 
सींलथेत झालेल्या करोडो रुपयाींच्या गैरव्यवहाराबाबत महाराषर राज्य शर्क्षक 
पररषद, चींद्रपूर ग्रामीि या सींघ्नेच्यावतीने ददनाींक ३० ऑगल्, २०१२ रोजी वा 
त्यासुमारास चींद्रपूर स्जल्हा उपननबींधकाींकड ेतक्रार दाखल केली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरिी सहाय्यक ननबींधक सहकारी सींलथा, राजूरा याींच्या 
अध्यक्षतेखाली गठीत सशमतीमाफण त चौकर्ी करण्यात येऊन चौकर्ी अहवाल 
ददनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१२ रोजी वा त्यासुमारास उपननबींधकाींकड े सादर 
करण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या चौकर्ी अहवालानुसार दोषीववरुध्द र्ासनाने कोिती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, 
(२) होय, 
(३) सदर सींलथेचे फेरलेखापररक्षि अहवालानुसार सींलथेत आगथणक गैरव्यवहार 
झाल्याने ददनाींक ३०.१०.२०१३ रोजी पोलीस ल्ेर्न कोरपिा येथे FIR दाखल 
केला आहे. कलम ८३ नसुार प्राप्त झालेल्या ददनाींक ३०.०९.२०१५ रोजीच्या 
चौकर्ी अहवालानुसार आगथणक नकुसानीची जबाबदारी ननस्श्च त करण्याकररता 
महाराषर सहकारी सींलथा अगधननमय १९६० चे कलम ८८ अन्वये सहाय्यक 
ननबींधक (प्रर्ासन) याींच्या माफण त चौकर्ी चालु आहे. 
(४) कायणवाही चालु आहे. 

----------------- 
मराठिाड्यातील शेतिऱ्याांना नॉन बकँिां ग फायनान्सिडून  

देण्यात येणाऱ्या िजच पुरिठ्याबाबत 

(७६) *  १६५१९   श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाड्यातील रे्तकऱ्याींना नॉन बकँकीं ग फायनान्सकडून जादा दराने कजण 
पुरवठा केला जातो,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, थकबाकीदार रे्तकऱ्याींकडून दींडवसुलीच्या नावाखाली रक्कम वसूल 
करण्यासाठी दबाव ्ाकल्यामुळे रे्तकऱ्याींच्या आत्महत्येत मोठ्या प्रमािावर वाढ 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या फायनान्स कीं पन्याींवर आींध्र, कनाण्क व ताशमळनाडू या राज्य 
र्ासनाने बींदी केली आहे, त्याचप्रमािे महाराषर र्ासनाकडून अर्ी बींदी आिली 
जािार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अर्ा प्रकारची जादा दराच्या कजण पुरवठ्याबाबतची 
तक्रार अथवा ननवेदन प्राप्त झालेले नाही. 
(२) लागू नाही. 
(३) लागू नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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आणी (जज.यितमाळ) शहरातील जजननांग  
व्यापाऱ्याांनी ढेपीचा िेलेला िाळा बाजार 

(७७) *  १७३९२   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय पणन मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) आिी (स्ज.यवतमाळ) र्हरातील स्जननींग व्यापाऱ्याींनी ढेपी खरेदी करुन 
गोडाऊनमध्ये ठेवल्याने ढेपीचा तु् वडा ननमाणि झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी चौकर्ी करून ढेपीचा काळा बाजार होऊ नये 
म्हिनू र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
      अर्ी बाब ननदर्णनास आलेली नाही. 
(२) व (३) आिी, स्ज.यवतमाळ येथे खाजगी स्जननींग-पे्रशसींगची चार यनुनट्स 
असून त्यापैकी १ बींद स्लथतीत आहे, तर उवणरीत तीन युननट्स पैकी एक 
युन स् ्ची खाजगी ऑईल शमल व गोडाऊन आहे. त्याींच्या ऑईल शमल मध्ये 
सरकीपासून तेल काढल्यानींतर उरिाऱ्या ढेपी त्याींच्याच गोडाऊन मध्ये ठेऊन 
तेथनू त्याची ववक्री होते. 
 

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

भटक्या विमुक्ताांना ि बारा बलुतेदाराांना क्रीभमलीयर सजे्ञ मधून िगळण्याबाबत 
  

(७८) *  १४६३३   श्री.हररभसांग राठोड :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११४३६ ला 
हदनाांि ८ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र््क्या ववमुक्ताींना व बारा बलुतेदाराींना क्रीशमलीयर सींजे्ञमधनू 
वगळण्याबाबत नागपूर २०१५ च्या अगधवेर्नात ववचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात 
मा मींत्री.महोदयाींनी याबाबतचा प्रलताव मींबत्रमींडळाच्या समोर सादर करण्याची 
कायणवाही सुरु असल्याचे म्ह्ले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र््क्या ववमुक्ताींना व बारा बलुतेदाराींना कक्रशमलीअर सींजे्ञमधून 
वगळण्याबाबत र्ासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(३) असल्यास, अगधवेर्न सींपूिण २-३ मदहने होऊनही याबाबतीत काहीच कायणवाही 
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या बाबतीत र्ासनाचे धोरि काय आहे ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) व (३) र््क्या ववमुक्ताींना कक्रशमलेअर सींजे्ञमधून वगळण्याबाबतचा प्रलताव 
मींत्रीमींडळासमोर सादर करण्याची कायणवाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िृषी उत्पन्न बाजार सभमतीच्या ठेिी खामगाांि जनता  

