
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

शुक्रिार, ददनाांि १८ डिसेंबर, २०१५ / अग्रहायण २७, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) सहिार, पणन आणण िस्त्रोद्योग, सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी 

 

याांचे प्रभारी 
विभाग 

(२) आददिासी वििास मांरी 
(३) उद्योग मांरी 
(४) सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांरी 
(५) सामाजजि न्याय आणण विशषे सहाय्य मांरी 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८२ 
------------------------------------- 

  
औरांगाबाद जजल्ह्याि रमाई आिास योजनेची अांमलबजािणी िरण्याबाबि 

  

(१) *  ३३२०३   श्री.अब् दलु सत्िार (लसल्हलोि), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्त्लम शेख (मालाि पजश्चम) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जिल्ह्यातील रमाई आवास योिनेची अींमलबिावणी करण्यासाठी 
महापाललकेला अनेक अडचणीींना तोंड द्यावे लागत असल्हयाने ताींत्रिक अडचणीमुळे 
सदरील योिना अपूणाावस्थेत असल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्या 
सुमारास उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरील योिनेचा लाभार्थयाांना िास्तीत िास्त लाभ घेता यावा 
म्हणनू एपीएल आणण बीपीएल धारक नागरीकाींचे पुन्हा नव्याने सवेक्षण 
करण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, दरवर्षी शासनाकडून येणारा ननधी परत िात असल्हयाने सदरील 
ननधीतनू सावािननक शौचालये बाींधण्याचा ववचार शासन करीत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) उपरोक्त प्रकरणी कोणतीही कायावाही करण्यात आली नसल्हयास, त्याची 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बिोले : (१) नाही. 
(२) रमाई आवास घरकुल योिने अींतगात उवाररत लाभार्थयााची ननवड करण्यासाठी 
सवेक्षणाची कायावाही महानगर पाललकेकडून करण्यात येत आहे. 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

विक्रमगि िालुक्यािील (जज.पालघर) येथील देहजे नदीिरील  
पुलाची झालेली दरूािस्त्था 

  

(२) *  ३५५१७   श्री.विलास िरे (बोईसर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ववक्रमगड तालुक्यातील कुीं रे्झ गावािवळ देहिे नदीवर असलेल्हया िुन्या 
पुलाची उींची कमी असल्हयाने दरवर्षी पावसाळ्यात पुलावरून पाणी वाहून िात 
असल्हयामुळे तसेच गेल्हया ककत्येक वर्षाांपासून पलुाच्या समोरील बािचेू डाींबरही 
वाहून गेल्हयाने पुलावरून प्रवास करणे नागरीकाींच्या दृष्ीने धोकादायक ठरले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) सदरहू पूल खपू िनुा असून कमी उींचीचा असल्हयाने पावसाळ्यात       
ककमान २० ते २५ वेळा पुलावरून पाणी वाहून िात असल्हयामुळे या पररसरातील 
आददवासी ववद्याथी, नोकरदार व नागरीकाींचे खपू हाल होत आहेत तसेच वाडा 
तालुक्याच्या बािनेू दरवर्षी पुलावरून पाणी वाहून िात असल्हयाने मोठा खड्डा 
पडल्हयामुळे मोठा अनथा घडण्याची शक्यता आहे व याबाबत सींबींधधत बाींधकाम 
ववभागास वेळोवेळी स्थाननक नागरीकाींनी प्रत्यक्ष भे्ून व ननवदेन देऊनही 
अद्याप या पलुाच्या दरुूस्तीस सुरूवात र्झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, याबाबतची नेमकी वस्तजुस्थती काय आहे व पलुाच्या 
दरुूस्तीबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) ते (४) प्रश्नाींककत ववर्षयाबाबत कोणतेही ननवेदन जिल्हहा 
पररर्षद पालघर बाींधकाम ववभागास प्राप्त र्झालेले नाही. 
      प्रश्नाींककत पुल हा ववक्रमगड तालुक्यातील कीं चाड ब्रम्हणगाव-कुरे्झ-धचींचघर 
या इतर जिल्हहा मागा क्र.९६ रस्त्यावर साखळी क्र. ५/५०० वर आहे.  सदरहू पुल 
सबमलशाबल प्रकारचा असून कमी उींचीचा असल्हयामुळे डाींबरी पषृठभाग खराब 
र्झालेला आहे. सदर नदीचे पाि हे ८० मी्र लाींबीचे असून त्यावर १०५ मी्र 
लाींबीचा मोठा पूल बाींधणे आवश्यक आहे.  जिल्हहा पररर्षदेमार्ा त र्क्त ३० 
मी्रच्या लहान पुलाींची कामे केली िातात. 
     सदर पुलाची उींची वाढवून नव्याने काम आवश्यक असल्हयाने तसा प्रस्ताव 
सावािननक बाींधकाम ववभाग, पालघर याींच्याकड ेपाठववण्यात आला आहे. 
     पुलाच्या पोच मागााची दरुुस्ती जिल्हहा पररर्षदेकडील कायारत असलेले मैल 
कामगार याींच्या मार्ा त वेळोवेळी केली िाते. 
     सदरच्या पुलाची व रस्त्यावरील डाींबरी पषृठभागाच्या दरुुस्तीचे काम हे 
ववशेर्ष दरुुस्ती कायाक्रम सन २०१५-१६ अींतगात प्रस्ताववत करण्यात आलेले आहे. 

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

लभांगार (जज.अहमदनगर) शहरािनू जाणा-या िल्हयाण विशाखापट्टणम  
या राष्ट्रीय महामागव दरुुस्त्िीचे िामाबाबि 

  

(३) *  ३३३९६   श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि 
उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लभींगार (जि.अहमदनगर) शहरातनू िाणा-या कल्हयाण ववशाखापट्टणम या 
राषरीय महामागा दरुुस्तीचे काम़ राषरीय महामागा २२२ व औद्योधगक ववकास 
मींडळाच्या वादात अडकल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, शासनाने याप्रकरणी मध्यस्थी करून महामागा दरुूस्तीचे काम 
करण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) कल्हयाण-अहमदनगर-नाींदेड-ननमाल रस्ता 
राषरीय महामागा क्र. २२२ वरील  लभींगार  (जि.अहमदनगर) गावातील कक.मी. 
२२०/७५० ते कक.मी. २२०/९५० या लाींबीत रस्त्याच्या खालून ्ाकलेल्हया महाराषर 
औद्योधगक ववकास मींडळाच्या िलवादहनीतील गळतीमुळे रस्ता खराब र्झालेला 
आहे. िलवादहनीच्या दरुुस्तीचे काम महाराषर औद्योधगक ववकास मींडळ करीत 
आहे. तसेच सदर लाींबीत रस्ता दरुुस्तीचे काम करण्यासाठी  राषरीय महामागा 
ववभाग, नालशक या कायाालयाकडून ननववदा मागववण्यात आल्हया असून ननववदा 
प्रकक्रया पुणा होताच रस्ता दरुुस्तीचे काम हाती घेण्यात येईल. 

----------------- 
मुांबई जजल्ह हा म यििती  बकिेि झालेला गरर्यिहार 

  

(४) *  ३६४५२   श्री.प्रिाश सुिे (मागाठाणे) :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मुींबई जिल्ह हा मध् यवती बककेत र्झालेल्ह या गैरव् यवहारासींदभाात उपननबींधकाींनी 
शासनास अहवाल सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, या अहवालात काय आढळून आले, 
(३) असल्ह यास, या अहवालानुसार सींबींधधत दोर्षी सींचालक व अध् यक्षाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) तसेच मुींबई बककअींतगात मिूर सहकारी सींस् थाच् या माध् यमातनू र्झालेल्हया 
आधथाक गैरव्यवहाराची चौकशी केली आहे  काय, त् यात काय आढळून आले, 
चौकशीनुसार पढेु कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
जिल्हहा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, मुींबई (३), पजश्चम उपनगरे याींनी            
दद. ०३.१२.२०१३ रोिी ववभागीय सहननबींधक, सहकारी सींस्था, मुींबई याींना मुींबई 
जिल्हहा मध्यवती बककेत र्झालेल्हया गैरव्यवहारासींदभााचा  कलम ८९ अ अन्वये 
तपासणी अहवाल सादर केला आहे. 
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(२) सदर अहवालामध्ये वेगवेगळ्या बाबीींमध्ये अननयलमतता र्झाल्हयाचे नमुद 
करण्यात आले आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने भाडतेत्वावरील िागा घेणे व िागा 
खरेदी रु.१.२३ को्ी, पतसींस्था किा वा्पातील अननयलमतता व त्याींचे थककत 
येणे खचा रु.११२.९४ को्ी, इतर सींस्था किा प्रकरणातील अननयलमतता येणे   
किा १०.५७ को्ी, सींगणक व सींगणक प्रणाली खरेदीमधील अननयलमतता      
रु. १४.५३ को्ी, मध्यप्रदेश औद्योधगक महामींडळ व्याि मार्ी रु. १३७.२७ को्ी 
व नो् सॉद ा्ंग व सी.सी. ्ीव्ही खरेदी रु. १.५२ को्ी असे एकूण रु.२७८.०६ 
को्ीची अननयलमतता समोर आणली आहे. तसेच मिुर सहकारी सींस्थाींना 
सभासदत्व देताींना ठरावामध्ये ववसींगती  व किा वा्पामध्ये अननयलमतता 
असल्हयाचे नमूद केले आहे. 
(३) क्र.२ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्हया अननयलमततेबाबत केलेल्हया चाचणी 
लेखापररक्षणाचा अहवाल दद. ०६/०७/२०१५ रोिी ववभागीय सहननबींधक, सहकारी 
सींस्था, मुींबई याींना प्राप्त र्झाला असून सदर अहवालात नमुद केलेल्हया  
शेऱयाींबाबत आवश्यक ती कायदेशीर कायावाही करण्यात येईल. 
(४) होय. 
     बँकेने ७१ मिुर सहकारी सींस्थाींना सभासदत्व मींिूर करताींना ६१ मिूर 
सहकारी सींस्थाींचे सभासदत्व एकाच ददवशी र्झाले. मिुर सहकारी सींस्थाींच्या किा 
वा्पामध्ये अननयलमतता र्झाली असून त्याअनुर्षींगाने चाचणी लेखापरीक्षण 
अहवालात नमुद केलेल्हया शेऱयाींबाबत आवश्यक ती कायावाही प्रस्ताववत करण्यात 
आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

िाम्हाने (िा.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथे प्रस्त्िाविि  
औद्योधगि िसाहिीस होणाऱ्या विरोधाबाबि 

(५) *  ३८६७५   श्री.सदानांद च्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रत् नाधगरी जिल्ह ्यातील धचपळूण व गुहागर तालुक्यातील १४ गावाींमध्ये मागा 
ताम्हाने औद्योधगक क्षेिाकररता भूसींपादन प्रकक्रया सुरू असून याबाबत ६ अ ची 
नो्ीस काढून शेतकऱयाींच्या सात-बारा उताऱयावर भूसींपादनाचा पेजन्सल शेरा 
ललदहण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, बहुताींशी शेतकऱयाींची बागायती िलमनी, शेत िलमनी व ववकसीत 
होणाऱया िलमनी भूसींपादनामध्ये आल्हयाने या पररसरातील सवा िमीन मालकाींचा 
या प्रकल्हपाला ववरोध होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत सदर १४ गावाींतील ग्रामसभेने ठराव व ननवेदन देऊन 
ववरोध दशाववला असून स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १४ रे्ब्रवुारी, २०१५ 
रोिी मा.उद्योग मींिी याींना ननवेदन देऊन सदर प्रकरणी स्थाननकाींचा ववरोध 
लक्षात घेऊन त्याींना न्याय लमळणे करीता उधचत ननणाय होणेबाबत ववनींती केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, तद्अनुर्षींगाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सुभाष देसाई : (१) व (२) हे खरे आहे. 
     सदर औद्योधगक क्षेिासाठी भूसींपादनाची कायावाही उपववभागीय अधधकारी 
धचपळूण याींच्याकड ेशासनाने सुपुदा केली आहे. सींबींधधत खातेदार व ग्रामस्थ याींनी 
सदर भूसींपादनास ववरोध केला आहे.  
(३) व (४) हे खरे आहे. 
      स्थाननक लोकप्रनतनीधी याींनी सदर औद्योधगक क्षेि रद्द करण्याची ववनींती 
केली  होती. यासींदभाात शासन स्तरावर बैठका घेण्यात आल्हया आहेत. त्यामध्ये  
ननयोजित औद्योधगक वसाहतीमध्ये कोणत्याही पररजस्थतीत प्रदरु्षणकारी कारखाने 
येणार नाहीत, भूसींपादन करतेवेळी बागायती तसेच गावठानच्या िागा  बाधधत 
होणार नाहीत व सक्तीचे भूसींपादन करण्यात येणार नाही, अशा प्रकारे 
भूसींपादनाचे ननयोिन करावे, असे ननणाय घेण्यात आले आहेत. 
(५)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

  
राज्य रस्त्िे वििास महामांिळाच्या ४५ हजार १४५ िोटी रुपये  

खचावच्या प्रस्त्िािास मांजूरी देण्याबाबि 
  

(६) *  ३२४५५   श्री.बसिराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य रस्ते ववकास महामींडळाची (एमएसआरडीसी) आधथाक पत घसरल्हयामुळे 
या मींडळास काही मदहन्याींपूवी पुरेसा ननधी उपलब्ध न करता आल्हयाने 
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िलवाहतकू प्रकल्हप गमवावा लागला होता तसेच एमएसआरडीसीने सादर केलेल्हया 
प्रस्तावाींना ववद्यमान मा.मुख्यमींत्रयाींनी त्वरीत मान्यता देण्याचे आश्वासन 
यापवूीच ददले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मा.मुख्यमींत्रयाींनी एमएसआरडीसीला आधथाक स्थयैा लमळण्यासाठी 
अनेक प्रकल्हप देण्याची घोर्षणा करून एमएसआरडीसीला केलेल्हया सुचनाींनुसार 
एमएसआरडीसीने (अ) ३० हिार को्ी रूपये खचााचा मुींबई-नागपूर सुपर 
कम्यनुनकेशन एक्सपे्रस वे (ब) ५ हिार १५०  को्ीींचा मुींबई पुणे द्रतुगती 
मागााच्या क्षमतेत वाढ करणारा प्रकल्हप (क) ३ हिार को्ीींचा ठाणे-बोरीवली 
बोगदा (ड) ७८५ को्ीींचा ठाणे-घोडबींदर रस्त्यावरील उन्नत मागा (इ) २ हिार 
६०० को्ी रूपये खचााचे पालघर येथील प्रशासकीय सींकुल, जिल्हहा मुख्यालय व 
सींबींधधत ववकास प्रकल्हप (फ़) ७६० को्ीींचा सायन-पनवेल रस्त्यावरील खाडीपूल 
असे तब्बल ४५ हिार १४५ को्ी रूपये खचााच्या प्रकल्हपाचे प्रस्ताव महामींडळाने 
सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरहू प्रकल्हपाींपकैी आिलमतीस एकही प्रस्तावास शासनाने मींिुरी 
ददलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, एमएसआरडीसीने सादर केलेल्हया सदरहू प्रकल्हपाींना शासनाची 
मींिुरी लमळण्यास ववलींब होण्याची सवासाधारण कारणे काय आहेत, 
(५) सदरहू प्रकल्हपाची कामे लवकरात लवकर पूणा होण्याच्या दृष्ीने शासनाने 
कोणती  कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, तथापी यातील मुींबई-पुणे द्रतुगतीमागााच्या क्षमतेत वाढ करण्याचा 
प्रकल्हप व ठाणे घोडबींदर रस्त्यावरील उन्नत मागा  बाींधण्याचा प्रकल्हप वगळता 
अन्य प्रकल्हपाींसाठी महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळास कायाान्वयीन यींिणा 
म्हणनू घोवर्षत करण्याबाबतचे प्रस्ताव महामींडळाने शासनास सादर केले आहेत. 
(३), (४) व (५) सदरहू प्रस्ताव मींिीमींडळाच्या पायाभूत सुववधा सलमतीच्या 
नुकत्याच र्झालेल्हया बैठकीत मींिूर करण्यात आले आहे. 
 

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



8 

खेरिा (िा.किनिट, जज.नाांदेि) येथील आश्रमशाळेिील  
विद्याथती नीचा उपचारादरम्यान झालेला मतृ्य ू

  

(७) *  ३४६०१   श्रीमिी अलमिा च्हाण (भोिर), श्री.िी.पी.सािांि (नाांदेि 
उत्िर), श्री.िसांिराि च्हाण (नायगाांि), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) खेरडा (ता.ककनव्, जि.नाींदेड) येथील आश्रमशाळेत चक्कर येऊन बेशुध्द 
र्झालेल्हया ववद्याथीनीचा उपचारादरम्यान मतृ् यू र्झाला असल्ह याचे माहे ऑक् ्ोबर, 
२०१५ मध् ये वा त् यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
ननषपन्न र्झाले आहे, 
(३) त्यानुसार शासनाने सींबींधधताींवर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सदर प्रकरणी प्राथलमक चौकशी करण्यात आलेली आहे. सदर 
ववद्याथीनी ददनाींक ३०.९.२०१५ रोिी आिारी पडल्हयामुळे नतच्यावर ग्रामीण 
रुग्णालय गोकुीं दा ककनव् येथे उपचार करण्यात येत होते. परींतु उपचारादरम्यान 
नतचे ननधन र्झाले आहे. तथावप जव्हसेरा अहवाल व अींनतम चौकशी अहवाल 
अद्याप अप्राप्त आहे. 

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

औरांगाबाद जजल्ह्याि रस्त्िे दरुुस्त्िीच्या िामाि झालेला गरर्यिहार 
 

(८) *  ३४६२७   श्री.िरभि नाईि (िुिाळ) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सावािननक बाींधकाम ववभागामार्ा त औरींगाबाद जिल्ह्यात सन २०११ ते 
२०१४ या कालावधीत करण्यात आलेल्हया रस्ते दरुुस्तीच्या कामात, अनेक कामे 
प्रत्यक्षात न करता कागदोपिी पूणा र्झाल्हयाचे दाखवून मोठ्या प्रमाणात 
गैरव्यवहार करुन कोट्यवधी रुपयाींच्या शासकीय ननधीचा अपहार करण्यात 
आल्हयाच्या तक्रारी शासनाकड े प्राप्त र्झाल्हयानींतर शासनाने उच्चस्तरीय चौकशी 
सुरु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, रस्ते दरुुस्तीच्या कामासाठी शासनाकडून प्राप्त र्झालेल्हया 
ननधीपकैी सुमारे ८० को्ीीं रकमेचा गैरव्यवहार र्झाल्हयाचे पदहल्हया ्प्प्यातील 
प्राथलमक चौकशीत ननदशानास आले असून २७ अलभयींत्याींना दोर्षी ठरववण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरहू चौकशीत दोर्षी ठरववण्यात आलेल्हया २७ 
अधधकाऱयाींववरोधात शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) सन २०११-१२, २०१२-१३ व २०१३-१४ या आधथाक 
वर्षाात ग्-अ अींतगात सावािननक बाींधकाम ववभाग (पजश्चम), औरींगाबाद 
याींच्याकडुन करण्यात आलेल्हया कामाींची चौकशी अधीक्षक अलभयींता, दक्षता पथक 
मींडळ, मुींबई याींचेकडून करण्यात आली आहे. 
(२) व (३) अधीक्षक अलभयींता, दक्षता पथक मींडळ, मुींबई याींनी शासनास सादर 
केलेल्हया अहवालात नमूद अननयलमततेच्या अनुर्षींगाने सींबींधधत िबाबदार 
अधधकाऱयाींववरुध्द ववभागीय चौकशीची कायावाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

परभणी जजल्हहा मयििती  सहिारी बँिेच्या येहळेगाांि सोळांिे (िा.औढा नागनाथ) 
येथील शाखेि सुमारे ३१ लक्ष ८७ हजार रुपयाांचा िरण्याि आलेला अपहार 

  

(९) *  ३८७२४   श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) परभणी जिल्हहा मध्यवती सहकारी बँकेच्या येहळेगाींव सोळींके (ता.औढा 
नागनाथ) येथील शाखेत सन २००३ ते २०१३ या कालावधीत खातेदाराींचे बोगस 
चलन तयार करुन बनाव् हस्ताक्षराच्या आधारे सुमारे ३१ लक्ष ८७ हिार 
रुपयाींचा अपहार र्झाल्हयाचा प्रकार माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या शवे्च्या 
आठवड्यात ननदशानास आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय ननषपन्न र्झाले, त्यानुसार दोर्षी व्यक्तीींवर कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची सवासाधारण कारणे काय ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये अपहार उघडकीस आलेला आहे. 
(२) महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम, १९६० चे कलम ८३ अन्वये चौकशी 
करण्याचे आदेश दद. २४.११.२०१५ रोिी देण्यात आले आहेत अद्याप चौकशी सुरु 
आहे. 
(३) चौकशीचे काम चालु असुन बककेने सेवेतील सींबींधीत कमाचा-याींना सेवेतुन 
ननलींत्रबत करुन पोललस स््ेशन, औींढा नागनाथ येथे एर्. आय. आर. क्र.७९/१५ 
अन्वये दद. २७.१०.२०१५ रोिी भारतीय दींडववधान ४२०, ४६८, ४७१, ३४ नुसार 
गुन्हा नोंद केलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मािांग समाजाच्या विविध समस्त्याांचे तनरािरण िरण्याबाबि 

 

(१०) *  ३८४६९   िुमारी प्रणणिी लशांदे (सोलापूर शहर मय) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील  मातींग समािाच्या ववववध अडचणी, समस्याींचे ननराकरण व्हावे, 
याकरीता ववववध मागण्याचे ननवेदन शासन दरबारी मातींग समािाच्या वतीने 
माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील मातींग समािावरील अडचणी व अत्याचार 
थाींबववण्यासाठी कोणती कायावाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(३) नसल्हयास, त्यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बिोले : (१) व (२) सदरचे ननवेदन अद्याप प्राप्त र्झाल्हयाचे 
आढळून येत नाही.  तथावप, मातींग समािाचा सामाजिक, आधथाक व साींस्कृनतक 
ववकास होण्याचे दृष्ीने शासनाने क्राींतीवीर लहुिी साळवे मातींग समाि अ्यास 
आयोग स्थापन करण्यात आला होता. या ववभागाच्या दद.३१/१२/२०११ च्या 
शासन ननणायान्वये क्राींतीवीर लहुिी साळवे मातींग समाि अ्यास आयोगाने 
शासनास सादर केलेल्हया एकूण ८२ लशर्ारशीपकैी ६८ लशर्ारशी तत्वत: मान्य 
करण्यात आल्हया असून त्याबाबत ववववध ववभागाींकडून अींमलबिावणी करण्यात 
येत आहे. आरक्षणववर्षयक लशर्ारशीसह उवारीत १४ लशर्ारशी अमान्य करण्यात 
आल्हया आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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



11 

अहमदनगर शहरािील प्रस्त्िाविि उड्िाणपुलाबाबि 
  

(११) *  ३८६६९   श्री.सांग्राम जगिाप (अहमदनगर शहर) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) अहमदनगर शहरातील वाढत् या वाहतकुीवर मात करण् यासाठी व नागरीकाींना 
सुलभ वाहतकु करण् यात यावी यासाठी पा्ील हॉजस्प्ल ते सक् करचौक पयांत 
उड्डाणपुल बाींधण् याचा ननणाय शासनाने सन २००३ व २००४ या वर्षाात घेऊनही 
अदयाप सदर पुलाच् या कामास सुरुवात करण् यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, त् याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच, सदर उड्डाणपुल बाींधणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) खािगीकरणाअींतगात लशरुर ते अहमदनगर या रस्त्याच्या 
चौपदरीकरणाच्या कामामध्ये ववर्षयाधीन उड्डाणपुलाच्या बाींधकामास        
ददनाींक २४.४.२००६ रोिी मींिूरी लमळालेली आहे.  सदर उड्डाणपुलासाठी 
आवश्यक असणाऱया क्षेिाचे भूसींपादन सप् े्ंबर, २०१२ मध्ये पूणा करुन िागा 
उद्योिकास हस्ताींतररत करण्यात आली.  तथावप उड्डाणपुलाच्या ककीं मतीबाबत 
लवाद मींडळाकड े दावा प्रलींबीत आहे. लवादाच्या ननणायानींतरच याबाबत पढुील 
कायावाही करण्यात येईल. 