िमभशचयल िो.बँिेतनू िाढून राष्ट्रीिृत बँिेत टािण्याबाबत 
(७९) *  १६६१३   श्री.पाांडुरांग फुां डिर : सन्माननीय पणन मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींव, कृषी उत्पन्न बाजार सशमतीचे पैसे हे खामगाींव जनता कमशर्णयल 

को.बँकेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या बकेँने आगथणक गैरव्यवहार केले असल्यामुळे या बकेँवर ररजवण बँकेने 

आगथणक ननबांध लावलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खामगाींव जनता कमशर्णयल को.बकेँत काही प्रमािात व्यवहार सुरु केले 

असल्यामुळे बाजार सशमतीच्या ठेवी या बकेँतून तात्काळ काढून घेवून राषरीकृत बकेँत 

्ाकिे आवश्यक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत सींबींगधत ववर्ागाने चौकर्ी करून कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय, र्ारतीय ररझव्हण बँकेने दद जनता कमशर्णयल को.ऑप.बाँक, खामगाींव 
वर काही ननबांध घातले होते. तथावप, सदर ननबांध ददनाींक २६/८/२०१५ पासून 
शर्गथल करण्यात आले असून बँकेचे व्यवहार पवुणवत सुरु आहेत. 
(३) नाही, या बँकेकड े ठेवण्यात आलेल्या बाजार सशमतीच्या ठेवी बकेँने यापवुी 
व्याजासह बाजार सशमतीस परत केल्या आहेत. तसेच रु.५.५७ को्ीच्या ठेवीची 
मुदत अदयाप पुिण झालेली नसल्यामुळे सदर ठेवीची मुदत सींपषु्ात आल्यानींतर 
व्याजासह परत करण्यात येिार असल्याने बकेँने बाजार सशमतीस कळववले आहे. 
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(४) ठेवीची मुदत सींपुष्ात आल्यानींतर जर बँकेकडून सदर रक्कम परत शमळाली 
नाही. तर याबाबत तत्कालीन सींचालक मींडळ सगचव याींचेवर जबाबदारी ननस्श्चत 
करण्यात येईल असे आदेर् पिन अगधननयमातील तरतदुीप्रमािे बाजार सशमतीस 
देण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िळिण (जज.नाभशि) तालुक्यातील रस्त्त्याांचे बाांधिाम ि दरूव्यिस्त्थेबाबत 

(८०) *  १७१०७   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कळवि (स्ज.नाशर्क) तालुक्यातील रलत्याींचे बाींधकाम व डागडुजी, खड्ड े
बुजवविे, झुडपे तोडिे इत्यादी कामासाठी दरवषी सावणजननक बाींधकाम ववर्ाग 
कोट्यावधी रुपयाींचा खचण करीत असूनही प्रत्यक्षात दोन/तीन वषे लो्ूनही 
रलत्यावरील खड्ड े मात्र कायमच असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यासुमारास ननदर्णनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दरुुलतीच्या नावावर अगधकारी लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार 
करत असल्याचा आरोप लथाननकाींकडून होत असून सदरील अगधकाऱ्याींची चौकर्ी 
व्हावी, अर्ी येथील जनतेकडून मागिी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी करून कोिती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     सन २०१५-१६ या वषी प्रस्जमा व राज्यमागाणवरील डाींबरी पषृठर्ागावरील 
खड्ड े र्रिेचे काम डडसेंबर, २०१५ अखेर पूिण करण्यात आलेले असून रलते 
वाहतुकीकरीता सुस्लथतीत ठेवण्यात आलेले आहेत. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

------------------ 
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भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर याांच्या १२५ व्या जयांती ननभमत्त राज्य 
शासनातफे निीन शासिीय िसनतगहेृ सुरु िरण्याच्या प्रस्त्तािाबाबत  