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

परभणी जजल्हहयािील आददिासी आणण मागासिगती य घटिािील विविध 
उपाययोजनाांसाठीचा तनधी अखधचवि रादहल्हयाबाबि 

  

(१२) *  ३८३८४   श्री.विजय भाांबळे (जजांिूर) :   सन्माननीय आददिासी वििास 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) परभणी जिल्हहयातील आददवासी आणण मागासवगीय घ्काींकररता ववववध 
उपाययोिनाींसाठी जिल्हहा ननयोिन सलमतीने माचा २०१५-२०१६ या वर्षाासाठी ननधी 
ववतरीत केला आहे, काय व असल्हयास ककती, 
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(२) असल्हयास, अधावावर्षाक अहवालानुसार आददवासी क्षिेाबाहेरील उपयोिनाींवर 
अद्याप एक रूपयाही खचा करण्यात आला नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास सदरहु ननधी कधी खचा करणार या बाबत शासनाचे धोरण काय 
आहे, 
(४) असल्हयास, वींधचत घ्काींना त्या ननधीचा र्ायदा लमळण्याकरीता ववलींब 
लावणा-या दोर्षी अधधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
      जिल्हहा ननयोिन सलमतीने सन २०१५-१६ या आधथाक वर्षााकररता 
अथासींकजल्हपत २३१.०७ लक्ष ननधीपकैी रु. १८१.०७ लक्ष ननधी बीडीएस वर 
ववतरीत केलेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     परभणी जिल्हहा ननयोिन सलमतीचा अथासींकजल्हपत सींपुणा ननधी आददवासी 
क्षेिाबाहेरील उपयोिनाींवरच खचा केला िातो. 
(३) जिल्हहाधधकारी याींच्या स्तरावरुन सवा सींबींधधताींना १००% ननधी खचा 
करण्याच्या सूचना देण्यात आल्हया आहेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याच्या अथवसांिल्हपाि अनसूुधचि जमािीच्या लोिसांख्येच्या  
प्रमाणाि आधथवि िरिूद िरण्याबाबि 

  

(१३) *  ३४९११   प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्हिे), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) अनसूुधचत िाती व नवबौध्द घ्काींच्या कल्हयाणासाठी िाती उपयोिना 
राज्यात राबववण्यात येत असून राज्याच्या अथासींकल्हपात अनुसूधचत िमाती 
लोकसींख्येच्या प्रमाणात आधथाक तरतदू करण्याचे शासनाचे धोरण असून 
त्यानुसार अथासींकल्हपात आधथाक तरतदू करण्यात येते, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सन  २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५ या गत तीन वर्षाात 
अनुसूधचत िाती उप योिनेसाठी अथासींकल्हपात करण्यात आलेली तरतूद पुणापणे 
वापरण्यात आलेली नसून त्यापकैी काही ननधी अन्यि वळववण्यात आलेला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, गत तीन वर्षाात वर्षाननहाय अथासींकल्हपात ककती आधथाक तरतूद 
करण्यात आली होती, त्यापकैी प्रत्यक्षात या योिनेवर ककती ननधी खचा करण्यात 
आला, उवाररत ननधी या योिनेवर खचा न करण्याची कारणे काय आहेत व ननधी 
अन्यि वळववण्यात आला असल्हयास त्याची कारणे व तपशील काय आहे, 
(४) अशा प्रकारे योिनेचा ननधी अन्यि वळववण्यात येऊ नये यासाठी कोणती 
उपाययोिना करण्यात आली आहे अथवा येत आहे ? 
  
श्री. राजिुमार बिोले : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) गत तीन वर्षाात सन २०१२-१३ मध्ये रु. ४५९०.०० को्ी, सन २०१३-१४ 
मध्ये रु. ४९९७.६८ को्ी व सन २०१४-१५ मध्ये रु. ६०४४.२६ को्ी इतका ननधी 
मींिूर करण्यात आला होता त्यापैकी अनकु्रमे सन २०१२-१३ मध्ये रु. ३२३६.१७ 
को्ी सन २०१३-१४ मध्ये ३५८२.६० को्ी व सन २०१४-१५ मध्ये रु. ३५८३.२९ 
को्ी इतका ननधी खचा र्झालेला आहे. कें द्र शासनाच्या मागादशाक तत्वानसुार 
अन्यि ननधी वळववण्यात आलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुणे शहरािील चाांदणी चौिाि ्यािसातयि स्त्िरुपाची झालेली अतिक्रमणे 
  

(१४) *  ३३२४९   श्री.लभमराि िापिीर (खिििासला), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जजिेंद्र आ् हाि (मुांरा ा िळिा),     
श्रीमिी माधुरी लमसाळ (पिविी) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील अनतिलद आणण मोठ्या वाहतुकीच्या रस्त्यात व 
सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने महत्वाच्या असणाऱया एन.डी.ए. लगतच्या मुख्य चाींदणी 
चौकात मोठ्या प्रमाणात व्यावसानयक स्वरुपाची अनतक्रमणे, अनधधकृत खािगी 
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बस नतकी् ववक्री शेड व इतर स्वरुपाची अनतक्रमणे र्झाल्हयाचे              
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा  त्या सुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने महत्वाच्या असणाऱया पररसरात अनधधकृत 
व्यवसायाींमुळे मोठया प्रमाणात  धोका ननमााण होऊनही प्रशासनाचे अधधकारी 
त्याकड ेिाणीवपवुाक दलुाक्ष करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीच्या अनरु्षींगाने दोर्षी असणाऱया सींबींधधत अधधकाऱयाींवर 
कोणती कारवाई केली व अनतक्रमण ननषकालसत करण्याबाबत कोणती कायावाही 
करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) मुींबई-पुणे राषरीय महामागा क्र. ४ हा 
भारतीय राषरीय रािमागा प्राधधकरणाच्या आखत्याररत आहे. सदर रस्त्यावर पूणे 
शहरातील चाींदणी चौकामध्ये  अनधधकृत खािगी बससेवा नतकक् ववक्री शेड्स 
उभारण्यात आलेली आहेत. सदर अनतक्रमणे काढण्यासाठी आवश्यक ती मदत 
लमळण्याबाबत जिल्हहा प्रशासनाला ववनींती करण्यात आली असल्हयाचे प्रकल्हप 
सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागा प्राधधकरण, पुणे याींनी कळववले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्य सहिारी बिेँिि ेिारण असलेल्हया वप्रयदशवनी शिेिरी सहिारी  
साखर िारखान्याने साखरेची परस्त्पर विक्री िेल्हयाबाबि 

 

(१५) *  ३५५८१   श्री.जयप्रिाश मुांदिा (बसमि) :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) वप्रयदशानी शतेकरी सहकारी साखर कारखाना लल. अरववींद नगर, तोडार, 
ता.उदगीर, जि. लातूर याींनी राज्य  सह. बँकेकड े तारण स्वरुपात असलेली, 
साखर कारखान्याची साखर परस्पर ववक्री केल्हयाबाबत ददनाींक २७ नोव्हेंबर, २०१४ 
रोिी लेखी तक्रार केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर तक्रारीच् या अनुर्षींगाने ववशेर्ष लेखापररक्षक, वगा-१ सह.सींस्था, 
(साखर) लातूर याींनी या प्रकरणी चौकशी करुन महाराषर सहकारी सींस्था, 
अधधननयम १९६० चे कलम-८६ अन्वये चौकशी करण्याची मा.साखर आयकु्त 
याींना लशर्ारस केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी ददनाींक ५ ऑगस््, २०१५ व ३० सप् े्ंबर, २०१५ 
नुसार लेखी तक्रार ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या सींपूणा प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्हयास, चौकशी नुसार दोर्षीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, 
नसल्हयास सवासाधारण कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे सदर तक्रारीच्या अनुर्षींगाने ववशेर्ष लेखापररक्षक वगा-१ 
सहकारी सींस्था (साखर) लातरू याींनी दद. २२/०७/२०१५ रोिीचे पिान्वये महाराषर 
सहकारी सींस्था अधधननयम १९६० कलम ८३ अन्वये चौकशी करणेकररता 
प्राथलमक चौकशी अहवाल प्रादेलशक सह सींचालक (साखर) नाींदेड याींना सादर 
केला आहे. 
(३) होय. 
(४) प्रादेलशक सहसींचालक (साखर) नाींदेड याींचे आदेश दद. ३१/१०/२०१५ नसुार 
महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम १९६० चे कलम ८३ अन्वये चौकशीचे आदेश 
ननगालमत केले असून प्राधधकृत अधधकारी म्हणनू ववशेर्ष लेखापररक्षक वगा-१ 
सहकारी सींस्था (साखर) लातरू याींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
(५) प्राधधकृत चौकशी अधधकारी याींचा चौकशी अहवाल प्राप्त र्झाल्हयानींतर 
ननयमानुसार पढुील योग्य ती कायावाही करण्यात येईल. 
 

----------------- 
िोळघर (िा.अललबाग, जज. रायगि) येथील राष्ट्रीय  
मायलमि आश्रमशाळेिील विविध समस्त्याांबाबि 

  

(१६) *  ३१७४१   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.भरिशेठ गोगािले (महाि) :   
सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) अललबाग (जि.रायगड) तालुक् यातील कोळघर येथील राषरीय माध्यलमक 
आश्रमशाळेसाठी असलेली अधधक्षक, लशक्षक व ललपीक याींची पदे अनेक 
वर्षाांपासून ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ह यास, याची कारणे काय आहेत तसेच सदर आश्रमशाळेतील 
ववद्यार्थयाांना राहण्यासाठी वसतीगहृ नसल्हयाने ते शाळेच्या वगाातच राहतात, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर आश्रमशाळेसाठी आवश्यक असलेली उक्त पदे भरण् याबाबत 
तसेच आश्रमशाळेतील ववद्यार्थ याांकररता वसतीगहृ बाींधण् याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबत शासनस्तरावरील 
कायावाहीची सद्य:जस्थती काय आहे ? 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे, अींशत: खरे आहे. 
     शासककय माध्यलमक, आश्रमशाळा, कोळघर येथे एकूण २८ पदे मींिूर 
आहेत त्यापैकी ८ पदे ररक्त आहेत. ररक्त ८ पदाींपैकी ५ लशक्षक सींवगााची व ३ 
लशक्षकेतर सींवगाातील आहेत. 
(२) िुलै २०१४ मध्ये अपर आयुक्त, ठाणे याींनी काढलेल्हया लशक्षक भरतीच्या 
िाहीरातीस मा. न्यायालयाने स्थधगती ददल्हयाने पद भरती र्झालेली नाही. 
आश्रमशाळेच्या वसतीगहृाचे बाींधकाम सुरु असल्हयाने ववद्याथी सध्या वगा 
खोल्हयाींमध्ये राहत आहेत. 
(३) ररक्त पदे भरण्याबाबत अपर आयकु्त, आददवासी ववकास ठाणे याींच्याकडून 
कायावाही सुरु आहे. बाींधकाम आराखड्यातील बदल व  क्षेिर्ळात वाढ 
र्झाल्हयामुळे खचाात वाढ होत आहे. त्यामुळे सुधाररत अींदािपिक तयार करण्यात 
आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अनुसूधचि जमािीच्या विद्यार्थयाांिारिा पगिपुरी (जज.नालशि) येथे क्रीिा 
प्रबोधधनी ि नांदरुबार येथील मयििती  क्रीिा िें द्राचे िाम सुरु िरणेबाबि 

(१७) *  २८६८६   श्री.छगन भुजबळ (येिला) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) शासनाने अनुसूधचत िमातीच्या ववद्यार्थयाांकररता इगतपुरी (जि.नालशक) येथे 
ददनाींक २४ ऑगस््, २००९ रोिी क्रीडा प्रबोधधनी व नींदरुबार येथे मध्यवती क्रीडा 
कें द्र स्थापन करण्याचा ननणाय घेवनूही माहे ऑक््ोबर, २०१५ पयांत सदर 
प्रबोधधनीचे काम सुरु र्झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त प्रबोधधनीचा बाींधकाम आराखडा व अींदािपिकाींना  राज्य 
क्रीडा सलमतीने मान्यता देवनूही शासनाच्या ददरींगाईमुळे सदर काम अद्याप सुरु 
र्झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३)असल्हयास, अनुसूधचत िमातीच्या मुलाींच्या क्रीडा गुणाींना चालना देणे व क्रीडा 
ववर्षयक सोईसुववधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उक्त क्रीडा प्रबोधधनीचे कामे सुरु 
करण्याकररता शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) उच्चस्तर सधचव सलमतीच्या दद. ०७.०२.२०१५ रोिीच्या बैठकीत सदर 
बाींधकामाचा एकूण रु. ५९.९४ को्ी इतक्या रकमेपकैी प्रथम ्प्प्याकररता      
रु. २५.०० को्ी इतक्या रकमेच्या अींदािपिकास मान्यता ददली आहे. 
(३) सदर क्रीडा प्रबोधधनी तात्पुरत्या स्वरुपात क्रीडा ववभागाच्या नालशक येथील 
क्रीडा सींकुलात सुरु करण्यात आलेली आहे. 
     सदर क्रीडा प्रबोधधनीत शासकीय व अनदुाननत आश्रमशाळा तसेच एकलव्य 
शाळाींमधील Sport Specific Test  मध्ये पाि ठरलेल्हया ८३ अनुसूधचत 
िमातीच्या ववद्यार्थयाांना प्रवेश देण्यात आला आहे. सदर ववद्यार्थयाांना दररोि 
तज्ञ क्रीडा प्रलशक्षकाींमार्ा त खो-खो, कबड्डी, धावणे, गोळारे्क, थाळीरे्क इत्यादी 
खेळाींचे प्रलशक्षण देण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िें द्र शासनाने सिलिीच्या िजावस अपार ठरिलेल्हया २२  
िारखान्याांना िजव देण् याच्या शासन तनणवयाबाबि 

  

(१८) *  ३४४७३   श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्री.जजिेंद्र आ् हाि (मुांरा ा 
िळिा) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज् यात कें द्र  शासनाने िादहर केलेल्ह या सवलतीच्या किााला अपाि 
ठरवलेल्हया २२ कारखान्याींना १८७ को्ीचे किा देण् याचा ननणाय शासनाने      
माहे ऑगस्् २०१५ च्या शेव्च्या सप्ताहात घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, त्यानुसार शासनाने आतापयांत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बिोले : (१) होय. कें द्र शासनाने िाहीर केलेल्हया योिनेकररता 
अपाि असलेल्हया राज्यातील २२ साखर कारखान्याींना कें द्र  शासनाच्या योिनेच्या 
धतीवर राज्य शासनाने शासन ननणाय दद. ०५/०९/२०१५ अन्वये सॉफ्् लोन 
योिना िाहीर केलेली आहे. 
(२) सदर येािनेतींगात राज्यातील ७ साखर कारखाींन्याना रु. ७२.३८ को्ी इतके 
किा मींिूर र्झाले आहे असून त्यापैकी रु. ६७.३८ को्ी रकमेचे ववतरण र्झाले 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िोल्हहापूर येथे अपांगाांनी प्रलांबबि मागण्यािारिा  

सीपीआर रुग्णालयािर िाढलेला मोचाव 
 

(१९) *  २९०७०   श्री.सत्यजीि पाटील-सरुििर (शाहूिािी) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोल्हहापूर जिल्ह ्यातील अपींगाींच्या ववववध मागण्या प्रलींत्रबत ठेवल्हयाच्या 
ननरे्षधाथा सीपीआर रुग्णालय व जिल्हहा पररर्षदेवर मोचाा काढण्यात आला, हे खरे 
आहे काय, 

(२) तसेच अपींगावर योग्य उपचार होत नसल्हयाचे ननदशानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सींबींधधत अधधकाऱयाींची चौकशी करण्यात आली आहे काय व 
त् यात काय आढळून आले, 
(४) असल्हयास, सींबींधधत अधधकाऱयाींवर शासन कोणती कारवाई करणार आहे, 
(५) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. राजिुमार बिोले : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     अधधषठाता, सीपीआर रुग्णालय, कोल्हहापूर याींचेकडून प्राप्त मादहतीनुसार, 
सीपीआर रुग्णालयात अपींगाींवर योग्य ते उपचार केले िात आहेत. तसेच जिल्हहा 
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पररर्षद, कोल्हहापूर याींचेकडून प्राप्त अहवालानसुार उपरोक्त मोचाातील ननवेदनाच्या 
आधारे जिल्हहा पररर्षद कायाालयाकडून उधचत कायावाही करण्यात आलेली आहे. 
त्याचप्रमाणे अपींगाकरीता राखीव ठेवण्यात येणारा ३ ्क्के ननधी ववववध 
योिनाींवर खचा करण्यात येत असून, जिल्ह्यातील सवा ग्रामपींचायतीींना ३ ्क्के 
ननधी खचा करण्याबाबत मुख्य कायाकारी अधधकारी, जिल्हहा पररर्षद, कोल्हहापूर 
याींनी ननदेश ददलेले आहेत. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िल्हयाण-मुरबाि राष्ट्रीय महामागव क्र.२२२ चौपदरीिरण िरण्याबाबि 

(२०) *  ३५६३७   श्रीमिी ज्योिी िलानी (उल्हहासनगर) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) कल्हयाण-मुरबाड राषरीय महामागा क्र. २२२ चे चौपदरीकरण करण्याचे काम 
शासनस्तरावर ननजश्चत र्झाले असल्हयाचे ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, सदर महामागाावर मोठा प्रमाणावर वाहनाची वदाळ असल्हयाने 
तसेच शहाड ते काींबा रोड अरुीं द असल्हयामुळे अपघाताींची सींख्या तसेच वाहतकु 
कोंडी मोठ्या प्रमाणावर होत असल्हयाचे ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,  
(३) असल्हयास, सदर वाहतकू कोंडी व अपघातामुळे पररसरातील कायदा व 
सुव्यवस्था प्रश्न ननमााण र्झालेला आहे, हे खरे आहे काय,  
(४) असल्हयास, शासनाच्या वतीने सदर चौपादारीकरण करण्यासाठी कोणती 
उपाययोिना तसेच कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) कल्हयाण ते मुरबाड (कक.मी. १०/०० ते 
कक.मी. ३८/००) ही  लाींबी  राषरीय महामागा क्र. २२२ चा भाग असून 
अजस्तत्वातील रस्त्याची लाींबी  ही दपुदरी असल्हयाने  सदर भागामध्ये िास्त 
वदाळीच्या वेळी वाहतकु कोंडी होते. या महामागााच्या लाींबीतील ठाणे ग्रामीण 
पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील महामागाावर र्झालेल्हया अपघाताींमुळे पररसरात कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ननमााण र्झाला होता असे पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण 
याींनी कळववले आहे. 
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    वरील सवा बाबीींचा ववचार करुन कल्हयाण ते मुरबाड (कक.मी. १०/०० ते 
कक.मी. ३८/००) लाींबीचे  चौपदरीकरण व मिबतुीकरण प्रस्ताववत आहे. या 
प्रस्तावाचा अींनतम सुसाध्यता अहवाल सल्हलागाराकडून ददनाींक १८ नोव्हेंबर, २०१५ 
ला मुख्य  अलभयींता, (राषरीय महामागा) सावािननक बाींधकाम ववभाग, कोकण 
भवन, नवी मुींबई याींचेकड े प्राप्त र्झाला असून छाननी नींतर कें द्रशासनाकड े
मींिूरीस्तव पाठववण्यात येईल. सदर सुसाध्यता अहवालास मींिूरी प्राप्त 
र्झाल्हयानींतर प्रत्यक्ष काम सुरु करण्याची कायावाही करण्यात येईल, 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई-गोिा महामागावच्या िशिेी िे झाराप या तिसऱ्या  
टप्पप्पयािील दठिाणाांचे फेरसिेक्षण िरण्याबाबि 

(२१) *  ३७०५८   श्री.रुपेश म् हार े (लभिांिी पिूव) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई-गोवा महामागााच्या कशेडी ते र्झाराप या नतसऱया ्प्प्यातील २८९ 
कक.मी.च्या चौपदीकरणामधील १०० हून अधधक वादग्रस्त दठकाणाींचे रे्रसवेक्षण 
करण्याचा ननणाय शासनाने माहे ऑक् ्ोबर, २०१५ च्या मध्ये वा त्या सुमारास 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, रे्रसवेक्षणाकररता खचा येणार असून हे काम पूणा र्झाले आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, या रे्रसवेक्षणाचा अहवाल शासनास सादर केला आहे काय, 
(४) असल्हयास, रे्रसवेक्षणामध्ये कोणत्या बाबीींचा ववशेर्ष ववचार करण्यात आला 
आहे, 
(५) असल्हयास, याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) (३), (४) व (५) मुींबई गोवा राषरीय महामागा क्र 
६६ च्या कशेडी ते र्झाराप (कक.मी.१६१/०० ते ४५०/१७०) या लाींबीच्या 
चौपदरीकरणाच्या कामास कें द्र शासनाकडून तत्वत: मान्यता प्राप्त र्झालेली 
असून, भूसींपादनाचे सींयकु्त मोिणीचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
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     भूसींपादन प्रकक्रया सुरु असताना ववववध दठकाणाींहून प्रस्ताववत 
बायपास, वाहन भूयारी मागा, पादचारी भूयारी मागा, रस्त्याच्या आखणीमध्ये 
बदल, धालमाक स्थळे  वाचववणे,  सींपाददत रस्त्याच्या रुीं दीमध्ये  बदल 
इ. स्वरुपाच्या मागण्या केल्हया गेल्हया.  त्या अनरु्षींगाने ददनाींक  ३ िुन, २०१५ 
रोिी मुींबई येथील बैठकीमध्ये  मा. कें द्रीय मींिी  भूपषृठ वाहतकू याींनी प्राप्त 
ननवेदनाींचा अ्यास  करुन अहवाल, देण्यात  यावा असे आदेलशत 
केले. त्यानुसार  सल्हलागार मे.  व्हायींट्स सोल्हयशून्स, हरयाणा याींना ३२ 
दठकाणाींचे  रे्रसवेक्षण करण्याबाबत कळववण्यात आलेले आहे. 
      रे्रसवेक्षणाकरीता रु. १८४.७५ लक्ष इतका खचा अपेक्षक्षत असून आवश्यक 
प्रस्ताव मींिूरीसाठी  कें द्र शासनाकड े ददनाींक १९ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी सादर 
केलेला आहे.  या प्रस्तावास  कें द्र शासनाकडून मींिूरी प्राप्त र्झाल्हयावर 
रे्रसवेक्षणाचे काम हाती घेण्यात येईल. 