(८१) *  १७१६९   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२२९० ला हदनाांि ८ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या १२५ व्या जयींती ननशमत्त राज्य 
र्ासनातफे यींदाचे वषण समता व सामास्जक न्याय वषण म्हिनू साजरे करण्यात 
येत असून त्याननशमत्त राबववण्यात यावयाच्या ववववध उपक्रमाींपैकी राज्यातील 
मागासवगीय मुलीींसाठी सन २०१६-१७ या रै्क्षणिक वषाणपासून ५० नवीन 
र्ासकीय वसनतगहेृ सुरु करण्याचे प्रलताववत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वसनतगहेृ कोित्या दठकािी उर्ारण्यात येिार आहेत व 
यासाठी ककती ननधीची आवश्यकता आहे, 
(३) उक्त वसनतगहृासाठी प्रत्यक्षात ककती ननधी उपलब्ध करून देण्यात आला 
आहे व उवणररत ननधी ककती कालावधीत उपलब्ध करून देण्यात येिार आहे व 
वसनतगहृाींच्या बाींधकामाची सदय:स्लथती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, 
     र्ासन ननिणय सामास्जक न्याय व ववर्ेष सहाय्य, ददनाींक १६/१२/२०१५ 
अन्वये डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या १२५ व्या जयींती वषाणननशमत्त राज्यात 
मागासवगीय मुलीींसाठी नवीन ५० र्ासकीय वसनतगहेृ सुरू करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. 
(२) सदर वसनतगहृाींपकैी २५० क्षमतेची ववर्ागीय लतरावर ७ वसनतगहेृ व ननवड 
केलेल्या ववववध दठकािी १०० क्षमतेची ४३ वसनतगहेृ उर्ारण्यात येिार आहेत. 
सदर ५० वसनतगहृाींकरीता रु.२०.०० को्ी मींजूर करण्यात आले आहेत. 
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(३) सदर वसनतगहृाींकरीता १४ को्ी इतका ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला 
आहे. प्रलताववत वसनतगहेृ र्ासकीय जमीन उपलब्ध होईपयांत र्ाडतेत्वावरील 
इमारतीत सुरू करण्यात येिार असून वसनतगहृाींसाठी र्ासकीय जमीन उपलब्ध 
होईल त्यानुसार वसनतगहृ इमारत बाींधकामासाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्याची 
कायणवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नागरी बँिािडून शेतिऱ्याांना िजच उपलब्ध होत नसल्याबाबत 

(८२) *  १७२७१   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल 
भोसले, श्री.अमरभसांह पांडडत :   सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मागील ४-५ वषाणत हवामानातील बदलामुळे राज्यात वाींरवार दषुकाळ सदृश्य 
पररस्लथती ननमाणि झालेली असताना व सन २०१५ च्या खररप हींगामातील 
पजणन्यमान असमाधानकारक झाल्याने दषुकाळी स्लथती ननमाणि झाल्याच्या 
पाश्वणरू्शमवर रे्तकऱ्याींच्या वपककजण घेण्याकड ेकल वाढला असल्याची बाब माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गतवषाणच्या तुलनेत राज्यातील बकँाींनी खररप हींगामासाठी वा्प 
केलेले कजण फक्त ६० ्क्केच्या आसपासचा होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सततची दषुकाळी पररस्लथती व आगथणक चिचि यामुळे 
र्ेतकऱ्याींच्या वपककजण घेिे व वपकाींचा ववमा उतरवविे याकड े कल वाढलेला 
असतानासुध्दा नागरी बकँाकडून अदयापही रे्तकऱ्याींना कजण उपलब्ध होत नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, स्जल्हा बकँामाफण त कजण वा्प करण्यात येत असेल तर 
उदद्दष्ाप्रमािे सींपूिण कजण वा्प होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, कजण ववतरि प्रकक्रयेवेळी अनतररक्त यींत्रिा उपलबध नसल्यामुळे 
बरेचसे रे्तकरी कजाणपासून वींगचत राहतात, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, वपककजण वा्प, वपकववमा इत्यादी वाढीसाठी र्ासनाने कोिती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 



83 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
     खरीप २०१४ च्या तुलनेत खरीप २०१५ मध्ये रु. ५५४० को्ीचे अगधक  
(२३ %) कजणवा्प करण्यात आले आहे. 
(३) नाही, हे खरे नाही. 
(४) नाही, हे खरे नाही. 
(५) नाही, हे खरे नाही.   
     स्जल्हा मध्यवती सहकारी बकॅाींकडून ववववध कायणकारी सेवा सहकारी 
सींलथेंमाफण त र्तेक-याींना कजणवा्प करण्यात येत आहेत. 
(६) मा. मुख्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली दद. २७/०५/२०१५ च्या कृषी खरीप 
आढावा व दद. २४/०६/२०१५ च्या राज्यलतरीय बकँसण सशमतीमध्ये मा. मुख्यमींत्री  
तसेच सगचव लतरावरुन ववववध आढावा बैठकीत याींनी राज्यातील सवण बकँाींना 
र्ेतक-याींना कजणपुरवठा करण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत. 
(७) ववलींब झालेला नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रिपूवण सवण प्रककया महाराषर ववधानमींडळ सगचवालयाच्या सींगिक यींत्रिेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रि: र्ासकीय मध्यवती मुद्रिालय, मुींबई. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