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

नालशि, सािपूर पारसरािील एमआयिीसी िां पनीमधनू  
रसायनयुक्ि पाणी रस्त्त्यािर िाहि असल्हयाबाबि 

(२२) *  ३८१३०   श्रीमिी तनमवला गाविि (पगिपूरी), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नालशक, सातपूर पररसरातील एमआयडीसीमधील एका चारचाकी शोरुम 
समोरील कीं पनीमधनू केलमकलयुक्त दहरव्या रींगाचे पाणी सींपूणा रस्त्यावर वाहत 
आहे असे माहे ऑक््ोबर, २०१५ ला ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, गींगापूर रोडवरील आसारामबाप ू पलुालगतचे ड्रनेेि तुींबल्हयाने 
नागररकाींना दगुांधीचा सामना करावा लागत आहे व हे दगुांधीयुक्त साींडपाणी थे् 
गोदावरीत लमसळत असल्हयाने प्रदरू्षणात भर पडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रश्न १ व २ येथील ड्रनेेिची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सुभाष देसाई : (१)  व (२) हे खरे नाही. 
     सातपूर पररसरातील एमआयडीसी मधील कीं पनी मधून रस्त्याींवर 
सद्यजस्थतीत औद्योधगक साींडपाणी वाहत असल्हयाचे  आढळून आले नाही.       

माहे ऑक््ोबर, २०१५ दरम्यान अशी कोणतीही तक्रार एमआयडीसीस प्राप्त र्झाली 
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नाही. सदर औद्योधगक क्षिेातील साींडपाणी ननमााण करणाऱया ७२ उद्योगाींनी 
साींडपाण्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी अद्यावत व आवश्यक ती िलप्रदरू्षण ननयींिण 
सयींिणा उभारली आहे.  तसेच महाराषर प्रदरू्षण ननयींिण मींडळ कोणत्याही 
कारखान्यास कारखान्याबाहेर प्रकक्रयाकृत पाणी बाहेर सोडण्यास परवानगी देत 
नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
पुणे जजल्ह्यािील ९०० सहिारी सांस्त्था  

िेिळ िागदोपरी असल्हयाबाबि 

(२३) *  ३७८१८   श्री.योगेश दटळेिर (हिपसर) :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात सहकारी सींस्थाचे सवेक्षण करण्याचे काम ददनाींक १ ऑक््ोबर, 
२०१५ रोिी पूणा र्झाले असून पुणे जिल्ह्यातील ९०० सहकारी सींस्था केवळ 
कागदोपिी असल्हयाची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध् ये वा त्या दरम्यान 
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, बींद असलेल्हया सींस्था पनुिीववत करणे अथवा नोंदणी रद्द 
करण्याबाबत शासनाने  कायावाही केली वा करीत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय ? 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
     पुणे जिल्ह्यामध्ये एकूण २५३८० सींस्था आहेत. सवा प्रकारच्या सहकारी 
सींस्थाींचे सवेक्षण करण्यात आले आहे. सवेक्षणामध्ये बींद/कायास्थधगत/ठावदठकाणा 
नसलेल्हया कागदपिी असलेल्हया एकूण ५०८० सींस्था आढळून आलेल्हया आहेत. 
(२) सवेक्षणामध्ये आढळलेल्हया एकूण ५०८० बींद/कायास्थधगत/ठावदठकाणा 
नसलेल्हया कागदपिी  असलेल्हया सींस्थाींपैकी ३५ सींस्थाींची नोंदणी रद्द करण्यात 
आली आहे. १२६८ सींस्थाींना  अवसायनाचे अींतररम आदेश देण्यात आलेले आहेत 
व ५६१ सींस्थाींना अवसायनाचे अींनतम आदेश देण्यात आले आहेत. उवाररत 
सींस्थाींवर महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम, १९६० चे कलम १०२ अन्वये 
अवसायनाची कायावाही चालू आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नालशि येथील आश्रमशाळाांमधील िमवचा-याांची ६०० पदे ारक् ि असल्ह याबाबि 

(२४) *  ३१५७५   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), 
श्री.आलसफ शेख (मालेगाांि मय) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नालशक समािकल्ह याण ववभागातील आश्रमशाळाींमध् ये कमाचा-याींची ६०० पदे 
ररक् त असल्ह याचे माहे ऑगस् ्, २०१५ मध्ये वा त्यादरम् यान ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उक् त ररक् त पदे भरण् याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. राजिुमार बिोले : (१) नाही. 
     राज्यातील प्राथलमक व माध्यलमक वविाभि आश्रमशाळाींची मान्यता ददृ 
केल्हयामुळे तसेच आश्रमशाळेतील ववद्याथी प् सींख्या कमी र्झाल्हयामुळे 
राज्यामध्ये ९१५ लशक्षक व लशक्षकेत्तर कमाचारी अनतररक्त ठरलेले आहेत. 
त्यामुळे वविाभि आश्रमशाळाींमध्ये राज्यात अथवा नालशक ववभागात पदे ररक्त 
असण्याचा प्रश्नच उद्् ावत नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िोल्हहापूर जजल्हहा मयििती  बिेँमये सांचालि मांिळाच्या तनजष्ट्क्रयिेमुळे  

वपि िजव पुरिठ्यासाठी ५% भाग भाांििल जमा िेल्हयाबाबि 
  

(२५) *  ३७९१५   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय सहिार 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१)  कोल्हहापूर जिल्हहा मध्यवती सहकारी बकेँमध्ये सींचालक मींडळाच्या 
ननजषक्रयतेमुळे वपक किा पुरवठ्यासाठी ५% भाग भाींडवल िमा करण्यात आले, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, नाबाडा कडून करण्यात येणाऱया किा पुरवठ्यामध्ये सक्तीने ५% 
कपात केल्हयामुळे बँकेमध्ये अींदािे १४६ को्ी रुपयाींच्या ठेवी िमा र्झाल्हयाचे  
माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सहकारी सींस्थाींच्या १४६ को्ीच्या ठेवी परत करणेबाबत शासन 
जिल्हहा बँकेला आदेश करणेबाबत ननणाय घेईल काय, 
(४) नसल्ह यास, त् याची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नाही. 
     बककेच्या पो् ननयमानुसार किादार सभासद  सींस्थाींकडून मींिुर किा 
रकमेच्या ५% प्रमाणात भागभाींडवल घेतले िाते. 
(२) नाही. 
     बँकेने पो्ननयमानसुार  वेळोवेळी कपात केलेल्हया ५ %  प्रमाणे 
भागभाींडवलाची रक्कम रु. १४७.१२ को्ी आहे. तसेच किादार सभासदाींकडून किा 
उचलीच्या ५%  प्रमाणे कपात केलेल्हया ठेवीची रक्कम रु.६.७५ को्ी इतकी िमा 
र्झालेली आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
     किादार सभासदाींकडून किा उचलीच्या ५ % प्रमाणे जस्वकारलेली ठेव 
बँकेकड ेरु.६.७५ को्ी इतकी रक्कम िमा आहे. 
      तथापी,  ववभागीय सहननबींधक सहकारी सींस्था, कोल्हहापुर  कायाालयाने 
महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम १९६० कलम ७९(२) च्या  दद.७/७/२०१५ 
रोिीच्या ननदेशान्वये  किा उचल देताना शेअसा  रक्कम व्यतीररक्त ठेव कपात 
करुन  घेता येणार  नाहीत असे बककेस ननदेश ददले आहेत.  तसेच महाराषर 
राज्य सहकारी बकेँने रे्रकिाासाठीची  ठेव तारणाची अ्  लशधथल केली आहे. 
त्यामुळे सध्या बँकेने  किादार सभासदाींकडून  ठेव कपात करणे स्थगीत केले 
आहे. बकेँने  यापवुी ५ %  प्रमाणे कपात केलेली ठेव रक्कम  ठेवीदाराने परत 
मागणी केल्हयास परत करण्याबाबत बककेस कळववण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

आश्रमशाळेिील लशक्षि ि लशक्षिेत्िर िमवचाऱ्याांचे   
िेिन प्रलांबबि असल्हयाबाबि 

  

(२६) *  २९२७६   श्री.तनिेश राणे (िणििली), श्री.िानाजी मुटिुले (दहांगोली), 
श्री.बाबुराि पाचणे (लशरुर), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.िरभि नाईि 
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(िुिाळ) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
 (१) राज्य शासनाने ददनाींक २६ िनू, २००८ रोिीच्या शासन ननणायानुसार 
ववमुक्त िाती व भ्क्या िमातीींसाठीींच्या माध्यलमक आश्रमशाळामधील मुलाींना 
त्याच दठकाणी उच्च माध्यलमक लशक्षणाची सोय व्हावी या हेतूने १४८ शाळाींना 
मान्यता ददली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, त् यानुसार प्रत्येक कननषठ महाववद्यालयाला ६ लशक्षक           
१ स्वयींपाकी, १ प्रयोगशाळा सहाय्यक ही पदे मान्य करण्यात आली, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, २८ िनू, २००८ रोिीच्या आदेशानुसार त्याींना २०१२-१३ पासून २५ 
्क्के वेतन, २०१३-१४ पासून ५० ्क्के, २०१४-१५ मध्ये ७५ ्क्के व २०१५-१६ 
मध्ये १०० ्क्के वेतन देण्याचे ननजश्चत करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सामाजिक न्याय ववभागाने याबाबत अद्याप कुठलाही ननणाय 
घेतला नाही तसेच उच्च माध्यलमक आश्रमशाळातील १५०० लशक्षक व लशक्षकेत्तर 
कमाचाऱयाींना राज्य शासनाने तब्बल ७ वर्षा वेतन ददलेले नाहीत, हे खरे आहे 
काय, 
(५) वव.िा.भ.ि. उच्च माध्यलमक आश्रमशाळेतील लशक्षक व लशक्षकेत्तर 
कमाचाऱयाींच्या वेतनाचा प्रश्न ७ वर्षाापासून प्रलींत्रबत असून या प्रकरणी सकारात्मक 
ननणाय घेऊन सींबींधधत लशक्षक व लशक्षकेत्तर कमाचाऱयाींच्या वेतनाचा प्रश्न 
तातडीने सोडववण्यात यावा अशा आशयाचे ननवेदन लोकप्रनतननधी याींनी 
मा.सामाजिक न्याय मींिी याींना िुलै, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास ददले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(६) उक् त ननवेदनाच् या अनरु्षींगाने तसेच प्रश् न भाग १ ते ४ बाबत कोणती 
कायावाही करण् यात आली वा येत आहे, नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय    
आहेत ?  

श्री. राजिुमार बिोले : (१) व (४) होय, अींशत: खरे आहे. 
    सामाजिक न्याय ववभागाने शासन ननणाय ददनाींक २६.०६.२००८ अन्वये १२५ 
व शासन ननणाय ददनाींक ३१.०८.२००९ अन्वये २३ अशा एकूण १४८ वविाभि 
उच्च माध्यलमक आश्रमशाळाींना मान्यता ददली आहे. सदर शासन ननणायान्वये 
उच्च माध्यलमक आश्रमशाळेतील लशक्षक व लशक्षकेत्तर कमाचाऱयाींना ५ व्या वर्षी 
२५ ्क्के, ६ व्या वर्षी ५० ्क्के, ७ व्या वर्षी ७५ ्क्के व ८ व्या वर्षी १०० ्क्के 
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वेतन अनदुान देण्यात येईल, असा ननणाय घेण्यात आला होता. वविाभि 
प्रवगााच्या उच्च माध्यलमक आश्रमशाळेतील लशक्षक व लशक्षकेत्तर कमाचाऱयाींची 
देय पदे ननजश्चत करण्यात आली. तथावप, सदर पदाींचा आकृतीबींध ननजश्चत 
करुन त्यास अींनतम मान्यता देण्यात आलेली नाही. सदर लशक्षक व लशक्षकेत्तर 
कमाचाऱयाींच्या पदमान्यतेचा व वेतन अनदुानाचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय सलमतीने 
उपजस्थत करण्यात आला होता. उच्चस्तरीय सलमतीने  उपजस्थत केलेल्हया 
मुदृयाींच्या पतुातेसह याबाबतचा प्रस्ताव मींत्रिमींडळाच्या मान्यतेसाठी सादर 
करण्याचे ननदेश ददले होते, त्यानुसार आवश्यक ती कायावाही करण्यात येत आहे. 
(५) होय. 
(६) याबाबतचा प्रस्ताव मींत्रिमींडळासमोर सादर करण्याची कायावाही सुरु आहे. 
 

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

पाचोरा-भिगाि (जज.जळगाि) येथील रस्त्त्याांच्या  
िामािारिा तनधीचे वििरण िरणेबाबि 

  

(२७) *  ३७८९२   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) पाचोरा-भडगाव (जि.िळगाव) ववधानसभा मतदार सींघातील रस्ते, पूल 
इत् यादी कामाकररता सन २०१४-१५ च्या अथासींकल्हपात लेखाशीर्षा ३०५४ मध्ये 
मींिूर र्झालेल्हया कामाींना ननधीचे ववतरण अद्यापपयात करण्यात आले नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरच्या कामाींना तातडीने ननधी उपलब्ध करणेबाबत 
मा.सावािननक बाींधकाम मींिी याींना ददनाींक ४ माचा, २०१५ रोिीच्या सुमारास 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ननवेदन ददले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या कामाींना तातडीने ननधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 



27 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) व (४) सदर ननवेदनातील ३० कामाींना त्याींच्या अींदाजित ककीं मतीच्या साधारण 
६०%  ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 
 

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

अमराििी महानगरपाललिेि रमाई आिास योजनेि बोगस  
लाभार्थयाांची तनिि झाल्हयाबाबि 

  

(२८) *  ३७२०६   िॉ.सुतनल देशमुख (अमराििी) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सामाजिक न्याय ववभागाच्या वतीने अनुसूधचत िाती व नवबौध्द घ्काींसाठी 
राबववल्हया िात असलेल्हया रमाई आवास योिनेतील ओबीसी व खलु्हया प्रवगाातील 
व्यक्तीींनाही घरकुल मींिूर करण्यात आल्हयाची बाब अमरावती महानगरपाललका 
प्रशासनाचे ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, आयुक्त, महानगरपाललका, अमरावती याींच्याद्वारे या प्रकरणाची 
चौकशी करण्याचे आदेश ननगालमत करण्यात आले आहे काय, 
(३) असल्हयास, या चौकशीत काय आढळून आले व दोर्षीवर काय कायावाही 
करण्यात आली आहे, 
(४) नसल्हयास, याबाबत होणाऱया ववलींबाची कारणे काय ? 
 

श्री. राजिुमार बिोले : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) या प्रकरणी चौकशी सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील आददिासी भागािील िुपोषण, बालमतृ्यू रोखण्यासाठी  

िॉ.अब्दलु िलाम अमिृ योजना राबविण्याबाबि 

(२९) *  ३८७८७   श्री.डि मल्हलीिाजूवन रेड्िी (रामटेि) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आददवासी भागातील कुपोर्षण, बालमतृ्यू आणण कमी विनाच्या 



28 

बालकाींचा िन्म या गींभीर  समस्यावर मात करण्यासाठी मािी राषरपती ददवगींत 
ए.पी.िे.अब्दलु कलाम याींच्या नावाने डॉ.अब्दलु कलाम अमतृ योिनेतनू चौरस 
आहार देण्यात येणार असल्हयाचे माहे नोव्हेंबर, २०१५ च्या नतसऱया आठवड्यात 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ही योिना राज्यातील १६ जिल्ह्यातील ८५ एकाजत्मक बालववकास 
सेवा प्रकल्हपाींव्दारे राबववण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, कुपोर्षण रोखण्यासाठी माताींना एकवेळा पोर्षण आहार देण्यासाठी 
सरकारने प्रनतददन २२ रुपयाींची तरतदु केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, वाढत्या महागाईमुळे सध्या केलेली तरतदु तीनप् (नतप्प्) रुपये 
करणार काय, 
(५) असल्हयास, त्याचा शासनाने काही कृती आराखडा तयार केला आहे काय, 
(६) असल्हयास, त्याचे थोडक्यात स्वरुप काय ? 
 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे आहे. 
      आददवासी ववकास ववभागाच्या दद. १८/११/२०१५ रोिीच्या शासन 
ननणायान्वये भारतरत्न डॉ. ए.पी.िे अब्दलु कलाम अमतृ आहार योिना सुरु 
करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
 
     राज्यातील १६ जिल्ह्यातील अनुसूधचत क्षेि व अनतररक्त आददवासी 
उपयोिना क्षेिाअींतगात ९९ एकाजत्मक बालववकास प्रकल्हपातील अींगणवाडी क्षेिात 
राबववण्यात येणार आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     या येािनेअींतगात चौरस आहाराच्या खचाापो्ी प्रनत लाभाथी प्रनत       
ददन  रु. २५/- प्रमाणे तरतुद करण्यात आली आहे. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
शासिीय योजनाांचा लाभ घेण् यासाठी अपांगत् ि प्रमाणपराची  

ऑनलाईन नोंदणी िरण् याबाबि 
  

(३०) *  ३६१२९   श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), 
श्री.अलमि झनि (ारसोि), िॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाि 
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पजश्चम) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात लशक्षण, रोिगार ककीं वा अपींगाींसाठी लागू असलेल्ह या ववववध शासकीय 
योिनाींचा लाभ घेण् यासाठी अनेकाींनी बोगस अपींगत् व स् वीकारले आहे, या बोगस 
अपींगाींवर अ्काव घालण् यासाठी यापवूीचे अपींगत् व प्रमाणपि रद्द करुन नव् याने 
ऑनलाईन नोंदणी करण् याचे आदेश अपींग आयुक् तालयाने ददले असल्ह याचे      
माहे ऑगस् ्, २०१५ मध् ये वा त् यादरम् यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्ह यास, अपींग आयकु् तालयाच् या या आदेशानुसार सींगणकीय तपासणीची 
पध् दत सुरु करण् याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कायावाही केली नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. राजिुमार बिोले : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     अपींग अधधननयम, १९९५ अन्वये ककमान ४० ्क्के ककीं वा त्यापेक्षा िास्त 
अपींगत्वाचे सक्षम वदै्यकीय प्राधधकाऱयाींने ददलेले प्रमाणपि असल्हयास सींबींधधत 
व्यक्तीस लशक्षण, रोिगार ककीं वा अपींगाींसाठी लागू असलेल्हया ववववध शासकीय 
योिनाींचा लाभ देण्यात येतो. राज्यात अपींगत्वाची बोगस प्रमाणपि ेघेऊन अशा 
योिनाींचा कोणी गैर र्ायदा घेऊ नये, तसेच अपींगत्वाचे प्रमाणपि अधधक 
ववश्वासाहा व त्रबनचूक होण्यासाठी SADM (Software Assistance of 
Disability in Maharashtra)  या सींगणकीय सॉफ््वेअर प्रणालीचा वापर करुन 
ऑनलाईन पध्दतीने अपींगत्वाचे प्रमाणपि देण्याबाबत सावािननक आरोग्य 
ववभागामार्ा त दद. ६ ऑक््ोबर, २०१२ रोिी शासन ननणाय ननगालमत करण्यात 
आला आहे. त्यानसुार, अपींगाींना ऑनलाईन प्रमाणपि देण्याची कायावाही 
सावािननक आरोग्य ववभागामार्ा त करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
परभणी जजल्हहा मयििती  बकिेने मानिि िालुक्यािील ५ अिृषी  

साधन सांस्त्थाांना बोगस िजव िाटप िेल्हयाबाबि 
  

(३१) *  ३८७०३   श्री.मोहन फि (पाथरी) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) परभणी जिल्हहा मध्यवती बककेने मानवत तालुक्यातील ५ अकृर्षी साधन 
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सींस्थाींना प्रत्येक ७ लाख रुपये किााचे वा्प ददनाींक २९ िुन, २०१५ रोिी केले, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, मानवत कृर्षी उत्पन्न बािार सलमतीच्या ननवडणकुीची आचार 
सींदहता सुरु असताना हे किा वा्प करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या सींस्था किावा्पास पाि नसतानाही ननयमबा्यररत्या किा 
वा्प करण्यात आल्हयाची तक्रार सदर लोकप्रनतननधीींनी जिल्हहाधधकारी याींचेकड े
ददनाींक ५ िुलै, २०१५ रोिी केली, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या प्रकरणी बोगस किावा्प करणारे पदाधधकारी तसेच किा 
जस्वकारणाऱया सींस्था याींचेवर काय कारवाई करण्यात आली आहे, 
(५) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
     परभणी  जिल्हहा मध्यवती बकेँने मानवत तालुक्यातील ५ अकृर्षी साधन 
सींस्थाींना दद.१५/६/२०१५  रोिी किा मींिूर केले आहे त्यापकैी ३ सींस्थाींना प्रत्येकी 
रु.७ लाख व १ सींस्थेस रु.४ लाख बँकेने किा वा्प केले आहे. उवाररत एका 
सींस्थेस किावा्प केलेले नाही. 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     मानवत बािार सलमतीच्या ननवडणकुी दरम्यान परभणी जिल्हहा मध्यवती 
सहकारी  बँकेने वरील चार सींस्थाना किा वा्प केलेले आहे, तथावप बािार 
सलमतीची ननवडणकु प्रक्रीया व जिल्हहा मध्यवती सहकारी  बँकेने सींस्थाना केलेले 
किा वा्प या दोन्ही बाबी लभन्न  आहेत. बािार सलमत्याींच्या ननवडणकुीसाठी  
पणन सींचालक, पुणे याींच्या कायाालयामार्ा त आचारसींहीता ननश्चीत करण्यात 
आलेली नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) प्रस्तुत प्रकरणी जिल्हहा उपननबींधक सहकारी सींस्था, परभणी, याींचे 
कायाालयामार्ा त  प्राथलमक चौकशी करण्यात आलेली आहे. सदरील ४ 
अकृर्षी सहकारी सींस्थाींना बकेँमार्ा त केलेल्हया किा वा्पामध्ये अननयलमतता 
असल्हयाचे ननदशानास आल्हयाने ववभागीय सहननबींधक सहकारी सींस्था, औरींगाबाद 
कायाालयाने  दद.०१.१२.२०१५ रोिी  महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम १९६० 
चे कलम ८३ अन्वये  चौकशी करणेबाबत आदेश ननगालमत केले आहेत. अद्याप 
चौकशी सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मनिेल (िा.यािल, जज.जळगाांि) येथील उज्ज्िल लशक्षण सांस्त्थेच्या  
आददिासी आश्रमशाळेि शासिीय तनधीचा झालेला गरर्यिहार 

 

(३२) *  ३०६५६   श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.जजिेंद्र आ् हाि (मुांरा ा िळिा), 
श्री.सुरेश लाि (िजवि), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांिोरी) :   
सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मनवेल (ता.यावल, जि.िळगाींव) येथील उज्ज्वल लशक्षण सींस्थेच्या आददवासी 
आश्रमशाळेत शासकीय अनदुानातील ४६ लाखाींच्या ननधीचा अपहार र्झाल्हयाची 
बाब माहे, ऑगस्् २०१५ मध्ये शासनाच्या ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ा त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी तत्कालीन आददवासी प्रकल्हपाधधकारी श्री.दधुाळ 
याींच्यासह सींस्थाध्यक्ष, मुख्याध्यापक व इतर आठ सींचालकही सहभागी आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, त्याची सवासाधारण कारणे कोणती ? 
 

 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. मा. प्रथम वगा न्यायाधीश, 
यावल याींचे ददनाींक २३/०७/२०१५ चे आदेशान्वये स्थाननक पोललस स््ेशन यावल 
जि. िळगाव येथे गुन्हा नोंद र्झालेला असून पोलीस यींिणेमार्ा त पढुील तपास 
सुरु आहे. 
(३), (४) व (५) पोलीस स््ेशन यावल येथे तत्कालीन प्रकल्हप अधधकारी        
श्री. शुक्राचाया दधुाळ व सींस्थेचे इतर आठ सींचालक याींचेववरुध्द गुन्हा दाखल 
आहे. दोर्षी व्यक्ती ववरुध्द पोलीस स््ेशन यावल मार्ा त चौकशी करण्यात येत 
आहे. चौकशी अींती दोर्षी व्यक्तीववरुध्द योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. 
 

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



32 

राज्याि पद्यतु्िर लशक्षण घेणाऱ्या पिर मागासिगती य, विमुक्ि जािी,  
भटक्या जमािी ि विशषे मागासिगव प्रिगाविील विद्यार्थयाांची  

लशष्ट्यितृ्िी रद्द िरण्याि आल्हयाबाबि 
 

 

(३३) *  २८४०२   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (लशिती ), श्री.सत्यजीि पाटील-
सरुििर (शाहूिािी), श्री.जजिेंद्र आ् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.सुरेश लाि (िजवि), 
श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.शलशिाांि लशांदे 
(िोरेगाि), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जयांि पाटील (पस्त्लामपूर) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने राज्यातील पदव्युत्तर लशक्षण घेणाऱया इतर मागासवगीय, ववमुक्त 
िाती भ्क्या िमाती, ओबीसी, व्हीिे एन्ी, एसबीसी प्रवगाातील आणण ववशरे्ष 
मागास प्रवगाातील ववद्यार्थयाांची, सन २०१५-१६ या शैक्षणणक वर्षाापासून 
लशषयवतृ्ती रद्द केल्हयाने ववववध ववद्याथी सींघ्नाींच्या वतीने शासनाच्या 
ननणायाववरोधात ददनाींक १२ ऑगस््, २०१५ रोिी सावविीबाई रु्ले ववद्यापीठ, 
पुणेच्या प्रवेशद्वारावर ननदशाने करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरचा ननणाय हा सींववधानातील सामाजिक न्यायाच्या तत्वाला 
छेद देणारा असून, या ननणायामुळे उक्त प्रवगाातील हिारो ववद्यार्थयाांना आपले 
लशक्षण अधाव् सोडावे लागणार आहे, हे खरे आहे काय तसेच पाि ववद्यार्थयाांचे 
आधथाक नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, लशवािी ववद्यापीठासह (जि.कोल्हहापूर) महाराषरातील अन्य 
ववद्यापीठाींत SICTE सींलग्न नसलेल्हया पण ववद्यापीठाशी सींलग्न असणाऱया 
राज्याची मान्यताप्राप्त असलेल्हया सवाच अ्यासक्रमातील आरक्षक्षत िागाींवर प्रवेश 
लमळालेल्हया ववद्यार्थयाांना लशषयवतृ्ती न देण्याचा ननणाय सरकारने घेतला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रवगाातील ववद्यार्थयाांना लशषयवतृ्ती योिना सुरु 
करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बिोले : (१) व (२) शासनाने राज्यातील पदव्यतु्तर लशक्षण 
घेणाऱया इतर मागासवगीय, ववमुक्त िाती, भ्क्या िमाती व ववमाप्र प्रवगाातील 
ववद्यार्थयाांची सन २०१५-१६ या शैक्षणणक वर्षाापासून लशषयवतृ्ती रद्द केल्हयाच्या 
शासनाच्या ननणायाववरोधात ववववध ववद्याथी सींघ्नाींच्या वतीने दद. १२ ऑगस््, 
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२०१५ रोिी सावविीबाई रु्ले ववद्यापीठ, पुणे च्याप्रवेशद्वारावर ननदशाने करण्यात 
आली, हे ख खरे आहे तथावप, असा ननणाय शासनाने घेतलेला नाही. ववमुक्त 
िाती, भ्क्या िमाती, इतर मागासवग व ववशरे्ष मागास प्रवगाातील 
ववद्यार्थयाांसाठीच्या सद्या सुरु असलेलया मॅरीकोत्तर लशषयवतृ्ती योिनेत इतर  
काही अ्यासक्रमाींचा समावेश नाही. त्यामुळे सदर ववद्यार्थयाांना प्रवगाातील त्या 
अ्यासक्रमाींसाठीच्या लशषयवतृ्तीचा लाभ ददला िात नाही. . 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याि जजल्हहातनहाय जाि पििाळणी सलमत्याांिर  
अयक्षाांच्या नेमणिूा िरण्याबाबि 

  

(३४) *  ३८७०१   श्रीमिी मेधा िुलिणती  (िोथरुि) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िातपडताळणी करीता जिल्हहाननहाय स्थापन र्झालेल्हया सलमत्याींवर 
अध्यक्षाींच्या नेमणकुा अद्याप र्झाल्हया नसल्हयाचे ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, ककती जिल्हहा सलमत्यावर अध्यक्ष नेमणकू र्झाली नाही तसेच 
महसूल ववभागाकडून या नेमणकुा करण्यामध्ये दलुाक्ष होत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) त्यामुळे िात वैधता प्रमाणपि े लमळण्यास ववलींब होत असून या सींबधी 
प्रशासनाकडून कोणती कायावाही करण्यात येत आहे व येणार आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बिोले : (१) व (२) शासन ननणाय सामाजिक न्याय ववभाग     
दद. २.३.२०१५ अन्वये जिल्हहाननहाय िात प्रमाणपि पडताळणी सलमत्या स्थापन 
करण्यात आल्हया असून या सलमत्याींसाठी पद ननलमाती प्रस्ताववत आहे. तर 
सलमत्याींच्या अध्यक्ष पदाींवर सध्या चार अधधकारी कायारत असून उवाररत 
पदाींसाठी अधधकारी उपलब्ध करुन देण्याची कायावाही महसूल व वनववभागाकडून 
करण्यात येत आहे. 
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(३) िात प्रमाणपि पडताळणी सलमत्याींकडील प्रकरणे ववशेर्ष मोदहमा राबवनू 
तातडीने ननकाली काढण्यात येत असून कागदपिाींची पतूाता न र्झालेली प्रकरणे 
ननकाली ननघण्यास काही कालावधी लागत असून, कागदपिाींची पतूाता र्झालेली 
प्रकरणे ववना ववलींब ननकाली काढण्यात येत आहेत. 
     तसेच अिादाराींना ऑनलाईन अिा करण्याची सुववधा उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेली असून, अिादाराींच्या मागादशानासाठी हेल्हपलाईन सुध्दा सुरु करण्यात 
आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
सोलापूर जजल्ह्याि समाजिल्हयाण विभागाच्या  

लशष्ट्यितृ्िी िाटपाि झालेला गरर्यिहार 

(३५) *  ३५३४३   श्री.बबनराि लशांदे (माढा) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्ह्यात समािकल्हयाण ववभागाच्या वतीने गत दोन वर्षाात 
मॅरीकोत्तर लशषयवतृ्ती वा्पात गैरव्यवहार र्झाला असल्हयाचे माहे िुलै, २०१५ 
मध्ये ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ा त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार सदर गैरव्यवहारास 
िबाबदार असणा-याींवर शासनाने आतापयांत कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बिोले : (१) समािकल्हयाण ववभागाच्या वतीने देण्यात येणाऱया 
मॅरीकोत्तर लशषयवतृ्तीच्या वा्पात सोलापूर जिल्ह्यात गत दोन वर्षाात 
गैरव्यवहार र्झाला असल्हयाचे माहे िुलै, २०१५ मध्ये ननदशानास आले आहे. 
(२) होय. 
(३) राज्य शासनामार्ा त राबववण्यात येणारी वविाभि, इमाव व ववमाप्र 
प्रवगाातील ववद्यार्थयाांसाठी मॅरीकोत्तर लशषयवतृ्ती प्रनतपूतीची योिना सन २०१० 
पासून ऑनलाईन करण्यात आली असून त्यासाठी पणु्यातील मास््ेक कीं पनीची 
नेमणकू करण्यात आली आहे. सदर कीं पनीची तत्कालीन कमाचारी (कु.साररका 
दत्तािय काळे) हीने लशषयवतृ्तीच्या ऑनलाईन प्रणालीमधील ववद्यार्थयााच्या 
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यादीमध्ये त्रबगर लशषयवतृ्तीधारक ववद्यार्थयाांची नावे घालून सींगणक प्रणालीचा 
गैरवापर करुन खो्े दस्ताऐवि तयार करुन सरकारी रकमेचा अपहार केला आहे. 
     सदर अपहारात िबाबदार असलेल्हया व्यक्तीींवर पोलीस स््ेशनमध्ये गुन्हा 
नोंदववण्यात आला आहे. त्यानुसार पोलीसाींनी सींबींधधताींना अ्क केली असून 
पुढील तपास पोलीसाींकडून सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पनिेल िालुक्यािील (जज.रायगि) िनावळा किल्हल्हयाच्या पायर्थयाशी िसलेली 

िोरळिािी आददिासी िािी वििास िामाांपासून िांधचि असल्हयाबाबि 
  

(३६) *  ३६६२३   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
श्री.विजय िाळे (लशिाजीनगर) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल तालुक्यातील (जि.रायगड) कनााळा ककल्हल्हयाच्या पायर्थयाशी वसलेल्हया 
कोरळवाडी दह आददवासी वाडी अनेक ववकास कामाींपासून वींधचत असल्हयाचे    
माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, १०४ लोकसींख्या असलेली आददवासी वाडी वीि, पाणी व रस्ते या 
मुलभूत सुववधाींपासून अद्यापही वींधचत आहे, हे खरी आहे काय, 
(३) असल्हयास, रायगड जिल्हहा पररर्षदेच्या माध्यमातून बाींधलेल्हया एकमेव 
माध्यलमक शाळेतील आददवासी ववद्यार्थयाांना व लशक्षकाींना नैसधगाक ववधीींसाठी 
उघड्यावर बसावे लागते, हे ही खरी आहे काय, 
(४) असल्हयास, प्रश्न भाग क्र २ व ३ नुसार आददवासी वाडीला मुलभूत सुववधा 
पुरवण्यासाठी व आददवासी ववद्यार्थयाांना होणाऱया गैरसोई दरू करण्याबाबत 
शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१), (२)  व (३) हे खरे नाही.     
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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यििमाळ जजल्हहा मयििती  सहिारी बँिेच्या  
नोिरभरिीमये गरर्यिहार झाल्हयाबाबि 

  

(३७) *  ३०५९०   श्री.अमर िाळे (आिती ), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्त्लम शेख (मालाि पजश्चम) :   सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल्हहा मध्यवती सहकारी बँकेच्या कीं िा्ी ललपीक व अनुकीं पा 
तत्वावरील नोकरभरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार र्झाला असल्हयाचे     
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, या ननयमबा्य भरती प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधत 
बँकेच्या व्यवस्थापनेवर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यािील एिाजत्मि आददिासी वििास प्रिल्हप िायावलयाांिगवि चालविण्याि 
येणाऱ्या िसिीगहृाि विद्यार्थयाांना प्रिेश न लमळाल्हयाबाबि 

(३८) *  ३६७५०   िॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील २६ एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकल्हप कायाालयाच्या अींतगात 
चालववण्यात येणाऱया वसनतगहृात २०१५-१६ या सिाकररता ववद्यार्थयाांकडून ककती 
अिा प्राप्त र्झाले आहेत, 
(२) असल्हयास, अधे सि सींपले तरी त्यातील िवळपास २ हिार ४४४ 
ववद्यार्थयाांना अद्यापी प्रवेश लमळाला नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ववद्यार्थयाांना प्रवेश लमळण्यास ववलींब करणाऱया अधधकाऱयाींवर 
कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) सन २०१५-१६ या वर्षाात वसतीगहृात प्रवेश लमळण्यासाठी 
ववद्यार्थयाांकडून ७७,८३९ अिा प्राप्त र्झाले आहेत. 
(२) आददवासी ववकास ववभागाींतगात मींिूर एकूण ४९१ वसतीगहृाींसाठी मींिूर प्रवेश 
क्षमता एकूण ५८,४६० इतकी असुन इमारत क्षमता ५६,३८४ इतकी आहे. त्यापकैी 
५५,९९८ ववद्यार्थयाांना प्रकल्हपस्तरावर प्रवेश देण्यात आला आहे व सुमारे २१,८४१ 
ववद्यार्थयाांना प्रवेश लमळालेला नाही. 
     प्रकल्हपस्तरावर ज्या वसतीगहृासाठी इमारत क्षमतेनुसार अिा प्राप्त र्झाले 
नाहीत व िागा ररक्त आहेत अशा वसतीगहृातील लशल्हलक प्रवेश क्षमता 
आवश्यकतेनसुार िास्त प्रमाणात अिा प्राप्त र्झाले आहेत अशी वसतीगहृासाठी 
तात्पुरत्या स्वरुपात वगा करुन त्यानुसार प्रवेश देण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सािारा येथील जी.एन.एम. अभ्यासक्रमािील लशष्ट्यितृ्िीधारिाांना गि   
 िीन िषावची लशष्ट्यितृ्िीची रक्िम ददली नसल्हयाबाबि 

(३९) *  ३८५७१   श्री.शलशिाांि लशांदे (िोरेगाि) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) एन.बी.छाबडा रेननींग कॉलेि ऑर् नलसाग कोसा सातारा येथील िी.एन.एम. 
अ्यासक्रमातील ववमुक्त िाती भ्क्या िमाती, इमाव व ववमाप्र 
लशषयवतृ्तीधारकाींना गत तीन वर्षााची लशषयवतृ्तीची रक्कम ५७,७०,००० रुपये   
माहे ऑक््ोबर, २०१५ अखेर ददली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्याींची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच सदर रेननींग कॉलेिच्या ववद्यार्थयाांना द्यावयाची लशषयवतृ्तीची रक्कम 
तातडीने देणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बिोले : (१) होय. 
(२) ववमुक्त िाती, भ्क्या िमाती, इतर मागासवगा व ववशरे्ष मागास 
प्रवगाातील  ववद्यार्थयाांसाठीच्या सद्या सुरु असलेल्हया मॅरीकोत्तर लशषयवतृ्ती 
येािनेत िी.एन.एम. सह इतर काही अ्यासक्रमाींचा समावेश नाही. त्यामुळे  
सदर प्रवगाातील ववद्यार्थयाांना या अ्यासक्रमासाठीच्या लशषयवतृ्तीचा लाभ ददला 
िात नाही. 
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(३) ववमुक्त िाती, भ्क्या िमाती, ववशेर्ष मागास प्रवगा व इतर मागास वगा 
ववद्यार्थयाांसाठीच्या मॅरीकोत्तर लशषयवतृ्ती योिनेत नवीन अ्यासक्रमाींचा 
समावेश करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

चांद्रपूर जजल्ह्यािील सािली येथे सामाजजि न्याय विभागाच्या ििीने 
मागासिगती य मुला - मुलीांचे दोन स्त्ििांर शासिीय  

िसतिगहृाचे बाांधिाम िरण्याबाबि 
  

(४०) *  ३५१५३   श्री.विजय ििटे्टीिार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर जिल्ह्यातील सावली तालुक्याची ननलमाती होऊन २३ वरे्ष र्झाल्हयानींतर 
सुद्धा तालुक्याच्या दठकाणी कुठेही मागासवगीय मुला-मुलीकररता स्वतींि वसनतगहृ 
नसल्हयामुळे तालुका मुख्यालय असलेल्हया सावली येथे सामाजिक न्याय 
ववभागाच्या वतीने मागासवगीय मुलाींचे आणण मुलीींचे अशी दोन स्वतींि शासकीय 
वसनतगहेृ मींिूर करून वसनतगहृाच्या इमारतीचे बाींधकाम करण्यासाठीचे लेखी 
ननवेदन माहे िानेवारी २०१५, माचा २०१५, एवप्रल २०१५, िुलै २०१५, ऑगस्् 
२०१५, सप् े्ंबर २०१५, ददनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१५ च्या सुमारास लोकप्रनतननधीींनी 
मा.मुख्यमींिी, सामाजिक न्याय मींिी, प्रधान सधचव सामाजिक न्याय ववभाग 
मींिालय, मुींबई याींना ददले होते, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सदर वसनतगहृ मींिूर करून वसनतगहृ इमारतीचे बाींधकाम 
करण्यासाठी ननधीसह प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत अथासींकल्हप अधधवेशन 
माचा, २०१५ च्या अधधवेशनामध्ये कपात सूचनेच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष 
वेधले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, तालुका मुख्यालय असलेल्हया सावली येथे सामाजिक न्याय 
ववभागाच्या वतीने मागासवगीय मुलाींचे आणण मुलीींचे दोन स्वतींि शासकीय 
वसनतगहृ मींिूर करून वसनतगहृाच्या इमारतीचे बाींधकाम करण्यासाठी शासनाने 
कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय ? 
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श्री. राजिुमार बिोले : (१)  होय. 
     चींद्रपुर जिल्ह्यातील सावली येथे सामाजिक न्याय ववभागाच्या वतीने 
मागासवगीय मुलाींची व मुलीींची दोन स्वतींि वसनतगहेृ मींिूर करणेबाबत ननवेदने 
शासनास प्राप्त र्झालेली आहेत. 
(२)  होय. 
(३)  सावली येथे सामाजिक न्याय ववभागाचे वतीने मागासवगीय मुलाींची आणण 
मुलीींची दोन स्वतींि शासकीय वसनतगहेृ मींिूर करणेची आवश्यकता तपासून 
त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्याच्या सूचना आयुक्त, समािकल्हयाण, 
पुणे याींना देण्यात आलेल्हया आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िॉियावि रोि रेल्हिे स्त्टेशन लगि असलेल्हया राज्य सरिारच्या  
मुांबई खादी ग्रामोद्योग विभागाच्या मालिीच्या जागेिर  
झालेल्हया अनधधिृि बाांधिामािर िारिाई िरणेबाबि 

  

(४१) *  ३३६८१   श्री.सुतनल प्रभू (ददांिोशी) :   सन्माननीय मुख्यमांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मुींबई हाबार लाईन वरील डॉकयाडा रोड रेल्हवे स््ेशन लगत असलेल्हया राज्य 
सरकारच्या मुींबई खादी ग्रामोद्योग ववभागाच्या मालकीच्या सीएस क्र. ३८/४२ 
ग्रामोद्योग वाडीमध्ये र्झालेल्हया अनधधकृत बाींधकामावर कारवाई करून, सदरहू 
मालमत्ता सरकार िमा करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी मा. मुख्यमींिी व   
मा. उद्योग मींिी, याींना ददनाींक ३ माचा, २०१५ रोिी ददलेल्हया ननवेदनाद्वारे 
केली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, उक्त मालमत्तेत र्झालेले अनधधकृत बाींधकाम आणण 
अनतक्रमणाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकर्षा काय 
आहेत त्यानुसार अनधधकृत बाींधकामावर कारवाई करून सदरहू िागा शासन 
िमा करण्याच्या दृष्ीने अद्याप शासनाने कोणती कायावाही केली आहे, 
(३) अद्याप, शासनाने याबाबत कायावाही केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ?  
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) मुींबईतील डॉकयाडा रोड स््ेशनलगत असलेल्हया राज्य 
सरकारच्या खादी ग्रामोद्योग या मालमत्तेत र्झालेल्हया अनधधकृत बाींधकामावर 
कारवाई करुन, सदरहू मालमत्ता सरकार िमा करण्याची  मागणी 
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ०३.१०.२०१५ रोिीच्या ननवेदनाद्वारे केली हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर अनधधकृत बाींधकामावर बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने ददनाींक 
१७.११.२०१५ रोिी भायखळा पोलीस ठाणे याींच्या मदतीने महाराषर नगररचना 
अधधननयम कलम ५५ अन्वये कारवाई करुन अनधधकृत बाींधकाम ननषकालसत 
केले आहे. 
     सींबींधधत िागेची मालकी तपासून िागा शासन िमा करण्याची कायावाही 
महसूल ववभागामार्ा त करण्यात येईल. 

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

गोंददया डिस्त्रीक्ट सेंरल िो.ऑ.बँि, गोंददयाच्या भूखांि  
खरेदी ि पमारि बाांधिामामये झालेली अतनयलमििा 

  

(४२) *  ३६४५४   श्री.सांजय पुराम (आमगाि) :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मा.जिल्हहा उपननबींधक सहकारी सींस्था, गोंददया याींच्या ददनाींक ३ माचा, २०१५ 
च्या चौकशी अहवालानुसार गोंददया डडस्रीक्् सेंरल को.ऑ.बकँ, गोंददयाच्या 
भूखींड खरेदी इमारत ननमााण मध्ये अपहार र्झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, गोंददया डडस्रीक्् सेंरल को.ऑप. शाखा अिुानी/मोरगाव येथे 
रु.६,२३,५०,२२१/- चा गैरव्यवहार वावर्षाक ताळेबींद पिकावरुन ददसत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली, 
(४) नसल्हयास, ककती ददवसात कायावाही करणार ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२)  हे अींशत: खरे आहे. 
अिुानी- मोरगाव  शाखेमध्ये  रु.७,७१,०५,९१९/- रक्कमेचा गैरव्यवहार र्झाल्हयाचे 
ननदशानास आले आहे. 
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(३) अिुानी- मोरगाव  शाखेतील  शाखा व्यवस्थापक, सहलेखापाल, रोखपाल  
याींनी  रु.१,९४,००,०००/- चा गैरव्यवहार  केल्हयाबाबत दद.२२/०२/२०१२ 
रोिी  अिुानी मोरगाव पोलीस स््ेशनमध्ये  तक्रार [FIR] नोंदववली आहे. बकेँने 
तीनही आरोपीींना ननलींबीत केले आहे.  पोलीस ववभागाने  आरोपीींना अ्क केली 
होती व त्याींचेववरुध्द  न्यायालयात आरोपपि दाखल केले आहे.  ववभागीय 
सहननबींधक सहकारी सींस्था, नागपूर  याींनी दद.२३/०३/२०१२ रोिी  अिुानी 
मोरगाींव शाखेच्या रे्रलेखापरीक्षणाचे आदेश ददले आहेत.  सन २००६ ते २००८ 
या कालावधीचे रे्रलेखापरीक्षण पुणा र्झाले आहे. सन २००८ ते २०११ या 
कालावधीचे रे्रलेखापरीक्षणाचे काम सुरु आहे. 
(४) उधचत कायावाही करण्यात आली असल्हयाने प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

गिधचरोली जजल्ह्यािील आश्रमशाळाांमधील दरुािस्त्थेबाबि 
  

(४३) *  ३८३३१   िॉ.देिराि होळी (गिधचरोली) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गडधचरोली जिल्ह्यात आददवासी ववभागामार्ा त िवळपास ९३ आश्रमशाळा 
चालववल्हया िातात, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, या आश्रमशाळाींमध्ये मागील २० वर्षाांपासून इमारतीींची दरुुस्ती 
करण्यात आलेली नाही तसेच तु्लेले बेड, ननकृष् दिााचे िेवण, अस्वछता, 
पावसाळ्यात छतामधून पाणी गळणे इत्यादी समस्याींना ववद्यार्थयाांना सामोरे िावे 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, मागील ५ वर्षाांपासून  या आश्रमशाळाींमधील ३३ ववद्याथी मलेररया, 
डायररया, डेंगू, सपादींश आदद कारणाींमुळे मतृ पावले असून ववद्यार्थयाांच्या 
आरोग्याकड ेशासनाचे दलुाक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, आश्रम शाळेतील ववद्याथी मतृ्युमुखी  पडल्हयास त्याींच्या 
नातेवाईकाींना ७५ हिार रुपये सानुग्रह अनदुान म्हणनू आददवासी ववभागामार्ा त 
ददले िाते व ववद्याथी अनदुाननत सींस्थेतील असल्हयास  दह िबाबदारी सींस्था 
प्रमुखाची असूनही सदर अनदुान पालकाींना लमळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन काय कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) गडधचरोली जिल्हहात ४३ शासककय व ४९ अनदुानीत अशा 
एकुण ९२ आश्रम शाळा कायारत आहेत. 
(२)  हे, खरे नाही. 
    गडधचरोली जिल्ह्यातील शासककय आश्रम शाळाींमध्ये इमारतीींची ककरकोळ 
दरुुस्ती  आवश्यकतेनुसार प्रत्येक वर्षी करण्यात आलेली आहे. ववद्यार्थयाांना सवा 
सोयी-सुववधा उपलब्ध करुन ददल्हया िातात. त्याच प्रमाणे शालेय परीसरात, वगा 
खोल्हया, मुला/मुलीींचे वसतीगहृ, शौचालये व स्नानगहेृ याींमध्ये स्वच्छता ठेवण्यात 
येते. 
(३)  सन २०१२-२०१५ ते सन २०१५-१६ या कालावधीत गडधचरोली जिल्ह्यात 
शासककय आश्रमशाळाींतील ४१२४ तर अनुदाननत आश्रमशाळातील एकूण ६५ 
ववद्यार्थयाांचा मुत्य र्झालेला आहे. आददवासी ववकास ववभागाअींतगात कर्रत्या 
आरोग्य पथकामार्ा त सवा शासककय व अनुदाननत आश्रम शाळाींतील ववद्यार्थयाांची 
ननयलमत आरोग्य तपासणी करण्यात येते. तसेच अनेक आश्रम शाळाींत     
मलेररया व डासाींपासुन सींरक्षणाकरीता णखडक्याींना िाळ्या बसववण्यात आलेल्हया 
आहेत. सपा व वन्य प्राणी  याींच्यापासुन सींरक्षणाकरीता शाळे भोवती सरींक्षक 
लभींती  बाींधण्यात आलेल्हया आहेत.   
(४) अनदुानीत आश्रम शाळेत मतृ्यू र्झालेल्हया ववद्यार्थयाांच्या पालकास सींस्थेने  
सानुग्रह अनदुान अदा केलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यािील साखर िारखान्याांना िजे उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 
  

(४४) *  २९५४०   िॉ.पिांगराि िदम (पलूस ििगेाि), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), 
िॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी) :  सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ऊस उत्पादकाींची एर्आरपीची रक्कम देण्यासाठी कें द्र शासनाने 
िाहीर केलेले किा देण्यास राषरीयकृत बँकानी नकार दशाववल्हयामुळे ऊसाची 
थकीत त्रबले लमळण्यात अडचणी ननमााण र्झाल्हया असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सींचालक मींडळाने व्यक्तीगत थक हमी ददल्हयालशवाय किा देणार 
नाही अशी बकँ व्यवस्थापनाची भूलमका आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राषरीयकृत बकँाच्या भूलमकेनुसार ननणाय घेवनू साखर 
कारखान्याींना किे उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कायावाही केली नसल्हयास होणाऱया ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नाही हे खरे नाही. 
     कें द्र शासनाने िाहीर केलेल्हया योिनेनुसार शेतकऱयाींनी एर्आरपीची रक्कम 
अदा करण्यासाठी राज्यातील १२३ साखर कारखान्याींना रु. १५७२.०४ को्ी इतके 
अिा मींिूर र्झाले असून, त्यापैकी रु. १५६१.०२ को्ी  इतक्या रकमेचे ववतरण 
र्झाले आहे. तसेच राज्य शासन िाहीर सॉफ्् लोन योिनेनुसार राज्यातील ७ 
साखर कारखान्याींना रु. ७२.३८ को्ी इतके किा मींिूर र्झाले असून, त्यापैकी    
रु. ६७.३८ को्ी रकमेचे ववतरण र्झाले आहे. 
     अशा प्रकारे राज्यातील एकूण १३० साखर कारखान्याींना रु. १,६४४.४२ को्ी 
इतके किा मींिूर र्झाले असून, त्यापकैी रु. १६२८.४० को्ी इतक्या रकमेचे 
ववतरण होऊन सदरची रक्कम शेतकऱयाींच्या खात्यावर िमा र्झालेली आहे. 
(२) व (३) कें द्र शासन अधधसूचना दद. २३/०६/२०१५ नुसार सींबींधीत बकँाींनी 
आवश्यकतेनसुार साखर कारखान्याची सावािननक मालमत्ता तसेच सींचालकाींची 
वैयजक्तक मालमत्ता तारण ठेवून किा मींिूर करावे अशी तरतूद आहे.  तसेच 
शासन ननणाय दद. ३०/०७/२०१५ नुसार िे साखर कारखाने एन.पी.ए. मध्ये आहेत 
त्या कारखान्याींच्या किा रकमेस सींचालकाींनी सामूदहक व वयैजक्तक हमी घेवनू 
शासन थकहमी देण्याचा ननणाय राज्य शासनाने घेतला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ठाणे-बेलापूर रोििर िुभे जांक्शन जिळील  
रस्त्त्याची दरुािस्त्था झाल्हयाबाबि 

  

(४५) *  ३०४३४   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.जजिेंद्र आ् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय 
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सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) ठाणे-बेलापूर रोडवर तुभे िींक्शन िवळील रस्त्याची अत्यींत दरुावस्था र्झाली 
असून रस्त्यात मोठे मोठे खड्ड ेपडले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या रस्त्यावरुन दररोि िवळपास १ लाख वाहने ये-िा करत 
असल्हयाने खड्डयामुळे त्याींना अतोनात हाल सहन करावा लागतो याची शासनाने 
चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सदर रस्त्याची 
तातडीने दरुुस्ती करण्याबाबत काय कायावाही करण्यात आली आहे व येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) ठाणे बेलापूर या रस्त्यावरील तुभे उड्डणपुलािवळ पुणेकड े िाणाऱया 
मागीकेच्या ९०.०० मी. लाींबीत व ठाणेकड े िाणाऱया मागीकेच्या १३५.०० मी. 
लाींबीमध्ये काही दठकाणी २०१५ च्या पावसाळ्यामध्ये खड्ड े पडले होते. ते 
प्रकल्हपाच्या उद्योिकामार्ा त डाींबराने भरुन रस्ता वाहतूकीसाठी सुजस्थतीत 
ठेवण्यात आलेला आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

दापचरी (िा. िहाण)ू दगु्ध प्रिल्हप बांद अिस्त्थेि असून दरुुस्त्िीची  
विविध िामे दाखिनू िेलेला गरर्यिहार 

 

(४६) *  ३८०३६   श्री.पास्त्िल धनारे (िहाण)ू :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डहाण ूतालुक्यातील दापचरी (ता.डहाण)ू दगु्ध प्रकल्हप बींद अवस्थेत असताना 
देखील दरुुस्तीची ववववध कामे दाखवनू लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार करुन 
शासनाची र्सवणकू केल्हयाबाबतचे ननवेदने स्थाननक लोकप्रनतननधी (डहाण)ू याींनी 
मा. महसूल मींिी याींना ददनाींक  २० ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ददले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर ननवेदनावर शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(३) असल्हयास, चौकशीच्या अनरु्षींगाने गैरव्यवहार करणाऱयाींना ववरुध्द कोणती 
कारवाई करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे आहे. 
     आयुक्त, दगु्धव्यवसाय ववकास, मुींबई याींच्या ददनाींक ३०.११.२०१५ च्या 
पिान्वये सदरचे ननवेदन सा.बाीं. ववभागाकड ेप्राप्त र्झाले आहे. 
(२) व (३) अधीक्षक अलभयींता, दक्षता व गुणननयींिण मींडळ, कोकणभवन, नवी 
मुींबई याींना ददनाींक ५.१२.२०१५ च्या शासन पिान्वये चौकशी करुन अहवाल 
सादर करण्याकररता आदेलशत करण्यात आले आहे. चौकशी अहवाल प्राप्त 
र्झालेवर पुढील कायावाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

तनिोप िे शेलू (िा.िजवि, जज.रायगि) या रेल्हिे 
स्त्टेशनला जोिणारा पूल बाांधण्याबाबि 

  

(४७) *  ३३५३९   श्री.सुरेश लाि (िजवि), श्री.जजिेंद्र आ् हाि (मुांरा ा िळिा), 
श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाि) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) किात तालुक्यातील (जि.रायगड) ननकोप ते शेलू (ता.किात, जि.रायगड) या 
रेल्हवे स््ेशनला िोडणारा पलू नसल्हयाने तेथील िनतेला रेल्हवे क्रॉसीींग करताींना 
अनेक वेळा अपघात होवनू अनेक प्रवासाींचे बळी िात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर पूल उभारावा अशी मागणी गेले ककत्येक वर्षाांपासून तेथील 
िनता तसेच लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड ेतसेच सावािननक बाींधकाम ववभागाकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, अनेक वरे्ष मागणी करुनही शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) प्रश्नाींककत पुलाचे काम मींिूरी ननकर्ष व ननधीच्या उपलब्धतेच्या 
अधधनतेने हाती घेण्याचा प्रयत्न राहील. 

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

औांढा नागनाथ (जज.दहांगोली) येथील रस्त्त्याचे  
िाम तनिृष्ट्ट दजावचे असल्हयाबाबि 

  

(४८) *  ३०२३१   िॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्रीमिी तनमवला गाविि (पगिपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), अॅि.यशोमिी 
ठािूर (तििसा) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 
िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औींढा नागनाथ (जि.दहींगोली) येथील बस स्थानक पररसरातील डाींबरीकरण 
करण्यात आलेल्हया रस्त्याचे काम अनतशय ननकृष् दिााचे र्झाल्हयाने सवा रस्ते 
उखडले गेल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास आढळून आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार रस्त्याचे ननकृष् काम 
करणाऱया ठेकेदारावर कारवाई करण्याबाबत तसेच रस्त्याचे चाींगल्हया दिााचे काम 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. रस्त्यावर तुरळक दठकाणी पडलेले खड्ड े
भरुन सद्य:जस्थतीत रस्ता वाहतकूीस सुजस्थतीत आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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जदहराबाद िे अहमदनगर या प्रस्त्िाविि िरण्याि आलेल्हया 
राष्ट्रीय महामागावि दरुुस्त्िी िरणेबाबि 

  

(४९) *  ३३००५   अॅि.भीमराि धोंि े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) महाराषर रस्ते ववकास योिना सन २००१ ते २०२१ चा प्रस्ताव राज्य 
शासनाने कें द्र शासनाकड े ददनाींक १७ िानेवारी, २०१५ रोिीच्या 
िा.क्र.एन.एच.२०१४/सीआर/एनएच१ या पिान्वये सादर केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू प्रस्तावातील िदहराबाद ते अहमदनगर या  प्रस्ताववत 
करण्यात आलेल्हया राषरीय महामागाात दरुुस्ती करुन िदहराबाद – त्रबदर – उदगीर 
- अहमदपूर - चाकूर - अींबेिोगाई - केि - मािींरसुींबा - पा्ोदा - िामखेड - 
आष्ी – कडा - अहमदनगर असा मराठवाडयास िोडणारा राषरीस महामागा 
प्रस्ताववत करण्याची मागणी मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक ३१ िुलै, 
२०१५ रोिीच्या लेखी ननवेदनाद्वारे मा.सावािननक बाींधकाम (सा.उ.वगळून) 
महोदयाींकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरहू ननवेदनाच्या अनुर्षींगाने रस्ते ववकास योिना २००१-२०२१ 
च्या प्रस्तावातील िादहराबाद-अहमदनगर राषरीय महामागााच्या प्रस्तावात दरुुस्ती 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) राज्य शासनाच्या पि क्रमाींक: एनएचपी 
२०१४/प्र.क्र.१८१/रा.म.१, ददनाींक १७ िानेवारी, २०१५ अन्वये, “िादहराबाद - त्रबदर-
उद्गीर – अहमदपूर – अींबेिोगाई – केि – माींिरसुींभा –पा्ोदा - िामखेड-
लमरिगाव – श्रीगोंदा – काष्ी – इनामगाव - न्हावरा – लशक्रापूर – चाकण -
वडगाव” असा एकूण ४०३ कक.मी. या मागा राषरीय महामागा म्हणनू घोवर्षत 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव कें द्रशासनास सादर करण्यात आला आहे. 
(२) होय, खरे आहे. 
(३) कें द्रशासनाने राज्यातील काही रस्ते तत्वत: राषरीय महामागा म्हणनू घोवर्षत 
करण्याचा ननणाय ददनाींक १७ नोव्हेंबर, २०१५ रोिीच्या पिान्वये घेतला आहे. 
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सदर ननणायानुसार िदहराबाद-त्रबदर-देगलूर तसेच अहमदपूर-चाकूर (बी.एस.एर्.) 
- अींबेिोगाई – केि – माींिरसुबा – पा्ोदा – िामखेड ही लाींबी राषरीय महामागा 
म्हणनू तत्वत: घोवर्षत करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
जालना येथील सािवजतनि बाांधिाम विभाग क्र.१ अांिगवि  

िामाि अतनयलमििा झाल्हयाबाबि 

(५०) *  ३४२१३   श्री.अजुवन खोििर (जालना) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) सावािननक बाींधकाम ववभाग िालना-१ अींतगात सावािननक बाींधकाम 
उपववभाग क्र.३ चे उपववभागीय अलभयींता शेख सलीम व शाखा अलभयींता भट्टड 
याींचे  कामासींदभाात ददनाींक  २६/८/२०१५ रोिी वा त्या सुमारास अधधक्षक 
अलभयींता सावािननक बाींधकाम मींडळ, औरींगाबाद याींना ननवेदन देण्यात आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच, सावािननक बाींधकाम ववभाग क्र.१ िालना येथील भ्रष्ाचार, अपहार व 
कामातील अननयलमततेची चौकशी करून दोर्षी अधधका-याींवर कायदेशीर कारवाई 
करावी या ववर्षयीचे ननवेदन ददनाींक ८/९/२०१५ रोिी वा त्या सुमारास 
मा.अनतररक्त मुख्य सधचव सावािननक बाींधकाम ववभाग याींना देण्यात आलेले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ववववध शासककय कायाालय व ननवासी इमारतीच्या दरुूस्तीच्या 
नावाखाली बोगस देयके रेकॉडा करून शासककय ननधीचा गैरव्यवहार केल्हयाचे या 
तक्रारी मध्ये नमुद आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या प्रकरणी चौकशी सलमती नेमण्यात आली आहे व त्यात काय 
ननषपन्न र्झाले आहे, 
(५) असल्हयास, या प्रकरणी दोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) शासकीय ननधीचा अपहार र्झाल्हयाचे तक्रारीमध्ये नमूद आहे. 



49 

(४) व (५) तक्रारीच्या अनरु्षींगाने अधीक्षक अलभयींता, सावािननक बाींधकाम मींडळ, 
औरींगाबाद व अधीक्षक अलभयींता, दक्षता पथक मींडळ, मुींबई याींच्याकडून चौकशी 
करण्यात येत आहे. 

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

िल्हयाण िृषी उत्पन्न बाजार सलमिीमधील मोक्याची  
जागा बबल्हिरला देण्याि येि असल्हयाबाबि 

  

(५१) *  ३०८७५   श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली) :   सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
 (१) कल्हयाण कृर्षी उत्पन्न बािार सलमतीच्या मुख्य माके् याडाातील १५ हिार 
चौरस रु््ाींची ॲमेनन्ी स्पेस म्हणनू राखीव असलेली िागा बाींधा वापरा 
हस्ताींतरीत करा म्हणिेच बीओ्ी तत्त्वावर वाणणज्य वापरासाठी ववकसीत 
करण्याचा मींिूर करण्यात आलेला ठराव रद्द केला असतानाही ववद्यमान 
सींचालकाींनी पुन्हा एकदा बीओ्ीचा ठराव ददनाींक १२ िून, २०१५ च्या सभेत 
मींिूर केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, कल्हयाण कृर्षी उत्पन्न बािार सलमतीमधील मोक्याची िागा 
त्रबल्हडरला देऊन यामध्ये को्यवधीचा गैरव्यवहार होण् याची शक्यता असल्हयाचा 
आरोप मािी सभापती बींडार पा्ील याींनी केला असून या सींदभाात त्याींनी 
सववस्तर लेखी तक्रार सहकार मींत्रयाकड ेमाहे ऑगस््च्या पदहल्हया पींधरवड्यात वा 
त्यासुमारास केली असून बािार सलमतीचे सींचालक मींडळही बरखास्त करण्याची 
मागणीही केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरहू तक्रारीच् या अनुर्षींगाने सखोल चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार पुढे कोणती कारवाई 
करण्यात आली आहे ? 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. आधथाक अडचणीमुळे बािार सलमतीच्या 
सींचालक मींडळाच्या दद.  २८.५.२०१४ च्या सभेत १५००० चौ.मी. िागा पी.पी.पी. 
ककीं वा बी.ओ.्ी. तत्वावर ववकलसत करण्याचा ननणाय घेण्यात आला. सदरच्या 
ठरावानुसार प्रस्ताव मान्यतेसाठी पणन सींचालक, पुणे याींना पाठववण्यात आला. 
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पणन सींचालक, पुणे याींनी अधधकची मादहती मागववली. त्यानुसार अधधकची 
मादहती सादर करण्याबाबतचा ठराव दद. १२.६.२०१५ च्या सभेत पारीत करण्यात 
आला. सद्यजस्थतीत सदर प्रस्ताव पणन सींचालक, पुणे याींचेकड ेप्रलींत्रबत आहे. 
(२) तक्रार प्राप्त र्झाली आहे. 
(३) व (४) होय. दद. २६.११.२०१५ रोिी उपननबींधक, सहकारी सींस्था, कल्हयाण 
चौकशी अहवाल प्राप्त र्झाला असून चौकशीत तक्रारीतील मुद्दे ननरथाक असल्हयाचा 
ननषकर्षा काढण्यात आला आहे. 

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

अहमदनगर-िोल्हहार रस्त्िा चौपदरीिरणाच्या िामाि रटुी  
असिानाही टोल िसूलीची परिानगी ददल्हयाबाबि 

  

(५२) *  ३११४५   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अब् दलु सत्िार (लसल्हलोि), श्री.अस्त्लम शेख (मालाि पजश्चम) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर-कोल्हहार रस्ता चौपदरीकरणाच्या कामासींदभाात सींबींधधत ठेकेदाराने 
कामात अनेक िु् ी ठेवलेल्हया असतानाही सावािननक बाींधकाम ववभागाकडून या 
रस्त्यावर ्ोल वसूलीची परवानगी ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, माि ही परवानगी ननयमबा्य असल्हयाचा ननषकर्षा काढून 
महालेखा पररक्षकाींनी आपल्हया अहवालात ववभागावर गींभीर ताशेरे ओढले 
असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर रस्त्याच्या कामात िु् ी असतानाही ्ोल वसूलीची परवानगी 
का ददली गेली आहे, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) कराननाम्यातील तरतदूी नुसार पथकर वसुलीची 
परवानगी ददली आहे. 
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(२) महोलखापररक्षक, मुींबई याींनी सदर प्रकल्हपाबाबत माहे िनू २०१४ चे 
ननरीक्षणात आक्षपे नोंदववलेले आहेत. त्यापैकी एक आक्षपे पथकर वसूलीचे 
सींदभाात आहे. 
(३) महालेखापररक्षकाींचे आक्षपेाींचे अनुर्षींगाने पतूाता अहवाल सादर करण्यात आला 
आहे. त्यावर महालेखाकाराकाकडून प्राप्त होणा-या ननदेशास अनुसरून पढुील 
कायावाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
उदगीर िे बबदर या आांिर राज्यमागावला जोिणाऱ्या रस्त्त्याच्या दरुुस्त्िीबाबि 

(५३) *  ३१५०२   श्री.सुधािर भालेराि (उदगीर) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) उदगीर ते त्रबदर या आींतर राज्यमागााला िोडणाऱया उदगीर, नळेगाींव, 
आषठामोड या सुमारे ३५ कक.मी रस्त्याची दरुावस्था र्झालेली असून, साईड 
पट्टयाही खचलेल्हया असल्हयाने सदरहू रस्त्यावरील खड्डयामुळे अपघाताचे प्रमाण 
ददवसेंददवस वाढत असून या रस्त्यावरील दळणवळण करणाऱया वाहनचालकाींना 
अनेक गींभीर समस्याींना सामोरे िावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) सदर रस्त्याचे मिबतुीकरण, खडीकरण, डाींबरीकरण करण्यात यावे यासाठी 
येथील ग्रामस्थाींनी मा.सावािननक बाींधकाम मींिी, पालकमींिी याींच्याकड े मागील  
३ वर्षाांपासून सातत्याने मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर रस्त्याच्या मिबतुीकरण, खडीकरण व डाींबरीकरण करण्याचे 
काम आिलमतीस हाती न  घेण्याची सवासाधारण कारणे काय आहेत, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) हे खरे आहे. 
      सदर रस्त्याचे रुीं दीकरण व मिबतूीकरण करण्यासाठी कें द्रीय मागा ननधी 
सन २०१५-१६ अींतगात कें द्र शासनाने तत्वत: मान्यता ददली असून अींनतम मींिूरी 
प्राप्त र्झाल्हयानींतर रस्त्याचे रुीं दीकरण व मिबूतीकरण करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांिळाच्या अललबाग ि िोंबबिली  

विभागाद्िारे एयर िॉल्हिचा परुिठा िरण्याच्या टेंिर  
प्रकक्रयेि गरर्यिहार झाल्हयाबाबि 

  

(५४) *  ३३७९९   श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या अललबाग व डोंत्रबवली 
ववभागाद्वारे सन २०१३-१४ मध्ये एयर वॉल्हवचा पुरवठा करणे या कामाच्या े्ंडर 
प्रकक्रयेत गैरव्यवहार र्झाल्हयाने महामींडळाचे आधथाक नुकसान र्झालेबाबत उमरगा-
लोहारा येथील लोकप्रनतननधी याींनी मा. उद्योगमींिी, महाराषर राज्य याींना   
ददनाींक २ रे्ब्रवुारी, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास लेखी ननवेदनाद्वारे ववनींती केली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त ननवेदनाच्या अनरु्षींगाने कुठलीही कायावाही र्झाली नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासन काय कायावाही करीत आहे वा करणार आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सदरच्या ननवेदनातील मुद्याींची तपासणी करण्यात आली असून 
ननववदा प्रकक्रया ननयमानसुार राबववण्यात आली, त्यामध्ये कोणताही गैरव्यवहार 
ककीं वा महामींडळाचे आधथाक नकुसान र्झालेले नाही. 

----------------- 
ए.एस.क् लब िे परठण ललांि रोिला जोिणाऱ्या रस्त् त् याची झालेली दरुािस्त् था 

  

(५५) *  ३८२७८   श्री.प्रशाांि बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) औरींगाबाद – नगर महामागाावरील वाढती वाहतकु तसेच अपघाताींची सींख्या 
लक्षात घेता, कोट्यवधी रुपये खचुान ए.एस.क्लब ते पैठण ललींक रोडला िोडणारा 
साडचेार कक.मी.चा रस्ता तयार करण्यात आला आहे, माि सव्वा वर्षाातच या 
रस्त्याची प्रचींड दरुावस्था र्झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, त्यामुळे सदर रस्त्यावर अपघाताींची सींख्याही वाढली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) यामुळे या रस्त्याचे काम केलेल्हया सींबींधधत ठेकेदाराची चौकशी करुन या 
ठेकेदारावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. तथावप, पावसाळ्यात काही दठकाणी 
पडलेल्हया खड्याींची दरुुस्ती कीं िा्दाराकडून दोर्ष  दानयत्व तत्वावर करण्यात आली 
असून सद्यजस्थतीत सदर रस्त्यावरुन वाहतकू सुरळीत चालु आहे. 
(२) नाही. 
(३) रस्त्याचे काम एवप्रल २०१४ मध्ये पूणा र्झालेले असून कीं िा्दाराने दोर्ष 
दानयत्व कालावधीमध्ये आवश्यक दरुुस्ती केली  आहे. सद्यजस्थतीत रस्त्यावर 
सुरळीत वाहतकू सुरु आहे. ननववदा शतीनुसार कीं िा्दाराने त्याींचे स्वखचााने 
दरुुस्तीचे काम केलेले असल्हयाने कीं िा्दारावर कोणतीही कायावाही करण्यात 
आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पुसद (जज.यििमाळ) िालुक्यािील आददिासी शेििऱ्याांच्या नािािर पीि  

िजावची उचल िरुन रिमेचा अपहार िरण्याि आल्हयाबाबि 

(५६) *  ३८७२८   श्री.सुरुपलसांग नाईि (निापूर), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि 
रेल्हिे) :   सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) पुसद (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील आददवासी शेतकऱयाींच्या नावावर  पीक 
किााची उचल करुन रकमेचा परस् पर अपहार केल्ह याचा आरोप आददवासी ववकास 
पररर्षदेच्या पुसद शाखेने उपववभागीय पोलीस अधधकाऱयाींना ददलेल्हया ननवेदनातनू 
केल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, याप्रकरणी सेंरल बकँ ऑर् इींडडया शाखा पुसदचे व्यवस्थापक 
आणण बकेँतील एका दलालाववरुध्द अनुसूधचत िाती िमाती अत्याचार प्रनतबींधक 
कायदयान्वये गुन्हा दाखल करुन अ्क करावी अशी उक्त ननवेदनात मागणी 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, 
(५) नसल्हयास, त्यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे ही खरे आहे. 
(३) पोललस स््ेशन, पुसद शहर याींचेमार्ा त तपास सुरु आहे. 
(४) सदर प्रकरणी पोललस स््ेशन, पुसद शहर येथे अप. नीं २७०/२०१५ 
भा.द.वव.स. कलम ४०६,४०८,४०९,४२०, ३४ अन्वये गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे. 
सींशनयत आरोपीींपैकी २ आरोपीींनी सेशन को ा् पुसद येथुन िालमन लमळववला 
असुन ३ आरोपी र्रार आहेत. त्याींचा शोध घेण्याचे काम चालु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नाांदेि जजल्हहा पारषदेअांिगवि िेगिेगळ्या प्रिगाविील विद्यार्थयाांना 

लमळणाऱ्या गुणित्िा लशष्ट्यितृ्िी योजनाांना तनधी 
लमळूनही योजना प्रलांबबि असल्हयाबाबि 

(५७) *  ३४७०१   श्री.प्रिापराि धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल्हहा पररर्षदेअींतगात वेगवेगळ्या प्रवगाातील ववद्यार्थयाांना औद्योधगक 
ववद्यावेतन, माध्यलमक शाळाींमध्ये लशकणाऱया ववद्यार्थयाांना गुणवत्ता 
लशषयवतृ्ती, अस्पशृ्यता ननवारणाथा प्रचार, सर्ाई उद्योगातील पालकाींच्या मुलाींना 
मॅरीकपवूाक लशषयवतृ्ती यासारख्या योिनाींचा ननधी खचा न केल्हयाने सुमारे पाच 
को्ी २५ लाखाींचा ननधी परत िाण्याच्या मागाावर असल्हयाचे ददनाींक १८ ऑगस््, 
२०१५ रोिी ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ननधी खचा न होण्याची कारणे काय 
आहेत व या प्रकरणी नाींदेड जिल्हहा पररर्षदेच्या समािकल्हयाण  ववभागातील 
अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बिोले : (१) व (२) जिल्हहा समािकल्हयाण अधधकारी, जिल्हहा 
पररर्षद, नाींदेड अींतगात औद्योधगक प्रलशक्षण सींस्थेतील ववद्यार्थयाांना ववद्यावेतन, 
माध्यलमक शाळाींमध्ये लशकणाऱया ववद्यार्थयाांना गुणवत्ता लशषयवतृ्ती, अस्पशृ्यता 
ननवारणाथा प्रचार, अस्वच्छ व्यवसायातील पालकाींच्या मुलाींना मॅरीकपवूा 
लशषयवतृ्ती या योिनाींसाठी सन २०१५-१६ या वर्षाासाठी रु. ५८.६६ लाख इतकी 
तरतुद करण्यात आली असून त्यापैकी रु. ५.४२ लाख इतकी रक्कम खचा र्झाली 
आहे. उपरोक्त योिनाींच्या प्राप्त अिाानुसार उवाररत खचा करण्याची कायावाही सुरु 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

विशेष पारधी योजनेंिगवि बांद पिलेल्हया योजना चालू  
ठेऊन त्यास तनधी लमळणेबाबि 

(५८) *  ३७९३३   श्री.राणाजगजीिलसांह पाटील (उस्त्मानाबाद) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) ववशेर्ष पारधी योिनेंतगात बींद पडलेल्हया योिना चालू ठेऊन त्यास ननधी 
लमळणेबाबत आददवासी पारधी महासींघाने माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये          
मा. आददवासी ववकास मींिी महोदय याींना ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, ददनाींक ०८.०८.२०१५ रोिी मा. आददवासी ववकास मींिी महोदयाींनी 
या योिनाींसाठी व पारधी समािाच्या ववकासासाठी प्रनतवर्षा ५० को्ी ननधी 
देण्याची घोर्षणाही केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यामध्ये प्रामुख्याने ११०० घरकुल बाींधणी व २२३ सुलशक्षक्षत 
बेरोिगाराींना रोिगाराची सींधी उपलब्ध करण्याच्या हेतूने प्रकल्हप कायाालय, 
सोलापूर याींनी सवा कागदपिाींसह शासनाकड ेप्रस्ताव सादर केला आहे, हेदह खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त मागणीच्या अनुर्षींगाने शासनाने कोणती उपाययोिना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) व (२) होय. 
(३), (४) व (५) नाही. प्रकल्हप कायाालय, सोलापूर याींनी सोलापूर जिल्ह्यातील 
पारधी समािासाठी पारधी समािासाठी पारधी ववकास कायाक्रमातींगात ११०० 
घरकुले व २२३ सुलशक्षक्षत बेरोिगाराींना रोिगाराची सींधी उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी तसेच अन्य योिनाींचा आराखडा अप्पर आयुक्त, ठाणे याींना सादर 
केला आहे. सदरचा प्रस्ताव शासनास सादर केला नाही. 
      तथावप आयुक्त, आददवासी ववकास, नालशक याींनी सन २०१५-१६ या चालू 
आधथाक वर्षााकरीता अथासींकल्हपीत रु. २४.०० को्ी इतक्या ननधीच्या मयाादेत 
राज्यस्तरावर पारधी ववकास कायाक्रमातगात लाभार्थयााना घरकुल, युवकाींना ववववध 
क्षेिात रोिगाराथा कौशल्हय ववकास प्रलशक्षण तसेच व्यवसाय सुरु करण्यासाठी 
अथासहाय्य या योिनाींना ननधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर 
केला असून, या प्रस्तावास ननधी उपलब्ध करुन देण्याची कायावाही सुरु आहे 
 

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

यििमाळ जजल्ह्यािील जांगल िामगार सहिारी सांस्त्थेि झालेला गरर्यिहार 
  

(५९) *  ३७०८०   श्री.राज ुिोिसाम (अणती ) :   सन्माननीय सहिार मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ  जिल्ह्यातील (ता.घा ी्ंिी) िींगल कामगार सहकारी सींस्थेत करोडो 
रुपयाींचा गैरव्यवहार ननदशानास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर सींस्थेवर प्रशासक नेमणे सींदभाातील मागणी करण्यात आली, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर सींस्थेची चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यानुसार सदर 
सींस्थेवर प्रशासक नेमणेबाबत तसेच दोर्षीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) चौकशी अहवालानुसार सदर सींस्थेच्या प्लॉ् खरेदी 
व्यवहारामध्ये अननयलमतता र्झाल्हयाचे ददसून आले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) होय, तक्रारीचे अनरु्षींगाने चौकशी महाराषर  सहकारी सींस्था अधधननयम, 
१९६० चे कलम ७८ (अ) (एक) (दोन) अन्वये कायावाही करण्यात आली व सींस्था 
सलमती ननषकासीत  करुन सींस्थेवर प्राधधकृत अधधकारी याींची ननयुक्ती करण्यात 
आली होती. दद. १.१२.२०१५ रोिी कलम ८३ अन्वये चौकशीचे आदेश पाररत 
करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जजल्हहा मयििती  सहिारी बिँ, अमराििी याांनी खरीप  
िजव िाटपाचे लक्षाांि पूणव न िेल्हयाबाबि 

  

(६०) *  २८९१९   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू ििू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) अमरावती जिल्ह्यातील  एकूण ४०,००० शेतकऱयाींपैकी  र्क्त १२,२०६ 
शेतकऱयाींना  ३३.७९ को्ीींचे  किा वा्प केल्हयाने  उवाररत  
२७७९४ शेतकऱयाींना वपक किा  रूपाींतरणाच्या लाभापासून  वींधचत  ठेवण्यात 
आल्हयाबद्दल  ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१५  रोिी  जिल्हहा  उपननबींधक  सहकारी 
सींस्था अमरावती याींनी  खलुासा सादर करण्याबाबत  बँकेस  र्मााववले असूनही  
अद्यावप  बकँ  प्रशासनाने  याबाबत  कोणताही  सकारात्मक  प्रनतसाद ददलेला  
नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, याबाबत  शासनाने  आतापयांत जिल्हहा  मध्यवती  सहकारी  
बँक अमरावती  याींच्या  प्रशासनावर  आणण सींबींधधत  अधधकाऱयाींवर कोणती 
कायावाही केली आहे, 
(३)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१)  हे अींशत: खरे आहे, 
     सन २०१४-१५ मध्ये ५८,४८५ शतेक-याींना रक्कम रु.४३४.९४ को्ीींचे वपक 
किा वा्प करण्यात आले होते. दद. ३०.०६.२०१५ अखेरपयांत वसुली न भरणा-या 
१९,४२२ शतेक-याींच्या किााचे बककेने रुपाींतर करुन १२,३७५ शतेक-याींना ३४.१४ 
को्ीींचे किा नव्याने वा्प केले आहे. 
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    उवारीत ७,०४७ रुपाींतर पाि शेतकऱयाींनी बककेकड े कागदपि े सादर न 
केल्हयामुळे ककीं वा किााची मागणी न केल्हयामुळे किा वा्प करण्यात आलेले नाही, 
असा बककेने दद. २३.१०.२०१५ रोिी खलुासा केला आहे. 
(२) जिल्हहा मध्यवती सहकारी बकक, अमरावती याींना सन २०१५-१६ खरीप 
किावा्पाच्या ददलेल्हया लक्षाींकानुसार ७० ्क्के किा वा्प पुणा केलेले आहे. 
तसेच शासनाच्या ननदेशाप्रमाणे रु. १४०.०० को्ीींचे रुपाींतर केलेले आहे. तथावप 
सवा शेतक-याींनी किााची मागणी केलेली नसल्हयामुळे सवा सभासदाींना रुपाींतरीत 
किा वा्प करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कायावाही करण्याचा प्रश्न उद्् ावत 
नाही. 
(३)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

त्र्यांबिेश्िर (जज.नालशि) येथील आश्रम शाळेिील समस्त्याांबाबि 
  

(६१) *  ३४३०४   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक जिल्ह्यातील त्रयींबकेश्वर येथील आश्रम शाळेतील ७५ आददवासी 
मुलीींनी आश्रम शाळेतील ववववध समस्येसींदभाात ददनाींक २१ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी 
वा त्या सुमारास आददवासी आयुक्त कायाालयात दठय्या आींदोलन करून आयुक्त 
कायाालयात अधधकाऱयाींची भे् घेऊन त्याींच्याकड ेववववध मागण्या केल्हया आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या भे्ी दरम्यान आश्रम शाळेतील मुलीींनी कोणकोणत्या मागण्या 
केल्हया आहेत व सदर मागण्यासींदभाात पुढे कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सद्य:जस्थती काय 
आहे ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) त्रयींबकेश्वर जि.नालशक येथे आश्रमशाळा नसुन आददवासी 
मुलीींचे ७५ क्षमतेचे शासकीय वसनतगहृ कायाान्वीत आहे. 
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     सदर वसतीगहृातील ववद्याथीनीींनी ववववध समस्याींसींदभाात            
दद. २१ सप् े्ंबर, २०१५६ आयुक्त कायाालयात दठय्या आींदोलन करुन 
अधधकाऱयाींची भे् घेऊन ववववध मागण्या केल्हयाची बाब खरी आहे. 
(२) सदर वसतीगहृातील ववद्याथींनीींनी वसतीगहृ इमारत बदलणे, वपण्याचे 
पाणी,  वॉ्र दह्र ककीं वा सोलर यींि बसववणे, ॲक्वागाडा/वॉ्र कुलर, भोिन 
व्यवस्था,बेडीींग सादहत्य, लॉकर ककीं वा कपा्े, ्ी.व्ही., सींगणक, स््ीडी रुम, 
ग्रींथालय, क्रीडा सादहत्य, िनरे्र, मुलीींना प्रसाधनभत्ता, स््ेशनरी, व्या-पुस्तके 
इत्यादी ववववध मुलभुत सोयी सुववधा सींबींधी मागण्या केल्हया होत्या. 
    उपरोक्त मागण्याींपकैी इमारत बदलणे, पाणी पुरवठा, भोिनव्यवस्था, कक्रडा 
सादहत्य, िनरे्र, मुलीींना प्रसाधनभत्ता, ड्रसेकोड, शैक्षणणक सहल, व्या पसु्तके, 
इत्यादी सादहत्य प्रकल्हप अधधकारी, नालशक व सींबींधधत गहृपाल याींचे स्तरावर 
पुताता करण्यात आली आहे. 
     उवाररत मागण्याींची पूताता अपर आयकु्त, नालशक याींच्याकडून पूणा 
करण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

-----------------  
पालघर जजल्ह्यािील मनोर-लभिांिी महामागावसाठी सांपादीि  
िेलेल्हया जलमनीच्या मोबदल्हयाि झालेल्हया अपहाराबाबि 

  

(६२) *  ३५५१९   श्री.विलास िरे (बोईसर) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) पालघर जिल्ह्यातील लभवींडी-मनोर या महामागाासाठी सींपादीत केलेल्हया २२ 
शेतकऱयाींच्या िलमनीच्या मोबदल्हयापकैी त्याींना देण्यात आलेले १.३१ को्ी रूपये 
प्रत्यक्षात न देता या रकमेचा अपहार करण्यात आल्हयाची बाब माहे िुलै, २०१५ 
मध्ये ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू रस्त्याच्या कामाचा ठेका सुवप्रम कीं पनीस देण्यात आलेला 
होता व त्याींनी रस्त्याच्या बाींधकामाचा उपठेका स्थाननक ठेकेदाराींना ददला 
होता.त्यात वाड्यातील २२ शेतकऱयाींना िलमनीचे चेक न लमळाल्हयामुळे त्याींच्या 
नावे देण्यात आलेले धनादेश परस्पर व्ववण्यात आल्हयाचे उघडकीस आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्हयास, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय व त्यात 
काय आढळून आले व या प्रकरणी गैरव्यवहार करणाऱयाींचा शोध घेऊन 
त्याींच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     प्रकल्हपाच्या रुीं दीकरणासाठी लागणाऱया सींपादीत केलेल्हया िलमनीच्या 
नुकसान भरपाईपो्ी २२ बाधधत शेतकऱयाींना शासनातरे् एकूण रुपये ३५ लाख 
०८ हिार २७ अदा केलेले आहेत. 
     तथावप उद्योिकाने नेमणकू केलेल्हया  कीं पनीच्या कमाचाऱयाींनी पुन्हा सदर 
शेतकऱयाींच्या नावाने दसुऱयाींदा िनुी कागदपि ेतयार करुन नवीन प्रस्ताव बनवनू 
कीं पनीला सदरचे पसेै देय असल्हयाबाबतची ददशाभूल करून एकूण रुपये १ को्ी 
३१ लाख ८५ हिार २५९ इतक्या रकमेची कीं पनीची आधथाक र्सवणकू केली  
आहे. 
    वस्तुत: सदर शेतकऱयाींना शासनातरे् आधीच मोबदला अदा करण्यात आला 
आहे. सदर बाबतीत कीं पनीनी सींत्रब ींधत कमाचाऱयाींवर गुन्हा दाखल केला आहे. 
(३) सदर प्रकरणाींची पोललसाींकडून चौकशी सुरु असून आरोपीवर कायदेशीर 
कायावाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पाांढुणाव (िा.आष्ट्टी, जज.िधाव) येथील शासिीय आददिासी आश्रमशाळेच्या 
बाांधिामािर असलेल्हया चौिीदाराने िेलेल्हया अत्याचाराबाबि 

(६३) *  ३४९१२   प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्हिे), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पाींढुणाा (ता.आष्ी, जि.वधाा) येथील शासकीय आददवासी आश्रम शाळेच्या 
बाींधकामावर असलेल्हया चौकीदाराने ककमान सात मुलीींवर लैधगींक अत्याचार केला 
असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदरहू आददवासी आश्रमशाळेचे वसतीगहृ व शाळा एकाच 
आवारात आहेत, शाळेचे लशक्षक मुख्यालयी राहत नाहीत तेही ददवसभर 
आश्रमशाळेत ददसत नादहत तसेच हा पररसर िींगल भागात असल्हयाने नीरव 
शाींतता असते याचाच र्ायदा घेत रािू लाींडगे या आरोपी चौकीदाराने चॉकले्चे 
व मोबाईल मधील अश्लील छायाधचि ेदाखवनू अनेक मुलीींवर लैधगींक अत्याचार 
केला असून ही बाब आश्रमशाळा प्रशासनाला मादहती असूनही त्याींनी ही गोष् 
दडवनू ठेवली हे लक्षात घेता शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     दोन मुलीींवर लैंधगक अत्याचार र्झालेला आहे. 
(२) शाळेचे लशक्षक मुख्यालयी राहतात. सदर प्रकरणाच्या अनरु्षींगाने सदर बाब 
शासनाच्या ननदशानास न आणल्हयाने अपर आयुक्त, आददवासी ववकास, नागपूर 
याींनी सदर शाळेचे मुख्याध्यापक अधधक्षक व अधधक्षक्षका याींना ननलींत्रबत केले 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

खेि लशिापूर (जज.पुणे) टोलनाक्यािर शहर हद्दीि िास्त्ि्यास असणाऱ्या 
नागारिाांना सांपूणव मागावचा टोल भरािा लागि असल्हयाबाबि 

(६४) *  ३५७६०   श्री.लभमराि िापिीर (खिििासला) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
 (१) पुणे शहर हद्दीपासून १० ते १५  ककमी अींतरावर असलेल्हया खेड लशवापूर 
्ोलनाक्यावर शहर हद्दीत वास्तव्यास असणाऱया एम एच १२ क्रमाींकाच्या 
वाहनाींना सींपूणा मागााचा ्ोल भरावा लागत असल्हयाचे माहे सप् े्ंबर २०१५ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, या ्ोलनाका पररसर हद्दीत वास्तव्यास असलेल्हया नागररकाींना 
शेतीसाठी, लग्न समारींभासाठी, धालमाक कायाक्रम, देवदशानासाठी सतत ये-िा 
करावी लागते अशा प्रकारे या भागातील एम एच १२ क्रमाींकाच्या वाहनधारकाींवर 
अन्याय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 



62 

(३) असल्हयास, एम एच १२ क्रमाींकाच्या वाहनाींना ्ोल मधनू वगळण्याबाबत 
शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही.  पुणे-बेंगलोर राषरीय 
महामागा क्र. ४ या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम भारतीय राषरीय रािमागा 
प्राधधकरण याींच्या मार्ा त सुरु आहे. सदर रस्त्यावरील खेड लशवापूर ्ोलनाका 
पुणे शहरापासून २५.४० कक.मी. आहे. 
    भारतीय राषरीय रािमागा प्राधधकरण  आणण कामाचे सवलतकार मे. पी.एस. 
्ोल रोड कीं पनी  प्रायव्हे् लललम्ेड याींच्यामध्ये र्झालेल्हया  
सवलतकरारनाम्यातील तरतदुीनुसार  ्ोलनाक्यापासून २० कक.मी. त्रिज्येच्या 
अींतरात राहणाऱया स्थाननक नागरीकाींच्या त्रबगर व्यावसानयक वाहनाींना पासेस 
देण्यात आल्हयाचे  प्रकल्हप सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागा प्राधधकरण, पुणे 
याींनी कळववले आहे. 

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

ददांिोरी (जज.नालशि) येथील शासिीय िसिीगहृािील विद्याथींनीना  
तनिृष्ट्ट अन्नामुळे झालेली विषबाधा  

  

(६५) *  ३८१३७   श्रीमिी तनमवला गाविि (पगिपूरी), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) नालशक येथील ददींडोरी येथे मुलीींच्या शासकीय वसतीगहृात ननकृष् अन्न 
देण्यात आल्हयामुळे ३१ मुलीींना ववर्षबाधा र्झाल्हयाने सींबींधीत मुलीींनी पोललसात 
तक्रार दाखल केली असून सींबींधधत ठेकेदाराींवर कारवाई करण्याची मागणी केली 
असल्हयाचे तसेच शासनाच्या दलुाक्षामुळे आददवासी भागातील इगतपुरी, पेठ, 
हरसुल, सुरगणा येथील ववववध आश्रमशाळा, आददवासी वसनतगहृामधील 
ववद्यार्थयाांचे आरोग्य ढासळले असून यामध्ये एकाचा मतृ्यू र्झाला आहे तर 
मदहनाभरात २५० ववद्यार्थयाांवर उपचार करण्यात आले असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, 
२०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, शासनाने चौकशी करुन सींबींधधत ठेकेदारावर कोणती कायावाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे तसेच येथील ववद्यार्थयाांसाठी आरोग्य लशत्रबरे 
घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) अींशत: खरे आहे. 
      आददवासी मुलीींचे शासकीय वसतीगहृ, ददींडोरी, िुने व नवीन येथील ९ 
ववद्याथीनीना ददनाींक २५.९.२०१५ रोिी उल्या व िलुाबाचा िास र्झाल्हयाने 
जिल्हहा रुग्णालय, नालशक येथे और्षधेपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते ही 
बाब खरी आहे. त्याचप्रमाणे माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या दरम्यान २५० 
ववद्यार्थयाांना और्षधोपचारासाठी केल्हयाचा प्रकार नालशक प्रकल्हपात घडलेला नाही 
तसेच शासकीय आश्रमशाळेत ववर्षबाधेचा प्रकार र्झालेला नसुन और्षधोपचारा 
अभावी एका ववद्यार्थयााचा मतृ्य ूर्झालेला नाही. 
(२) ववद्याथीनीनी मागणी केल्हयाप्रमाणे उपरोक्त दोन्ही वसतीगहृातील ठेकेदाराींचा 
भोिनेठेका बींद करण्यात आला असून नवीन भोिनठेका सुरु करण्यात आला 
आहे. 
      ववद्याथींनीींच्या आरोग्य तपासणीसाठी कर्रती वदै्यकीय पथके नेमलेली 
असून त्याींच्यामार्ा त ननयलमतपणे ववद्यार्थयीनीींची आरोग्य तपासणी करण्यात 
येते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्रािील ३८४९ कि.मी. लाांबीच्या राज्य महामागाांचे  
राष्ट्रीय महामागावि रुपाांिर िरण्याबाबि  

  

(६६) *  ३८८०४   श्री.डि मल्हलीिाजूवन रेड्िी (रामटेि) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) महाराषरातील ३८४९ कक.मी. लाींबीच्या राज्य महामागाांचे राषरीय महामागाात 
रुपाींतर करण्याचा महत्वपूणा ननणाय माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
घेण्यात आला असल्हयाचे ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, राज्य महामागा राषरीय महामागाात पररवतीत करण्यात 
आल्हयानींतर त्याच्या तातडीच्या देखभालीसाठी २०० को्ी रुपयाींची तरतदू 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, महामागााच्या ननकर्षानुसार या रस्त्याींचे रुीं दीकरण करुन हे रस्ते 
सहा आणण आठ पदरी करण्यात येणार, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत राज्य शासनाने काही रोड मॅप तयार केला आहे काय, 
(५) असल्हयास, त्याचे थोडक्यात स्वरुप काय, त्यानुसार पढेु कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, राज्यातील ३८४९.० कक.मी. लाींबी ही राषरीय 
महामागा म्हणनू तत्वतः घोवर्षत कऱण्याचा ननणाय कें द्रीय रस्ते वाहतकू व 
महामागा मींिालयाने घेतला आहे. 
(२) सदर तत्वतः घोवर्षत लाींबी, राषरीय महामागा म्हणनू घोवर्षत र्झाल्हयाची 
अधधसूचना अद्याप ननगालमत र्झालेली नाही. त्यामुळे सदर लाींबी राषरीय महामागा 
म्हणनू परावतीत होणे प्रलींत्रबत आहे. तथावप यापुवी नववन घोवर्षत र्झालेल्हया 
राषरीय महामागााच्या लाींबीच्या तातडीच्या देखभालीसाठी ननयतकालीक सुधारणा 
कायाक्रम २०१५-१६ अींतगात, कें द्र शासनाने रु. ९७.०० को्ी ककीं मतीचा (भाग-१) 
कायाक्रम मींिूर केला आहे. कें द्रशासनाकड े रु. १४७.७८ को्ी ककीं मतीची २२ 
अींदािपिके मींिूरीसाठी सादर करण्यात आले असून, १५ अींदािपिकाींना      
(रु. ८४.६२ को्ी) मींिूरी प्राप्त असून उवारीत अींदािपिके मान्यतेच्या अींतीम 
्प्प्यात आहेत. 
(३), (४) व (५) तत्वतः घोवर्षत ३८४९ कक.मी. लाींबीच्या रस्त्याींचे रुीं दीकऱण 
करण्यासाठी सल्हलागारामार्ा त प्रकल्हप अहवाल तयार करण्यासाठी सावािननक 
बाींधकाम (राषरीय महामागा) ववभाग व महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळ 
याींचे मार्ा त सल्हलागार ननजश्चतीची ननववदा ववर्षयक कायावाही प्रगतीत आहे. 
    सदर लाींबीतील प्रकल्हप अहवाल तयार करुन प्रकल्हपाींच्या अींमलबिावणीसाठी 
राज्यशासनाकडून राषरीय महामागााच्या कायाान्वयासाठी िादा राषरीय महामागा 
कायाालयाींची ननलमाती करण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे. 
 

----------------- 
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आनांदनगर, एमआयिीसी (अांबरनाथ, जज.ठाणे) मधील  
िां पन्या तनयमाचे पालन िरि नसल्हयाबाबि 

(६७) *  २८४०५   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (लशिती ), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(ििाळा), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाि पजश्चम) :   
सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) कोणत्याही एमआयडीसी क्षेिात स्थाननकाींना पयावेक्षकीय नोकऱयामध्ये ५० 
्क्के तर इतर नोकऱयामध्ये ८० ्क्के नोकऱया देण्याचा शासनाचा ननयम 
असताना, बहूताींशी कीं पन्यामध्ये स्थाननकाींना डावलण्यात येत असून, दसुऱया 
शहरात अथवा राज्यात मुलाखती घेऊन, त्याींची ननयुक्ती आनींदनगर 
एमआयडीसी (अींबरनाथ, जि.ठाणे) मध्ये करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, सदर कामगाराींची मादहती स्थाननक पोललसाींना न ददल्हयामुळे 
गुन्हेगारीत वाढ र्झालेली आहे व असे गैरप्रकार थाींबववण्याबाबत व इतर अनेक 
बाबीच्या सींदभाात स्थाननक लोकाींनी ददनाींक २५ ऑगस््, २०१५ पासून अनतररक्त 
कायाकारी अलभयींता, आनींदनगर एमआयडीसी याींच्या कायाालयाबाहेर आमरण 
उपोर्षण करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(३)  असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने अधधक चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपोर्षणकत्याांच्या मागण्याींचे थोडक्यात स्वरुप काय आहेत, 
त्यावर शासनाने कोणती कायावाही केली आहे, वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, होणाऱया ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सुभाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
      शासन ननणाय, उद्योग, ऊिाा व कामगार ववभाग, ददनाींक १७/११/२००८ 
अन्वये राज्यातील सवा  औद्योधगक घ्काींमध्ये पयावेक्षकीय शे्रणीत ककमान ५० 
्क्के व इतर शे्रणीत ककमान ८० ्क्के स्थाननक उमेदवाराींना नोकऱयाींमध्ये 
प्राधान्य देण्याची तरतदू करण्यात आली आहे.  त्यानुसार आनींदनगर 
एमआयडीसी क्षेिातील औद्योधगक घ्काींमध्ये स्थाननक उमेदवाराींचे प्रमाण 
राखले असल्हयाचे ददसून येते. 
     तथावप, रोिगारासाठीच्या मुलाखती बाहेरगावी न घेता औद्योधगक 
क्षेिामध्येच घेण्याववर्षयी महामींडळाच्या स्थाननक कायाालयामार्ा त ॲडडशनल 
अींबरनाथ मॅन्युरॅ्क्चरीींग असो. याींना दद. २४/०८/२०१५ रोिीच्या पिान्वये 
कळववले आहे. 
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(२) व (३) स्थाननक लोकाींनी दद. २५ ऑगस््, २०१५ पासून उपोर्षण केले हे खरे 
आहे.  तथावप, अनत. अींबरनाथ औद्योधगक क्षेिामध्ये गुन्हेगारीत वाढ र्झाल्हयाचे 
ददसून येत नाही, असे पोलीस आयुक्त, ठाणे याींच्या कायाालयाकडून कळववण्यात 
आले आहे. तरीही उद्योिकाींनी कारखान्याींमध्ये काम करणाऱया कामगाराींची पवुा 
चाररत्रय पडताळणी केल्हयालशवाय त्याींना कामावर घेऊ नये असे ननदेश ॲडडशनल 
अींबरनाथ मॅन्यरॅु्क्चरीींग असो. याींना सींबींधधत पोलीस ठाण्याकडून देण्यात आलेले 
आहेत. 
(४) उपोर्षणकत्याांच्या मागण्याींचे स्वरुप पढुील प्रमाणे आहे :- 

१) महाराषर शासनाच्या ननणायानुसार स्थाननकाींना रोिगारात 
(पयावेंक्षकीय शे्रणीत ५० ्क्के व इतर ८० ्क्के) असणाऱया प्राधान्याच्या 
ननयमाचे उल्हलींघन. 

२) अींबरनाथ एमआयडीसीमधील रोिगारासाठी होणाऱया मुलाखती 
वेगळ्या शहरात घेणे. 

३) पर राज्यातनु आलेल्हया कामगाराींची मादहती शासनास न 
पुरववल्हयामुळे गुन्हेगारीत होणारी वाढ याबाबत पुढील कायावाही केली आहे :- 

१) महामींडळातरे् उद्योिकाींना भूखींड वा्प करण्यासाठीच्या 
करारनाम्यात स्थाननकाींना गुणवत्तेच्या आधारावर प्राधान्याने रोिगारात 
सामावनू घेण्याची अ् नमूद करण्यात येते. 

२) रोिगारासाठी मुलाखती बाहेरगावी न घेता स्थाननक 
कायाालयातरे् घेण्याचे सींबींधधताींना दद. २४/०८/२०१५ रोिीच्या पिान्वये 
कळववले आहे. 

३) उद्योिकाींनी कारखान्याींमध्ये काम करणाऱया कामगाराींची 
पुवा चाररत्रय पडताळणी केल्हयालशवाय त्याींना कामावर घेऊ नये असे 
ननदेश ॲडडशनल अींबरनाथ मॅन्यरॅु्क्चरीींग असो. याींना सींबींधधत पोलीस 
ठाण्याकडून देण्यात आलेले आहेत. 

(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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अललबाग येथील श्रीबाग मयििती  सांस्त्था मयावददि सांस्त्थेने  
िेशिी येथील फ्लोअर लमल ि सांस्त्थेची जागा सहिार  

खात्याच्या परिानगी लशिाय वििल्हयाबाबि 
  

(६८) *  ३६६२६   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
श्री.विजय िाळे (लशिाजीनगर) :   सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) श्रीबाग मध्यवती सींस्था मयााददत (ता.अललबाग, जि.रायगड) या सींस्थेने मौिे 
वेशवी येथील फ्लोअर लमल व सींस्थेची िागा सहकार खात्याच्या परवानगी 
लशवाय ववकल्हयाची तक्रार स्थाननक लोकप्रतीननधधनी माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध् ये 
वा त्या सुमारास मा.सहकार मींिी याींच्याकड े ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, जिल्हहा मध्यवती बकेँच्या किा रे्डी सापेक्ष उक्त सींस्थेने सहकार 
खात्याची परवानगी न घेता िागा ववकली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्झालेल्हया गैरव्यवहाराची शासनाने चौकशी करून 
दोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नाही. 
     असे ननवेदन प्राप्त र्झाल्हयाचे ददसून येत नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
     तथावप सदर िागेची ववक्री सहकार खात्याच्या पणन सींचालनालयाच्या 
परवानगीने सींस्थेने केलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

समाजिायव महाविद्यालय िामठी (जज. नागपूर) या विना परिानगीने सुरु 
असलेल्हया महाविद्यालयास शासनाचे अनदुान लमळि असल्हयाबाबि 

(६९) *  ३५५८४   श्री.विजय ििटे्टीिार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) समािकाया महाववद्यालय कामठी (जि. नागपूर) या महाववद्यालयाने 
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राषरसींत तकुडोिी महाराि नागपूर ववद्यापीठ याींच्याकड े ववद्यापीठ 
कायद्याींतींगात नवीन महाववद्यालय सुरु करण्यासाठी  अिा केले नसतानाही 
तसेच कोणतेही कागदपि ववद्यावपठाकड े उपलब्ध नसताना सुद्धा गेल्हया पाच 
वर्षाापासून ववनापरवानगीने सदर महाववद्यालय सुरु असल्हयाची  मादहती    
ददनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आली आहे, हे खरे 
आहे काय,  

(२) असल्हयास, शासनाची ककीं वा राषरसींत तुकडोिी महाराि नागपूर ववद्यापीठ या 
ववद्यापीठाची मान्यता नसताींनाही समािकाया महाववद्यालय कामठी         
(जि. नागपूर) या महाववद्यालयास शासनाकडून अनदुान लमळत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर महाववद्यालयाबाबत पुराव्याननशी लेखी तक्रार सन २०१५ 
मध्ये आयुक्त, समाि कल्हयाण,  पुणे आणण  सन २०११ पासून समाि कल्हयाण 
अधधकारी, नागपूर याींच्याकड ेकरण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर प्रकरणी  चैाकशी केली आहे काय, चौकशी अींती शासनाने 
कोणती कायावाही केलेली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. राजिुमार बिोले : (१) नाही. 
(२) नाही, तथावप, सदर महाववद्यालयास शासनाच्या दद. २०/०९/१९९४ च्या 
पिान्वये सन १९९४-९५ पासून बी.एस.डब्ल्हयू./ एम.एस.डब्ल्हयू. हा अ्यासक्रम सुरु 
करण्यात ववनाअनदुान तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली. त्यानींतर शासनाच्या   
दद. २१/११/२००८ च्या शासन ननणायानसुार १००%  अनदुानास मान्यता देण्यात 
आली आहे. 
(३) होय, हे अींशत: खरे आहे. तथावप, समािकाया महाववद्यालयाच्या तक्रारीची 
प्रत आयुक्त, समाि कल्हयाण, पुणे याींचेकड े प्राप्त र्झाली नसून ती सहाय्यक 
आयुक्त, समाि कल्हयाण ववभाग, नागपूर याींचेकड ेप्राप्त र्झाली होती. 
(४) व (५) नागपूर ववद्यापीठ अधधननयम १९७४ च्या कलम (४३) (सी) (II) 
मधधल तरतदुीनसुार  नवीन महाववद्यालयाच्या प्रस्तावास शासनास परवानगी 
देण्याचा अधधकार आहे. त्यामुळे सदर महाववद्यालयाच्या मान्यतेच्या 
तक्रारीववर्षयी चौकशी करण्याचा प्रश् न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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नागपूर-भांिारा-गोंददया या भागािील सािवजतनि बाांधिाम  
विभागािफे रस्त्त्याच्या िामाि झालेला गरर्यिहार 

  

(७०) *  ३३६८२   श्री.सुतनल प्रभू (ददांिोशी) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) नागपूर-भींडारा-गोंददया या भागातील सावािननक बाींधकाम ववभागातरे्     
सन २००८-१० या कालावधीतील रस्त्याच्या कामात १३५ को्ी रुपयाींचा आधथाक 
गैरव्यवहार केल्हयाप्रकरणी अधधक्षक अलभयींता, भरारी दक्षता ननयींिण पथक, मुींबई 
याींचेतरे् चौकशी करण्यात येवनू, याबाबतचा अहवाल सादर करूनही अद्याप 
यावर राज्य शासनाने दोर्षीीं ववरुध्द कोणतीच कारवाई केलेली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, याप्रकरणी लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ०७ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी    
मा. मींिी महोदयाींना लेखी ननवेदन ददले, हे खरे आहे काय, 
(३)  असल्हयास, उक्त ननवेदनातील अनरु्षींगाने शासनाने यावर कोणती कायावाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे व ककती ननजश्चत कालावधीत शासनाकडून 
यावर कायावाही पूणा होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) असल्हयास, उक्त चौकशी अहवालातील मुद्यानसुार, अद्याप शासनाने 
दोर्षीींववरुध्द कारवाई न करण्याची व ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अधीक्षक अलभयींता, दक्षता पथकमींडळ, मुींबई 
याींचेकडून नकुताच दद. १/१२/२०१५ रोिीच्या पिान्वये अहवाल प्राप्त र्झाला आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) सद्य:जस्थतीत, अधीक्षक अलभयींता, दक्षता पथक मींडळ, मुींबई 
याींचेकडून प्राप्त अहवालाच्या अनरु्षींगाने छाननी सुरु आहे. 

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

िजवि िालुक्यािील पोशीर येथील आददिासी भागाि रस्त्िा होण्याबाबि 
  

(७१) *  ३३५४०   श्री.सुरेश लाि (िजवि), श्री.जजिेंद्र आ् हाि (मुांरा ा िळिा), 
श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.किसन िथोरे 
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(मुरबाि) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
  

(१) किात तालुक्यातील पोशीर येथील देवपाडा, उींबरवाडी, धगऱहाचीवाडी, 
धचींचवाडी, वाघ्याचीवाडी या आददवासी वाड्यातील ववद्यार्थयाांना शाळेत िाताना 
दररोि िींगलातनू िीव धोक्यात घालून आठ कक.मी. पायपीठ कररत शाळेत िावे 
लागते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास गेली अनेक वर्षा वन ववभागाच्या आढमुठ्या भुलमकेमुळे या 
रस्त्याचे काम रखडले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी तसेच तेथील िनतेची रस्ता 
होण्याबाबत सतत मागणी करुन कोणतीच कायावाही केली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास या आददवासी भागात रस्ता होण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
(३) सदरच्या रस्त्याचे बाींधकाम मुळ स्वरुपाचे आहे. या रस्त्यासाठी लागणारा 
ननधी सावािननक बाींधकाम ववभागाकडून उपलब्ध होणे आवश्यक  आहे. तसा 
प्रस्ताव जिल्हहा पररर्षदेमार्ा त सावािननक बाींधकाम ववभागाकड े सादर करण्यात 
येत आहे. 
(४) व (५) प्रश्नाींककत रस्ता करण्यासाठी सन २०१६-१७ च्या आधथाक सींकल्हपात 
समाववषठ करण्यासाठी जिल्हहा पररर्षदेमार्ा त सावािननक बाींधकाम ववभागाकड े
प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे तसेच रस्त्याचे बाींधकामाकरीता प्रस्ताव मींिूर 
र्झाल्हयास नमुद रस्त्याच्या लाींबीमध्ये खािगी मालकाींच्या िलमनी येत असल्हयाने 
त्याींचे नाहरकत प्रमाणपि घेवनू वन ववभागाकड े प्रस्ताव जिल्हहा पररर्षदेमार्ा त 
सादर करण्यात येईल. 

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

औढा नागनाथ (जज.दहांगोली) िालुक्यािील सरस्त्ििी आश्रमशाळेचे मुख्यायापि 
याांनी तनयमबाहयपणे मुख्यायापि पदाची पदोन्निी घेिली असल्हयाबाबि 

 

(७२) *  ३०२८४   िॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), अॅि.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्रीमिी तनमवला गाविि 
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(पगिपूरी) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) औढा नागनाथ (जि.दहींगोली) तालुक्यातील सरस्वती आश्रमशाळेचे 
मुख्याध्यापक याींनी ननयमबाहय व बनाव् बीएडच्या पदव्या सादर करुन व सेवा 
ज्येषठता डावलून मुख्याध्यापक पदाची पदोन्नती घेतली असल्हयाबाबत        
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय व त्यानसुार या 
प्रकरणातील दोर्षीींवर शासनाने  कोणती कारवाई  केली  वा करण्यात येत आहे,  
(३)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय. 
(२) व (३) दोर्षी कमाचाऱयावर पदावनतेची कायावाही करण्यात आली आहे. सदर 
प्रकरण न्यायप्रववषठ असून मा. उच्च न्यायालय, मुींबई खींडपीठ औरींगाबाद याींनी 
िैसे थे असे आदेश पाररत केल्हयाने कमाचारी कताव्यावर हिर आहेत. 
 

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

अनुसूधचि जािी-जमािीांच्या दाखल्हयासाठी ठरविण्याि  
आलेला िायविाल बदलण्याबाबि 

 

(७३) *  ३८७६६   अॅि.भीमराि धोंि े (आष्ट्टी), श्री.सुतनल लशांदे (िरळी) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अनसूुधचत िाती-िमातीतील गरिूींना शासकीय नोकरी वा शैक्षणणक 
कारणाींसाठी िात दाखला लमळण्यासाठी सद्य:जस्थतीत ठेवण्यात आलेला     
ददनाींक १० ऑगस््, १९५० हा कायाकाल रद्द करुन ददनाींक १ मे, १९६० हा 
कायाकाल ठेवण्याची मागणी अनुसूधचत िाती-िमातीच्या ववववध सींघ्नाींनी 
शासनाकड े केली असल्हयाची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास 
ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू मागणीच्या अनरु्षींगाने अनुसूधचत िाती-िमातीींच्या 
दाखल्हयासाठी ठरववण्यात आलेला कायाकाल बदलण्याबाबत शासनाकडून कोणती 
कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बिोले : (१) हे खरे आहे. 
(२) याबाबत भारताचे ॲ्नी िनरल याींचे अलभप्राय मागववण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जालना शहरािील रस्त्त्याांच्या िामाि गरर्यिहार झाल्हयाबाबि 
 

(७४) *  ३४२१७   श्री.अजुवन खोििर (जालना) :   सन्माननीय मुख्यमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िालना शहरातील डाींबरी रस्त्याींच्या कामात गैरव्यवहार र्झाला असुन सदरील 
कामे अत्यींत ननकृष् र्झाल्हयाची तक्रार ददनाींक १९ ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्या 
सुमारास जिल्हहाधधकारी याींना देण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िालना शहरातील प्रमुख ८ डाींबरी रस्त्याींच्या कामात 
कोट्यावधीचा गैरव्यवहार र्झाला असून गुणवत्ता व दक्षता मींडळाचे कोणतेही 
ननकर्ष पाळण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी चौकशी अहवाल चकुीचा असुन अहवाल देणाऱया 
अधधकाऱयावर गुन्हे दाखल करण्यात यावे असे या तक्रारीत नमुद केले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली  आहे काय व त्यात काय 
आढळले तसेच दोर्षी ववरूध्द काय कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत  
आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) िालना शहरातील रस्त्याींच्या डाींबरीकरणाचे व लसमें् 
रस्त्याचे काम ननकृष् दिााचे र्झाल्हयाबाबत आम आदमी पा्ी, िालना 
याींच्याकडून जिल्हहाधधकारी, िालना याींच्याकड े ददनाींक १५ ऑगस््, २०१५ रोिी 
तक्रार प्राप्त र्झाली आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) या प्रकरणी जिल्हहाधधकारी, िालना याींना यापवूी प्राप्त र्झालेल्हया नागररकाींच्या 
तक्रारी तसेच स्थाननक ववधानसभा सदस्य याींनी महाराषर ववधानमींडळाच्या सन 
२०१५ च्या पदहल्हया अधधवेशनात उपजस्थत केलेल्हया औधचत्याच्या मुद्याच्या 
अनरु्षींगाने त्याींनी उपववभागीय अधधकारी, िालना याींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी 
सलमती ननयुक्त केली होती. 
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     उपववभागीय अधधकारी, िालना याींनी जिल्हहाधधकारी, िालना याींना सादर 
केलेल्हया चौकशी अहवालानसुार रस्त्याींच्या कामात कोणतीही अननयलमतता 
नसल्हयाचे आढळून आले आहे. त्यामुळे या  प्रकरणी कारवाई करण्याचा प्रश्न 
उद्् ावत  नाही. 

----------------- 
ललांगायि समाजास आरक्षण देण् याबाबि 

  

(७५) *  ३६३९४   श्री.सुधािर भालेराि (उदगीर) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यशासनाने ददनाींक ४ सप् ्ेंबर, २०१४ रोिी ललींगायत समािास आरक्षण 
देण् यासींबींधीचा शासन ननणायाचा अध् यादेश काढला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, या अध् यादेशात दहींद ू ललींगायत, वीरशैव ललींगायत, कानडी 
ललींगायत सारख् या पो् िातीींचा आरक्षणाच् या यादीत समावेश केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्ह यास, वरील पो् िातीींना ओ.बी.सी. प्रवगााचा लाभ लमळत आहे काय, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बिोले : (१) होय. 
      ददनाींक ०४/०९/२०१४ च्या शासन ननणायाद्वारे राज्याच्या मागासवगीयाींच्या 
यादीमध्ये इतर मागासवगा व ववशेर्ष मागास प्रवगा या प्रवगाात ललींगायत 
समािाच्या काही िातीींचा समावेश करण्याींत आला आहे. 
(२) नाही. 
(३) महाराषर राज्याच्या मागासवगीयाींच्या यादीमध्ये ज्या िातीींचा समावेश आहे, 
केवळ त्याच िाती समािाच्या लोकाींना मागासवगीयाींचे िात प्रमाणपि देण्याींत 
येत असल्हयामुळे त्याींना त्या-त्या प्रवगााचे लाभ लमळतात. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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औरांगाबाद येथील शासिीय दांि महाविद्यालयाची यांरसामुग्री  
जागा ि दरुुस्त्िीअभािी पिून असल्हयाबाबि 

  

(७६) *  ३८२८६   श्री.प्रशाांि बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) औरींगाबाद येथील शासकीय दींत महाववद्यालयाची ५ को्ी रुपयाींची 
यींिसामुग्री िागा व दरुुस्ती अभावी पडुन आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, दरुुस्ती व बाींधकामाबाबत प्रशासनातरे् वारींवार पाठपुरावा करुनही 
सावािननक बाींधकाम ववभाग त्याकड े्ाळा्ाळ करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास,  यामुळे महाववद्यालयाींत लशक्षण घेणाऱया ववद्यार्थ याांना व उपचार 
घेणाऱया रुग्णाींना सेवा देण्यास अडथळा येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे 
व पडून असलेल्हया यींिसामुग्रीचा वापर करुन घेणार काय, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

राज्यािील सिव विनापरिाना गाळप िरणाऱ्या साखर  
िारखान्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(७७) *  ३६६०३   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू ििू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात चालू  वर्षाापासून  साखर कारखान्याींना गाळप हींगाम सुरु 
करण्यासाठी परवाना  घेणे  बींधनकारक  करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उस उत्पादक  शेतकऱयाींना  मागील हींगामातील एर्आरपीची  
रक्कम  ७५ ्क्के  देण्याची  अ् गाळप परवान्यासाठी  घालण्यात आली आहे,  
हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास,  ददनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१५ पासून  राज्यातील २५  साखर 
कारखान्याींनी परवान्यालशवाय  गाळप हींगाम सुरु केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, ववनापरवाना  गाळप  करणाऱया  या साखर कारखान्याींवर  
शासन कोणती कारवाई करीत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) ऊस ननयींिण आदेश १९६६ व महाराषर साखर 
कारखाने (गाळप व ऊस पुरवठा ननयमन) आदेश १९८४ नुसार साखर  
कारखान्याींना दरवर्षी ऊस गाळप परवाना घेणे बींधनकारक आहे. 
(२) दद. २४ सप् े्ंबर, २०१५ च्या मा. मींिी सलमतीच्या सभेत ननजश्चत केलेल्हया 
धोरणानुसार ज्या कारखान्याींनी गाळप हींगाम २०१४-१५ मधील एर्आरपी 
शेतकऱयाींना देय असलेल्हया रक्कमेच्या ७५ ्क्के व त्यापेक्षा अधधक ददली असेल 
तरच गाळप हींगाम २०१५-१६ चा गाळप परवाना रककमे देण्यात येत आहे. 
(३), (४) व (५) राज्यातील एका साखर कारखान्याने ७५ ्क्के पेक्षा कमी 
एर्आरपी ददलेली असून दद. २८/१०/२०१५ पासून ववना परवाना गाळप सुरु केलेले 
आहे. शासन दद. १४/१०/२०१५ चे अधधसूचनेनुसार सदर कारखान्याींवर 
ववनापरवाना गाळप केल्हयामुळे दींडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. 

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

पुणे-सािारा राष्ट्रीय महामागाविरील िेळू, लशांदेिािी, ससेिािी  
पारसराि पािसाि दरि िोसळल्हयाबाबि 

  

(७८) *  ३७९९८   श्री.लभमराि िापिीर (खिििासला) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे-सातारा राषरीय महामागाावरील वेळू, लशींदेवाडी, ससेवाडी पररसरात   
ददनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास र्झालेल्हया मुसळधार पावसात 
दरड कोसळून महामागा पाण्याखाली गेला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यामुळे वाहतकू सुमारे तीन ते चार तास ठप्प होती, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्हयास, पावसाळयात नेहमीच या महामागाावर दरड कोसळण्याचे प्रकार 
होतात हे प्रकार रोखण्याकररता शासनाने कोणत्या ववशेर्ष उपाययोिना केल्हया 
आहेत वा करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही. पुणे-सातारा राषरीय महामागा    
क्र. ४ चे चौपदरीकरणाचे काम भारतीय राषरीय रािमागा प्राधधकरण याींचेमार्ा त 
सुरु आहे. सदर रस्त्याच्या कािि बोगद्यािवळ डोंगरावरुन घसरलेल्हया दगड व 
मातीींमुळे रस्त्याचा काही भाग क्षनतग्रस्त र्झाला होता. तथावप या दठकाणी 
वाहतुक पुणातः बींद न होता अल्हपकाळासाठी धधम्यागतीने सुरु होती असे प्रकल्हप 
सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागा प्राधधकरण, पुणे याींनी कळववले आहे. 
(३) सदर रस्त्याचे ननररक्षण करुन रस्त्याच्या कडचे्या डोंगराचे क्ीींग करुन 
योग्य उतार देणे, बोगद्यावरील सैल र्झालेले खडक काढणे, पुल व मोऱयाींचे 
वाहमागा सार् करणे इ. उपाय योिना कऱण्यात आल्हयाचे प्रकल्हप सींचालक, 
भारतीय राषरीय रािमागा प्राधधकरण, पुणे याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

विदभाविील ८० टक्िे सहिारी सांस्त्था बांद होि असल्हयाबाबि 

(७९) *  ३६०२६   श्री.विजय ििटे्टीिार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) ववदभाात २६ हिार ८०० सहकारी सींस्था असून या सहकारी सींस्थेचे खेळते 
भागभाींडवल १५ हिार ८७ को्ी असले तरी गेल्हया काही वर्षाापासून शासनाच्या 
उदालसनतेमूळे आिलमतीस ८० ्क्के सहकारी सींस्था बींद र्झाल्ह याची मादहती 
ददनाींक  २९ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननदशानास आली आहे, हे 
खरे आहे काय 

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) असल्हयास, सदर सहकारी सींस्था बींद पडू नये आणण बींद पडलेल्हया सहकारी 
सींस्था पनु्हा सुरू करण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही वा उपाययोिना केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे, नागपूर ववभागात एकूण ८८९० 
सहकारी सींस्था आहेत. त्यापैकी सवेक्षण मोदहम सुरु होण्यापूवी एकूण ३४८२ 
सींस्था बींद होत्या. ददनाींक १ िुलै, २०१५ ते ३० सप् े्ंबर, २०१५ पयांत सवेक्षणाची 
ववशरे्ष मोदहम राबववण्यात आली.  त्यामध्ये एकूण १६०८ सींस्था 
बींद/कायास्थधगत/ठावदठकाणा नसलेल्हया आढळून आल्हया आहे. त्यापकैी १४० 
सींस्था कायारत होव ूशकत असल्हयामुळे उवाररत १४६८ सींस्थाववरुध्द अवसायनाची 
कायावाही करण्यात येत आहे.  त्यामुळे सवेक्षण मोदहमेपुवी एकुण ३४८२ व 
सवेक्षण मोदहमेनींतर एकुण १४६८ अशा एकुण ४९५० सींस्थाववरुध्द अवसायनाची 
कायावाही सुरु आहे. 
     अमरावती ववभागात माचा, २०१५ अखेर एकुण ८८०६ सींस्था असून त्याींचे 
खेळते भाींडवल ३६५७.८६ को्ी आहे माहे सप् े्ंबर २०१५ चे सवेक्षण मोदहमेनुसार 
बींद सींस्था, कायास्थधगत व ठावदठकाणा नसलेल्हया सींस्थाींची सींख्या १९६४ आहे. 
(२) होय, सहकार आयुक्त व ननबींधक सहकारी सींस्था, पुणे या कायाालयाने 
ददनाींक १७.२.२०१५ चे पररपिकान्वये सवा सींस्थाींचे सवेक्षण केलेले आहे. 
(३) सहकारी सींस्थाींंींची महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम १९६० चे कलम 
८९अ अन्वये वेळोवेळी तपासणी घेणे व सदर तपासणीमध्ये आढळून आलेल्हया 
दोर्षाींची दरुुस्ती करुन घेणे, सींस्थाींचे लेखापररक्षण ननयमीतपणे पार पाडणे व 
त्यामध्ये आढळून आलेल्हया दोर्षाींची दरुुस्ती करुन घेणे, सहकारी सींस्थाींचे 
सभासद, पदाधधकारी, अधधकारी याींना प्रलशक्षण देवनू सींस्थेच्या व्यवस्थापनामध्ये 
सुधारणा घडवनू आणणे. या उपाययोिनामुळे सहकारी सींस्था या 
चाींगल्हयापध्दतीने कायारत राहून त्या बींद होण्याचे प्रमाण कमी होणे अपेक्षक्षत 
आहे. 
     बींद सींस्थाींबाबत अवसायकाने पदभार जस्वकारल्हयानींतर सदरच्या सींस्थाींचे 
पुनाजिवन करण्यासाठी सींस्थेच्या सवासाधारण सभेमध्ये घेतलेल्हया ननणायास 
अनुसरुन सदरच्या अवसायनात घेण्यात आलेल्हया सींस्थाींचे पनुाजिवन करता येणे 
शक्य आहे याची खािी प्ल्हयावर असा प्रस्ताव अवसायकाने ननबींधकाकड े
पाठवनु सींस्थेचे पुनाजिवन करता येऊ शकते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िॉ.बाबासाहेब आांबेििर सांशोधन ि प्रलशक्षण (बाटी) या सांस्त्थेि 
११ मदहन्याांच्या िरारािर तनयुक्त्या देऊन िीन-चार 

मदहन्यािच बििफव  िरण्याि आलेबाबि 
 

(८०) *  ३०३२४   िॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), अॅि.यशोमिी ठािूर (तििसा), प्रा.िषाव गायििाि 
(धारािी), श्री.सरदार िारालसांह (मुलुांि), अॅि.िारीस पठाण (भायखळा) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ददनाींक २० ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास, डॉ.क्षक्षप्रा उके, 
डॉ.लशवशींकर दास व जितेंद्र नायक या तीन व अन्य व्यक्तीींनी सामाजिक न्याय 
ववभागाच्या अखत्याररतील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर सींशोधन व प्रलशक्षण (बा्ी) 
या सींस्थेत ११ मदहन्याींच्या करारावर ननयकु्त्या देऊन तीन-चार मदहन्यातच 
बडतर्ा  करण्यात येणे अशा प्रकारे नोकर भरतीत घो्ाळा सुरु असल्हयाबाबतच्या 
तक्रारी, मा.राज्यपाल, मा.मुख्यमींिी व सामाजिक न्याय मींिी याींचेकड े केल्हयाची 
बाब ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्यात काय आढळून आले आहे व त्यानसुार याप्रकरणी पढेु काय 
कारवाई केली आहे, 
(४ नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. राजिुमार बिोले : (१) अींशत: होय, अशा स्वरुपाचे ननवेदन सींबींधधताींनी 
ददनाींक १६.१०.२०१५ रोिी सादर केले आहे. 
(२) व (३) डॉ.क्षक्षप्रा उके, डॉ.लशवशींकर दास व जितेंद्र नायक याींची ३ मदहन्याींच्या 
कालावधीसाठी ददनाींक १२.६.२०१५ च्या आदेशान्वये महासींचालक, डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर सींशोधन व प्रलशक्षण कें द्र पुणे (बा्ी) याींनी मानधनतत्वावर ननयुक्ती 
केली होती. मानधन तत्वावरील ननयुक्ती सींपुष्ात आल्हयाने त्याींना कमी 
करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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भुदरगि नागरी पिसांस्त्थेच्या ठेिीदाराांना न्याय लमळण्याबाबि 
  

(८१) *  ३८८०२   अॅि.भीमराि धोंि े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन २००२ सालापासून आिपयांत भुदरगड नागरी पतसींस्थेत अडकून 
रादहलेल्हया ठेवी परत न लमळाल्हयाने या पतसींस्थेचे हिारो ग्राहक आधथाक गतेत 
सापडले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू पतसींस्थेवर शासनाने प्रशासक नेमल्हयानींतर दहा हिार 
रुपयाींच्या आतील रक्कम ग्राहकाींना अदा करण्यात आली असून दहा हिार 
रुपयाींच्यावरील रकमेबाबत शासनस्तरावर आितागायत कोणताही ननणाय घेण्यात 
आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरहू पतसींस्थेच्या हिारो ग्राहकाींच्या रकमा तातडीने अदा 
करण्याबाबत शासनाकडून आितागायत कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) सदर सींस्थेस शासनाकडून लमळालेल्हया रु. १५.५० को्ी अथासहाय्यातनु मा. 
उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या दद. २२.०९.२०११ च्या आदेशानुसार रु. १०,०००/- 
पयातच्या ठेवी असणाऱया १६,६६२ ठेवीदाराींना रु. ६.८० को्ी तसेच रु. २०,०००/- 
पयातच्या ठेवी असणाऱया २,७५३ ठेवीदाराींना रु. २.८५ को्ी असे दद. ३१.१०.२०१५ 
अखेर रु. ९.६५ को्ी रुपयाींचे वा्प करण्यात आले आहे. 
      तसेच २०,००० रुपयावरील ठेवीींदाराींच्या ठेवी वा्प करण्यास परवानगी 
देण्याबाबत मा. उच्च न्यायालयास ववनींती केली आहे. 
(३) सींस्थेवर ५ शासकीय अधधकाऱयाींची अवसायक सलमती ननयुक्त असून 
अवसायक सलमती मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी ददलेल्हया ननदेशानुसार 
कामकाि पाहत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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बीि एम.आय.िी.सी. औद्योगीि िसाहिीमये उद्योगधांद्यासाठी  
ददलेल्हया भूखांिाचा रदहिासी िापर िेला जाि असल्हयाबाबि 

(८२) *  ३४२२०   श्री.अजुवन खोििर (जालना) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बीड  एम.आय.डी.सी.मध्ये उद्योग धींद्यासाठी ददलेला भुखींड ववकसीत 
करण्याऐविी त्या भूखींडावर घर बाींधकाम केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बीड एम.आय.डी.सी. बाींधकाम ववभागाने बाींधलेला बायपास रोडचे 
बाींधकाम ननकृष् दिााचे असल्हयाचे चौकशीत प्रथम दशानी आढळून आले, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, औद्योगीक वसाहती मध्ये अनेक अननयलमतता असून अधधकारी 
व ठेकेदार याींच् या सींगनमताने गैरव्यवहार र्झाल्हयाची तक्रार सींबींधीत खात्याकड े
करण्यात आली हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, दोर्षीींववरूध्द काय कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत     
आहे ? 

श्री. सुभाष देसाई : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     काही भूखींड धारकाींनी रदहवासी वापर केला आहे.  सदरचा रदहवासी वापर 
हा महामींडळाशी केलेल्हया करारनाम्याचा भींग असून सींबींधीताींवर कारवाई 
करण्यासाठी महामींडळाने सींबींधीताींना नो्ीस ददलेल्हया आहेत. 
(२) सदर रस्त्याचे बाींधकाम महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाने केलेले 
आहे, हे खरे नाही. 
(३) व (४) या सींदभाात दद. १९/०८/२०१५ रोिी नननावी तक्रार प्राप्त र्झाली असून 
सदर तक्रारीमध्ये तर्थय आढळून आलेले नाही. 

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

विधान भिन :   िॉ. अनांि िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि 

महाराष्ट्र विधानसभा 
________________________________________________________ 
मुद्रणपवूा सवा प्रककया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींिणेवर 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


